warto polecić pacjentom
RadioProtect
Specjalistyczny krem kojąco
-łagodzący do pielęgnacji skóry podrażnionej po naświetlaniu promieniami UV i promieniami jonizującymi. Skuteczny
również po opalaniu, solarium, naświetlaniu łuszczycy,
zabiegach laserowych i depilacjach. Zalecany także do pielęgnacji skóry dla osób przyjmujących chemioterapię.
Resweratrol oraz naturalne
biof lawonoidy neutralizują
działanie wolnych rodników
i mogą wspomagać funkcje ochronne skóry. Krem działa
kojąco, łagodząco, zmniejsza uczucie gorąca i pieczenia.
Skutecznie pielęgnuje oraz natłuszcza skórę, która odzyskuje swój naturalny wygląd, pozostaje gładka i elastyczna.

ChemoDry B6
Specjalistyczny
krem nawilżająco
-natłuszczający dla
skóry suchej i wrażliwej. Receptura
kremu oparta jest
n a n at u r a l nych
sk ładnikach najwyższej jakości, zawiera m.in.: oliwę
z ol iwek , masło
shea, witaminy E
i B6, kwas hialuronowy, koenzym Q10, panthenol, skwalen oraz mocznik.
Dzięki zawartości alantoiny oraz pantenolu pielęgnuje
zniszczoną skórę, wykazuje właściwości kojące i łagodzące.
Kwas hialuronowy i koenzym Q10 przyspieszają regenerację
wysuszonej i wrażliwej skóry oraz utrzymują ją we właściwej
kondycji. Bardzo dobrze się wchłania, pozostawiając na skórze delikatną warstwę ochronną.
Krem stworzony z myślą o pacjentach wymagających
pielęgnacji skóry w trakcie i po zabiegach chemioterapii.
Idealny do pielęgnacji skóry, dłoni i stóp przy tzw. zespole
ręka-stopa.
Receptury produktów zostały opracowane przez pracowników naukowych Aurea Pharma we współpracy z lekarzami praktykami. Wysoka tolerancja, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kremów zostały potwierdzone w badaniach dermatologicznych, aplikacyjnych i mikrobiologicznych. Nie stwierdzono działania drażniącego i alergizującego.
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CutisHelp Maść
Konopna
Kojąco-Regenerująca
DEFEKT
Skutecznie regeneruje, natłuszcza i nawilża uszkodzeną
s kó r ę. Wz m a c n i a b a r i e r ę
ochronną i przywraca prawidłowe funkcjonowanie naskórka. Maść poprawia ogólny stan
i wygląd skóry, łagodząc podrażnienia i mikrourazy, na
długo zabezpieczając przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.
Wskazania do stosowania maści DEFEKT to: trudno
gojące się rany, odmrożenia, żylakowe owrzodzenia podudzi, otarcia, skaleczenia, inne uszkodzenia skóry (także
mechaniczne) oraz po zabiegach medycyny estetycznej.
CutisHelp DEFEKT to ABC domowej apteczki.

KLORANE
Nowa linia anti-age z najnowszej serii kosmetyków do
pielęgnacji włosów na bazie
wyciągu z drzewa oliwnego
(Olea europaea. L.). Wyciąg
z drzewa oliwnego działa
antyoksydacyjnie. Chroni
włosy i dostarcza im substancji akty wnych, zwiększając ich objętość, odbudowuje strukturę i dodaje witalności. Kompleks nawilżająco-wypełniający (gliceryna-bet a i na), pog r ubiając
i nawilżając włókno włosa,
zapewnia im gęstość, natomiast polisacharydy i lipidy
działają odżywczo i ochronnie na włókno włosa. Zawarty w wyciągu kompleks rewitalizujący skórę głowy i włosy to HMC (metylohalkon
hesperydyny), chroni kolagen oraz estry kwasu nikotynowego, odpowiadające za
pobudzanie mikrokrążenia.
Szampon ma delikatną bazę myjącą o neutralnym
pH. Jego formuła ulega biodegradacji. Jest wolny od silikonów i parabenów. Formuła Koncentratu bez spłukiwania zawiera aż 6 razy większe stężenie ekstraktu
z Drzewa Oliwnego w porównaniu do szamponu.
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