
z d r o w i e

18  ZDROWY BIA£YSTOK 3(45)

RadioProtect i ChemoDry B6 – dwa polskie specjalistyczne kremy pielęgnacyjne

Ratunek dla skóry
Szybko i skutecznie łagodzi 
skutki nadmiernego opalania 
się, doskonale pielęgnuje skórę 
pacjentów w trakcie radioterapii, jest 
niezastąpiony przy oparzeniach. 
Kojąco-łagodzący krem RadioProtect 
powinien znaleźć się w każdym 
domu. Warto też mieć nawilżająco-
natłuszczający krem ChemoDry B6.

Z urlopu nie wypada wrócić bez opalenizny. 
Jednak, aby plażowanie było przyjemne i bez-
pieczne, warto się do niego odpowiednio przy-
gotować. Jak? Przede wszystkim chroniąc skórę 
przed szkodliwym wpływem promieniowania 
słonecznego, czyli smarując się kremem z filtrem 
UV. To jednak nie wszystko. Równie ważny jest 
preparat po słonecznej kąpieli, którego zadaniem 
jest złagodzenie podrażnień oraz nawilżenie skóry. 
Jaki jeszcze powinien być taki kosmetyk?

– Powinien zawierać składniki regenerujące, 
kojące oraz normalizujące procesy komórkowe. 
Te wszystkie kryteria spełnia specjalistyczny 
krem kojąco-łagodzący RadioProtect – tłuma-
czy Grzegorz Demski, farmaceuta z firmy Aurea 
Pharma z Nadarzyna. – Zawarty w nim reswe-
ratrol jest bardzo skutecznym przeciwutleniaczem 
oraz nietoksycznym środkiem antygrzybicznym. 

Również inny występujący w kremie naturalny 
bioflawonoid – sylibina, wykazuje działanie prze-
ciwzapalne i przeciwutleniające oraz chroni przed 
wolnymi rodnikami. Ponadto, dzięki olejkowi z oli-
wek oraz pantenolowi i glicerynie, krem doskonale 
nawilża skórę dostarczając jej też witamin B5, C, 
E, F. Ponadto stymuluje powstawanie nabłon-
ka, przyspiesza gojenie się drobnych uszkodzeń 
oraz działa ochronnie i stanowi naturalny filtr UV. 
Uczucie chłodzenia rozgrzanej po opalaniu skó-
rze zapewnia zawarty w kremie olejek miętowy.

Krem RadioProtect nadaje się również do pie-
lęgnacji skóry pacjentów w trakcie radioterapii.

– Zmiany skórne występujące w wyniku ra-
dioterapii, tzw. odczyny popromienne, mogą 
pogorszyć komfort życia pacjenta w trakcie le-
czenia. Poza tym przedłużają one proces goje-
nia, a w skrajnych przypadkach mogą prowadzić 
do powstania owrzodzeń, blizn a nawet martwicy. 
Właściwa pielęgnacja skóry w trakcie radioterapii 
jest więc kluczowa – dodaje dr n. farm. Grzegorz 
Demski.

Działania profilaktyczne oraz leczenie odczynu 
popromiennego najlepiej rozpocząć w trakcie 
napromieniania i kontynuować także po zakoń-
czeniu. Chory powinien też traktować miejsca 
napromieniania szczególnie delikatnie, nie trzeć 

ich i nie drapać, nie do-
puszczając do uszko-
dzeń skóry.

– Kojąco-łagodzący 
krem RadioProtect sto-

sowany jest na oddzia-
łach radioterapii w szpi-
talach onkologicznych. 

Skutecznie pielęgnuje, 
chroni i  odżywia naświe-
tlaną skórę. Dzięki aksamit-
nej konsystencji z łatwością 

się rozsmarowuje i dobrze 
wchłania, pozostawiając de-
likatną warstwę ochronną – 

mówi Grzegorz Demski.
W wyniku niektórych che-

mioterapii przeciwnowo-
tworowych może pojawić się 
nadmierna suchość skóry we-
wnętrznych części dłoni i stóp, 
a także okolic pach i pachwin. 
Ten tzw. zespół „ręka-stopa” ob-
jawia się zaczerwienieniem, mro-
wieniem, przeczulicą, a nawet 
bólem i obrzękiem skóry tych 

okolic. Może mu towarzyszyć nad-

mierne rogowacenie, po-
wstawanie pęcherzy oraz 
pękanie skóry.

– Taka skóra wymaga specjalnego traktowa-
nia i systematycznej, specjalistycznej pielęgna-
cji. Potrzebuje witamin, substancji zmiękczają-
cych, nawilżających, odżywczych i ochronnych. 
Pielęgnacja musi prowadzić do powstania na skó-
rze cienkiego, ochronnego filmu, tworzącego 
dodatkową barierę, hamującą ucieczkę wilgo-
ci i odbudowę płaszcza wodno-tłuszczowego. 
Preparatem spełniającym te oczekiwania jest 
specjalistyczny krem nawilżająco-natłuszczający 
ChemoDry B6 – wyjaśnia przedstawiciel firmy 
Aurea Pharma z Nadarzyna.

Podsumowując krem RadioProtect dosko-
nale sprawdza się w pielęgnacji skóry w trak-
cie i po radioterapii oraz po opalaniu. Jest też 
świetny po naświetlaniach kosmetycznych, de-
pilacjach laserowych oraz wszelkiego rodzaju 
oparzeniach. Doskonale radzi sobie też z po-
drażnioną, np. środkami piorącymi, skórą dłoni. 
Natomiast ChemoDry B6 dedykowany jest oso-
bom, które mają problemy z suchą i wrażliwą skó-
rą. Może być stosowany jako krem pielęgnacyjny 
do twarzy, jak i całego ciała. Jego skład oparty 
jest głównie na naturalnych składnikach, gdyż 
zawiera m.in.: ok. 40% tłuszczu, mocznik, który 
pomaga zatrzymać wodę, kwas hialuronowy, 
koenzym Q10 oraz masło shea.
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 ▲ Kremy RadioProtect oraz ChemoDry B6 
można kupić przez stronę www.aureaphar-
ma.eu oraz w aptekach – internetowych 
i stacjonarnych.


