МОЖЕ ЛИ
СЪРБЕЖЪТ ДА
БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН
ЗА 60

СЕКУНДИ?

КОЖАТА
ВДЪХНОВИ

BIODERMA да открие
начин да възстанови
` бариера.
защитната И
Дълготрайно.

Защо кожата ме сърби?

ДЕРМАТОЛОГИЧНИ
СЪСТОЯНИЯ

Колкото повече разчесвате кожата си, толкова
по-вероятно е да я подложите на порочния кръг
«сърбеж - разчесване».

Нарушена кожна
бариера

Проникване на
дразнители или
алергени

Реакция
сърбеж разчесване

Порочен кръг
на сърбеж и
разчесване

Освобождаване
на сърбежни
медиатори

ВЪНШНИ
ФАКТОРИ
Възпаление
Изпращане на

ПРИЧИНИ ЗА СЪРБЕЖА

сигнал до мозъка

КАКВО Е ВЛИЯНИЕТО НА
СЪРБЕЖА?
ТЕМПЕРАТУРА И СЛЪНЦЕ

ЗАМЪРСЯВАНЕ

ХЛОР

ВЪТРЕШНИ
ФАКТОРИ
НЕПОДХОДЯЩА ХИГИЕНА

СТРЕС

Сърбежът може да се прояви по всяко време на деня
или нощта. Повече от обикновен дразнител, той може
да окаже голямо влияние върху качеството на живот:
• Общо неразположение
• Промени в настроението
• Загуба на концентрация
• Нарушения на съня

Atoderm SOS Spray

КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ
СЪС 120 ПАЦИЕНТИ
В 13 ЦЕНТЪРА

ПРОТИВОСЪРБЕЖЕН СПРЕЙ ЗА МОМЕНТАЛНО ОБЛЕКЧЕНИЕ
УСПОКОЯВА ЗА 60 СЕК
6 ч ефикасност

БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СЪРБЕЖ
ТЕХНОЛОГИЯ SKIN RELIEF + ЕНОКСОЛОН

93%

успокояващ ефект за 60 секунди
от първото нанасяне

98%

кожното раздразнение е
успокоено

92%

намаляване на желанието за
чесане от 1-вото нанасяне

АДАПТИРАН ЗА БЕБЕТА, ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

99%

отлична кожна и
очна толерантност

360° СПРЕЙ ФОРМАТ

98%
94%

лесен за
нанасяне

охлаждащ
ефект

ИНДИКАЦИИ

Чест или постоянен сърбеж
Атопичен дерматит, Контактна екзема, Псориазис,
Сенилна ксероза, Хронична уртикария, Кожна сухота
Аерозол 50 мл, 200 мл
БЕЗ АРОМАТ, БЕЗ АЛКОХОЛ, ХИПОАЛЕРГЕНЕН.
НЕ ОСТАВЯ ПЕТНА ПО ДРЕХИТЕ. НЕКОМЕДОНОГЕНЕН.

Може да бъде използван самостоятелно или в комбинация
с медицинска терапия според предписанията на лекаря.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

5 СТЪПКИ ЗА УСПОКОЯВАНЕ НА КОЖАТА

СЪВЕТИ ПРИ СЪРБЕЖ

1

360° нанасяне

Дори в обърната
позиция на флакона, за
да достигне до всички
зони

2

Пръскайте от

разстояние 20 см

от тялото за
равномерно нанасяне

3

Оставете
да попие и
разнесете, ако е
необходимо

4

Малък размер за
чанта, за да може да

Всекидневно
взимайте
5-10-минутен
душ
с
умерена
температура
(не повече от 35 градуса,
горещата вода не влияе
добре на сухата кожа).
Измийте
тялото
с
хигиенен продукт с много
добра
толерантност,
за
предпочитане
с
текстура на олио, за
почистване, успокояване
и
възстановяване
на
липидите (и укрепване
на
кожната
бариера).
Внимателно
подсушете
кожата с памучна кърпа.

Използвайте
предимно
памучно
облекло.
Избягвайте
вълна
и
синтетика,
защото
те
могат
да
раздразнят
кожата. Внимавайте да
не
използвате
твърде
много перилен препарат,
защото той може да
отслаби епидермиса. Не
забравяйте да изсушите
добре дрехите си и да ги
изгладите, така те няма да
бъдат толкова груби при
обличане.

се използва по всяко
време на деня

5

Не оставя петна
по дрехите, затова

го използвайте колкото
често е необходимо

Използвайте при поява на сърбеж. Нанасяйте колкото често
е необходимо. Напръскайте от разстояние 20 см от кожата и
разнесете, ако е необходимо.

Избягвайте
алергени,
които може да предизвикат
остра
възпалителна
реакция: акари, полени
и пера, но също така и
излагане на цигарен дим,
който може да раздразни
кожата.

Нанасяйте обилно един или
два пъти на ден емолиент
(крем или балсам) с висока
толерантност,
който
реконструира
кожната
бариера,
възстановява
еластичността
и
мекотата
на
кожата
и
намалява
нейната
хиперчувствителност.

Открийте гамата Atoderm

За суха, раздразнена и сърбяща кожа

Хигиена

Сутрин и/или вечер

Atoderm
Душ олио

24 Ч хидратация и мигновен
комфорт още по време на
душа
SKIN BARRIER therapyTM
200 мл, 1 л с помпа

Ежедневна грижа

Сутрин и/или вечер

Atoderm
Intensive Балсам

интензивен балсам за много
суха, раздразнена и атопична
кожа
SKIN BARRIER therapyTM
75 мл, 500 мл с помпа

SOS грижа

Колкото често е необходимо

Atoderm
SOS Спрей

Противосърбежен
спрей за моментално
облекчение
Технология Skin Relief
50 мл, 200 мл

Биологията в полза на дерматологията

