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Skóra to największy narząd ludzkiego ciała
i jego osłona zapewniająca niezmienne warunki
dla funkcjonowania organizmu.
Najbardziej zewnętrzna – bariera ochronna skóry składa
się z warstwy rogowej naskórka, pokrytego płaszczem
wodno-lipidowym utrzymującym odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie. Predyspozycje genetyczne i hormonalne, wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych
mogą naruszać barierę ochronną skóry. Skóra staje się
sucha, szorstka, podrażniona, podatna na zapalenia
i infekcje, którym może towarzyszyć świąd i wysypka.
Suchość skóry to problem powszechny, atopowe zapalenie skóry dotyczy prawie 20% dzieci, a pieluszkowe
zapalenie skóry to aż 35% populacji najmłodszych.
Typowe objawy problemów skórnych to:
1. Suchość i łuszczenie się skóry;
2. Pęknięcia i otarcia skóry;
3. Świąd, pieczenie i zaczerwienienie;
4. Skłonności do przesuszania i nasilona utrata wody;
5. Rogowacenie skóry (w AZS, w chorobach tarczycy,
w łuszczycy itp.).

Skuteczne postępowanie terapeutyczne
w problemach skórnych:

1.

Odbudowywanie płaszcza
wodno-lipidowego poprzez częste
natłuszczanie i nawilżanie skóry.

2.

Łagodzenie świądu i stanu zapalnego
towarzyszącego zmianom.

3.

Zapewnienie szczelności bariery skóry
chroniącej przed przenikaniem patogenów,
substancji drażniących itd.

4.

Wsparcie procesów gojenia skóry
i odbudowa jej zdrowego wyglądu.

PODWÓJNIE BIOWZMOCNIONY,
NATURALNIE SKUTECZNY
DERMILEN ® to w 100% naturalny, delikatny krem liposomowy, szczególnie łagodny dla skóry najmłodszych.
Zawiera 45% ekstraktów ze świeżych roślin, m.in.
nagietka, krwawnika, melisy i bratka. Kojące działanie aktywnych składników roślinnych wspomaga olej
z rokitnika, bogaty w rzadko występujący w naturze
silnie nawilżający kwas oleopalmitynowy Ω7 – niezbędny składnik zdrowej skóry. Olej z otrębów ryżowych dodatkowo delikatnie natłuszcza i nawilża oraz
chroni skórę przed promieniowaniem UV. DERMILEN ®
krem liposomowy ma przyjazne dla skory pH 5.5-6.

Działanie kremu liposomowego DERMILEN jest
PODWÓJNIE BIOWZMOCNIONE, ponieważ
efekt działania kremu zapewniają:
®

1. BIOAKTYWNE składniki ekstraktów ze świeżych
roślin uzupełnionych o dwa oleje (z rokitnika i otrębów ryżowych);
2. BIOAKTYWNE podłoże z liposomów
– mikroskopijnych pęcherzyków o strukturze
podwójnej warstwy lipidowej, identycznej
jak występująca w błonach biologicznych, np. w skórze.
W kremie DERMILEN ® zastosowano innowacyjne,
BIOAKTYWNE podłoże liposomowe ułatwiające
penetrację roślinnych składników BIOAKTYWNYCH,
które uwalniane są powoli wspomagając skuteczność
pielęgnacyjną kremu. Dzięki formule liposomów składniki
osiągają w naskórku stężenie 4-8 razy większe, a w skórze
właściwej 9-14 razy większe niż w przypadku tradycyjnych
preparatów. BIOAKTYWNE podłoże liposomowe zapewnia
większą skuteczność kremu i wspomaga silny efekt
nawodnienia i natłuszczenia wzmacniany dodatkiem
BIOAKTYWNYCH olejów i śluzów ze świeżych roślin.

Kiedy stosować krem liposomowy DERMILEN ?
®

DERMILEN ® krem liposomowy polecany jest do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i bardzo suchej, szorstkiej,
z tendencją do przesuszenia naskórka, z towarzyszącym świądem i wysypką, również po ekspozycji na
drażniące czynniki zewnętrzne. Do stosowania w celu
zminimalizowania ryzyka nawrotu objawów i zaostrzenia
problemów skórnych. Bez ograniczeń wiekowych.
Opracowany i oceniony pod kątem zastosowania
u dzieci.

Jaki jest mechanizm działania kremu liposomowego
DERMILEN ?
®

1.

Podłoże liposomowe, oleje i śluzy
roślinne mają działanie silnie nawilżające
i podtrzymują strukturę płaszcza wodnolipidowego, przywracając miękkość skóry.

2.

Ekstrakty ze świeżych roślin np. nagietka,
melisy czy krwawnika w sposób naturalny
wpływają na zmniejszenie stanu zapalnego
oraz wzmocnienie bariery ochronnej skóry,
a także wspomagają jej regenerację.

3.

Ekstrakty ze świeżych roślin np. rokitnika
czy jeżówki wzmacniają właściwości
obronne skóry i zmniejszają namnażanie
mikroorganizmów.

4.

Ekstrakty ze świeżych roślin np. nagietka
czy dziurawca dobrze wpływają na gojenie
zmian oraz przywracanie zdrowego
wyglądu skóry.

DERMILEN® krem liposomowy koi i łagodzi swędzenie
i zaczerwienienie, które towarzyszy wielu problemom
skórnym. Jest bezpieczny i dobrze tolerowany,
zapewnia trwały efekt.

Jak pozyskiwane są rośliny wchodzące w skład
kremu liposomowego DERMILEN ?
®

Rośliny zbierane są w czystym środowisku włoskich
Alp zgodnie z zasadami GAP*. Ścisła kontrola gatunków
roślin, wysokości, klimatu, procedur przetwarzania
i przechowywania zapewnia maksymalną zawartość
składników aktywnych i gwarantuje zgodność między
poszczególnymi seriami.
*Good Agricultural Practices (Dobre Praktyki Rolnicze)
Sposób użycia kremu liposomowego DERMILEN ®:
warstwę kremu należy równomiernie rozprowadzić,
delikatnie wmasowując w skórę. Stosować kilka razy
dziennie. Szybko się wchłania nie pozostawiając na skórze
i ubraniach nieprzyjemnego tłustego filmu. Wyłącznie
do użytku zewnętrznego. Ze względu na naturalne
pochodzenie składników, zabarwienie kremu może się
różnić. Nie stosować na otwarte rany. Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze
pokojowej (15°C-25°C).

Nie zawiera: pochodnych
ropy naftowej, parabenów,
barwników, SLS, SLES, GMO

Dobrze tolerowany,
przyjazny dla delikatnej
skóry dziecka,
łatwy w stosowaniu

W 100% naturalny
ekstrakt ze świeżych
roślin

Stosowany od lat
w dermatologii, onkologii
i pediatrii we Włoszech
i w Szwajcarii

Działanie

Calendula Officinalis
Nagietek lekarski
25%

Gojenie ran
Przeciwzapalne
Antyseptyczne
Antyoksydacyjne

Achillea Millefolium
Krwawnik pospolity
6%

Przeciwzapalne
Antyoksydacyjne
Przeciwdrobnoustrojowe
Gojenie ran

Melissa Officinalis
Melisa lekarska
5%

Przeciwwirusowe
Przeciwzapalne
Przeciwdrobnoustrojowe
Wymiatacz wolnych
rodników
Antyoksydacyjne

Echinacea Purpurea
Korzeń jeżówki
purpurowej
4%

Gojenie ran
Przeciwzapalne
Przeciwdrobnoustrojowe
Przeciwwirusowe

Hypericum Perforatum
Dziurawiec
zwyczajny
2%

Przeciwzapalne
Antyoksydacyjne
Przeciwbakteryjne

Viola Tricolor
Fiołek trójbarwny
(bratek polny)
2%

Przeciwzapalne
Antyoksydacyjne
Przeciwbakteryjne

Ribes Nigrum
Czarna porzeczka
1%

Przeciwzapalne
Antyoksydacyjne

Tłoczony na zimno
organiczny olej
z nasion rokitnika
zwyczajnego
z Finlandii

Antyoksydacyjne
Przeciwdrobnoustrojowe
Przeciwzapalne
lmmunomodulujące
Radioprotekcyjne
Przeciwstarzeniowe
Regeneruje, silnie nawilża
i chroni skórę

Tłoczony na zimno
olej z otrębów
ryżowych
(Oryza Sativa)

Regenerujące skórę
Antyoksydacyjne
Ochronne przed
promieniowaniem UV
Szczególnie wskazany
do pielęgnacji delikatnej
skóry dziecka
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