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Patentovaný emulzní systém
podporující regeneraci a hojení
poškozené, hypercitlivé a rizikové kůže.
Bez věkového omezení.
Pro děti již od kojeneckého věku.

Jediný v Evropě!
Nový, šetrný, účinný!
Nahrazuje dočasně kožní bariéru.
+ Klinicky testováno.
+ Doporučeno dermatology.

2DERM EMULZNÍ SYSTÉM
Kožní bariéra
chrání člověka před nežádoucími vlivy vnějšího prostředí, reguluje vstup
a výstup látek z kůže a pomáhá udržovat obsah vody v pokožce, nutný pro její
správnou funkci.

Poruchy kožní bariéry
jsou časté, projevují se jako poškození kůže a mohou být z příčin vrozených
(např. ekzémová onemocnění, lupénka) nebo získaných (např. působením
škodlivin ze zevního prostředí, kožní poranění). Porucha bariéry spočívá
především ve ztrátě nebo absenci přirozených kožních lipidů a dehydrataci
pokožky.

Regenerace a hojení poškozené kůže
probíhá díky regeneračním mechanizmům v hlubších vrstvách pokožky.
Proces hojení výrazně urychlují náhradní bariérové systémy, které po nezbytně
dlouhou dobu nahradí porušenou kožní bariéru funkčně i strukturálně,
a tak umožní pokožce navodit regenerační procesy. Aplikace bariérových
systémů je zcela nový přístup v řešení poruch kožní bariéry.

Co je emulzní systém 2DERM?
Náhradní bariérový systém založený na funkčním komplexu Medilanu™
s částicemi mikronizovaného talku a zinku. 2DERM spojuje příznivý efekt
krému a pasty. Díky unikátnímu složení a technologii zpracování nezanechává
mastný ani lepivý film.

Mikročástice talku a zinku

H2O

Medilan™
Kožní buňka

Obr. 1
Medilan nahradí chybějící kožní lipidy. Mikronizované částice talku a zinku pronikají
mezi jednotlivé kožní buňky a díky osmotickému gradientu váží v pokožce vodu.
Systém 2DERM tak vytvoří optimální podmínky pro regeneraci.

ÚČINEK EMULZNÍHO SYSTÉMU 2DERM
+ krycí – zabraňuje abnormálnímu vysušení kožního povrchu
+ ochranný – omezuje nežádoucí působení faktorů zevního prostředí
včetně mikrobiální infekce a nežádoucího působení UV světla

+ ochlazující – protizánětlivý
+ snižující citlivost kůže – odstraňuje svědivé projevy (omezuje škrábání kůže)
+ epitelizační – podporující hojení

Výrazná antimikrobiální aktivita 2DERM prokázána proti:
• Staphylococcus epidermidis
• Staphylococcus aureus
• Streptococcus pyogenes
• Propionibacterium acnes
• Burkholderia cepacia

Hodnocení snášenlivosti a účinnosti 2DERM
• Zdravotní bezpečnost a účinnost byla ověřena Státním zdravotním ústavem
v Praze a nezávislým toxikologickým posudkem.
• Klinická dermatologická hodnocení byla provedena u osob s různými
poškozeními kožního povrchu. Výsledky jednoznačně prokázaly pozitivní
vliv přípravků 2DERM na podporu regenerace a hojení poškozené kůže.

2DERM byl vyvinut
za odborné konzultační spolupráce
s Prof. MUDr. Jiřím Záhejským, DrSc.

PŘÍPRAVKY

2DERM REHA
Jedinečný nový přístup pro řešení akutních i chronických stavů poškozené kůže
na principu dočasné náhrady kožní bariéry.

INDIKACE 2DERM REHA special
1. JAKO PODPORA HOJENÍ PŘI POŠKOZENÍ KŮŽE
+ kožní onemocnění (ekzémy, dermatitidy – plenková, periorální,
z olizování, růžovka, opruzeniny, akné – úprava mikrobiálního osídlení
a zlepšení kondice pokožky, atd.)

+ po kožních traumatech (odřeniny, popáleniny, poleptání, puchýře,
spálení na slunci, poštípání hmyzem)
+ po korektivních kožních zákrocích (laser, dermabraze,
chemický peeling, atd.)
+ po častém mytí (mýdla, saponáty a detergenty)
+ z vnějších příčin (vítr, mráz, vlhkost vzduchu)
+ po tetovážích
2. JAKO OCHRANA
PŘED PŮSOBENÍM VLIVŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
+ hypercitlivá kůže (omezuje svědění a škrábání)

+
+
+
+

před účinky UV záření
před účinky mýdel, saponátů a detergentů
před průnikem infekce do kůže (antimikrobiální působení)
prevence plenkové dermatitidy

2DERM REHA special
intenzivní podpora hojení
Bez věkového omezení. Pro děti již od kojeneckého věku.
+ na malé plochy
+ akutní poškození kůže
+ intenzivní ošetření nejpostiženějších lokalit
Dávkování a způsob použití 2DERM REHA special
Na obličej, ruce a další akutně zhoršená místa 2x denně,
nebo dle stavu a potřeby – bez časového omezení.
Balení: 20ml, 200ml

2DERM REHA lotio
k ošetřování rozsáhlých ploch suché kůže nebo i celého těla
Pro dospělé a děti od 3 let věku.
+ atopická dermatitida – pravidelné promazávání
velkých ploch a udržování kůže v bezpříznakovém období
+ k velkoplošnému ošetření citlivé, podrážděné
nebo přirozeně suché kůže
+ k úpravě kožní bariéry po medikamentózní léčbě
kožních onemocnění s následkem suché kůže
+ svědivé stavy
Dávkování a způsob použití 2DERM REHA lotio
Na tělo 1 – 2x denně, dle stavu a potřeby – bez časového omezení.
Balení: 200ml

PŘÍPRAVKY

2DERM BARIEROVÝ KRÉM TRANSPARENT
Pro dospělé a děti od 3 let.
+ mikroemulzní bariérový systém pro udržení pokožky
ve zdravém stavu
+ upravuje a udržuje funkční kožní bariéru
+ pro pravidelnou denní a noční aplikaci
+ zamezuje stárnutí kůže vlivem UV záření
+ vhodné u hypersenzitivní, přecitlivělé
a podrážděné pokožky
Aplikace: 1x – 3x denně nanést na kožní povrch
a důkladně rozetřít.
Balení: 50ml, 200ml

2DERM BARIEROVÝ KRÉM COLOUR
Pro dospělé a děti od 10 let.
+ lehce krycí krém emulzního systému 2DERM k denní aplikaci
+ obsahuje zlatavý přirozený pigment,
sjednocuje tón pleti a lehce kryje
+ vhodný pro pokožku postiženou např. atopickým
a seboroickým ekzémem nebo acne vulgaris
+ upravuje a udržuje funkční kožní bariéru
Použití: obličej, oděvem nekryté oblasti.
Aplikace: naneste na kožní povrch
a důkladně rozetřete.
Balení: 50ml

2DERM ČISTICÍ DUOBASE
Pro dospělé a děti od 3 let.
+ nedráždivá dermato-kosmetická emulze pro šetrné
čištění rizikové, hypercitlivé pokožky a pokožky
s narušenou bariérovou funkcí.
Použití: obličej, krk, dekolt.
Aplikace:
Fáze 1 - první část přípravku: prsty, lehkou masáží odličte
pleť, čímž ji zbavíte make-upu, nečistot (usazený prach)
se směsí kožního mazu a odumřelých kožních buněk.
Zbytky přípravku lehce sejměte kosmetickým tamponem.
Fáze 2 - druhá část přípravku: následně naneste
druhou část, lehce masírujte prsty cca 1 min.
Přebytek odsajte ubrouskem.
Balení: 200ml

2DERM MASKA PROTECTIVE
+ intenzivní přípravek pro urychlení obnovy bariérové funkce pokožky
+ v kombinaci s 2DERM krémem podporuje biologickou regeneraci kůže
Použití: 1x týdně, obličej, krk, dekolt.
Aplikace: lehkými tahy naneste přípravek na obličej, případně krk a dekolt,
vynechejte oční víčka. Masku nechte působit cca 15 min. Přebytek masky
odsajte ubrouskem. Následně pleť ošetřete 2DERM krémem.
Balení: 18ml, 200ml

PŘÍPRAVKY 2DERM LZE ZAKOUPIT:
+ V LÉKÁRNÁCH
+ V DERMATOLOGICKÝCH CENTRECH
+ V KOSMETICKÝCH SALONECH
+ V E-SHOPU www.2derm.com, www.forlife.cz, www.forlifemadaga.com

2DERM pomáhá dětem s nemocí motýlích křídel (Epidermolysis bullosa).

Přípravky řady 2DERM jsou jedinými svého druhu v Evropě.
Vyvinuto ve spolupráci s předními českými dermatology.

Výrobce:
FOR LIFE spol s r. o.
Moravanská 85a
619 00 Brno

forlife@forlife.cz
www.2derm.com

tel.: 545 245 048
fax: 545 245 044

