Krém 50/100/200 ml
Testápoló 250 ml

Pszoriázisos, szeborreás bőr
mindennapi ápolására
JAVASLAT HETI HASZNÁLATRA*
Psorioderm® Krém - 50, 100, 200 ml

Psorioderm® Sampon - 250 ml

Naponta többször is az
irritáció által érintett területen. Bőségesen vigye fel
a krémet, majd várjon
egy-két percet a teljes felszívódásig.
A hajas fejbőrön való
használata nem ajánlott.

Psorioderm® Tusfürdő - 250 ml

Hetente három alkalommal, vagy akár minden nap.
A dúsan képződött habot öt
percig hagyja a fejbőrön,
majd alaposan öblítse le.

Sampon 250 ml
Tusfürdő 250 ml
A Pezomed® cégcsoport és a Derma-Art® Magán Bőrgyógyászati Klinika több éves orvosi kutatási folyamat során
fejlesztette ki a speciális Psorioderm® bőrápoló termékeket, mely a Pezomed Naturals® termékcsalád részei.
A Psorioderm® termékcsalád fejlesztésénél természetes
anyagokat használtunk. A Psorioderm® termékcsalád
tagjai alkalmasak a pikkelysömör, az ekcéma, a szeborrea
tüneteit mutató bőr; az erősen korpás, pszoriázisos,
szeborreás, viszkető, különösen érzékeny fejbőr mindennapi ápolására.
Akár igény szerint naponta többször is alkalmazhatja a
Psorioderm® termékeket a napi bőrápolás során.

Psorioderm® Testápoló - 250 ml

Naponta a tisztálkodás
során először vigye fel a
tusfürdőt nedves bőrére,
fürdés után öblítse le.
Dörzsölés nélkül szárítsa
meg bőrét.

Naponta tisztálkodás után, de
igény szerint többször is az irritáció által érintett területen.
Bőségesen vigye fel a testápoló
balzsamot a bőrfelületre, gyengéd mozdulatokkal oszlassa el,
majd várjon egy-két percet a
teljes felszívódásig.

A Psorioderm® termékek, gondosan válogatott természetes összetevőkből állnak, és segítenek bőrét egészségesebbé tenni. Egyedülállóan kifejlesztett termékekről van
szó, melyek a legkiválóbb alapanyagokból készültek: bőrtápláló anyagokban gazdag holt-tengerisóból, gondosan
válogatott természetes növényi olajokból, vitaminokból,
ásványi anyagokból.
A Psorioderm® termékek bőrgyógyászatilag teszteltek.
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* Az alkalmazási javaslat a bőrfelszín érintettsége alapján a táblázatban szerepeltektől eltérő is
lehet. Kérjük, minden esetben vegye figyelembe kezelőorvosa javaslatát, illetőleg a pikkelysömörös bőrfelszín súlyosságát. A termékek együttes alkalmazása egymás hatását előnyösen
befolyásolja. Csak külsőleg használható!
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www.psorioderm.com • www.pezomed.com
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A termékek megnyugtatják az irritált bőrfelületet, csillapítják a viszketést, csökkentik a bőr hámlását. Magas nedvességtartalmuk miatt regenerálják a száraz, felrepedezett bőrt. Kedvező hatásúak a gyulladt bőrfelület általános állapotára.
Az aktív összetevők előnyösen hatnak a hámlás folyamatára és megszüntetik az irritációt, a viszketést.
Psorioderm® termékek hatékonyan pótolják a bőr hiányzó
zsiradékait.
A fejlesztés során figyeltünk a komplex ápolásra, külső és
belső harmónia egységére.
A mindennapi higiénia során alkalmazható, négy olyan
készítményt fejlesztettünk ki, melyek egymás hatását
előnyösen befolyásolják.
Használatuk a mindennapi bőrápolás során együttesen
javasolt. A Psorioderm® termékek így egymást kiegészítve alkalmasak a pikkelysömör, az ekcéma, a szeborrea
tüneteit mutató bőr; az erősen korpás, pszoriázisos,
szeborreás, viszkető, különösen érzékeny fejbőr mindennapi ápolására.
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