PŘÍPRAVKY 2DERM REHA
Jedinečný nový přístup
pro řešení akutních i chronických stavů poškozené kůže
na principu dočasné náhrady kožní bariéry.
2DERM REHA special
podpora regenerace při akutních stavech kožních onemocnění
s poruchou bariérové funkce a u kožních traumat
+ 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.
Bez věkového omezení. Pro děti již od kojeneckého věku.
Balení: 20ml, 200ml

2DERM REHA lotio
k ošetřování rozsáhlých ploch suché kůže nebo i celého těla
+ 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.
í.
Pro dospělé a děti od 3 let věku.
Balení: 200ml

Patentovaný mikroemulzní systém s prokázanou účinností.
Excelentní kvalita surovin a technologického zpracování.
Vyvinuto ve spolupráci s předními českými dermatology.
INDIKACE 2DERM REHA special
1. JAKO PODPORA HOJENÍ PŘI POŠKOZENÍ KŮŽE
+ kožní onemocnění (ekzémy, dermatitidy – plenková, periorální, z olizování, rosacea,
opruzeniny, 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
+ před účinky UV záření
+ před účinky mýdel, saponátů a detergentů
+ před průnikem infekce do kůže (antimikrobiální působení)
+ prevence plenkové dermatitidy
Doporučená aplikace: obličej, tělo, ruce.
1 – 2x denně, dle stavu a potřeby – bez časového omezení.
Bez věkového omezení.
Pro děti již od kojeneckého věku.
Doporučujeme do každé lékárničky.

Podporuje regeneraci a hojení poškozené kůže bez farmakologického
a imunologického účinku.
Neobsahuje kortikoidy, parabeny a parfemaci!

… Vaše druhá kůže
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