ZNAČKA ZDRAVÉ KRÁSY

CutisHelp POMOC KŮŽI
CutisHelp představuje českou značku kosmetických přípravků nové generace, která se zaměřuje především na péči při kožních problémech a onemocněních a která jako
jediná obsahuje speciální nechemickou patentově chráněnou metodou získávaný olej ze semen technického konopí vysoké farmaceutické čistoty s unikátními
vlastnostmi při tišení kožních zánětů a hluboké regeneraci kůže.
Složení výrobků je nadstandardně dobře tolerováno i nejcitlivější a funkčně narušenou pokožkou a je k ní zároveň maximálně šetrné, neobsahuje žádné návykové
ani halucinogenní látky.
Cílem péče je úleva od nepříjemných kožních obtíží a zlepšení kvality života zejména u chronických ekzematiků.
AKTIVNÍ SLOŽKA:
Klíčovou složkou přípravků je přírodní olej s vynikajícími protizánětlivými, regeneračními, výživovými a antibakteriálními vlastnostmi. Koncentrace oleje v přípravku
je na základě lékařských zkušeností optimalizovaná pro ideální průběh a pro pokožku příjemného průběhu zklidňujícího a regeneračního procesu.
DOPORUČENÁ APLIKACE PŘI:
atopickém ekzému, kontaktní dermatitidě, solární dermatitidě, numulárním ekzému, kopřivce nebo projevech kožní alergie, silně vysušené a podrážděné kůže
CutisHelp EKZÉM konopný krém denní – 100 ml
CHARAKTERISTIKA:
Vysoce účinný přípravek pro zklidnění, regeneraci a hydrataci kůže při projevech ekzému a alergického podráždění ulevuje od nepříjemného napětí pokožky, příjemně
ji zvláčňuje, podporuje obnovu přirozené ochranné kožní bariéry a zároveň dodává buňkám především v zárodečné vrstvě kůže potřebnou výživu pro zajištění
jejichsprávného vývoje a funkcí. Velmi dobře se vstřebává a je určen zejména pro ošetření během dne. Krém postupně zlepšuje celkový stav pokožky a posiluje její odolnosti
vůči vnějším dráždivým/iritativním vlivům. Dlouhodobější pravidelná aplikace přípravku výrazně omezuje projevy chronických ekzematických onemocnění a napomáhá
udržovat pokožku v bezproblémovém stádiu. Krém je bez omezení určen k použití i pro malé děti, těhotné a kojící ženy.
CutisHelp EKZÉM konopná mast noční – 50 ml
CHARAKTERISTIKA:
Vysoce účinný přípravek pro zklidnění a regeneraci kůže při projevech ekzému a alergického podráždění pokožku intenzivně zvláčňuje, ulevuje od nepříjemného napětí,
napomáhá k rychlému odstranění povrchových prasklin a dodává buňkám především v zárodečné vrstvě kůže potřebnou výživu pro zajištění jejich správného vývoje
a funkcí. Vytváří na povrchu kůže ochranný ﬁlm, který zabraňuje nadměrnému odpařování vody (zachovává hydrataci), a podporuje obnovu přirozené ochranné kožní bariéry.
Mast postupně zlepšuje celkový stav pokožky a posiluje její odolnosti vůči vnějším dráždivým/iritativním vlivům. Dlouhodobější pravidelná aplikace přípravku výrazně omezuje projevy chronických ekzematických onemocnění a napomáhá udržovat pokožku v bezproblémovém stádiu. Mast je určena především pro ošetření na noc; při zhoršených
stavech doporučujeme její aplikaci i přes den. Bez omezení je určena k použití i pro malé děti, těhotné a kojící ženy.
POUŽITÍ:
při zhoršených stavech (silně vysušená, popraskaná, rozškrábaná a mokvající kůže) aplikujte minimálně dva- až třikrát denně i na noc mast EKZÉM až do odeznění obtíží
při zklidněných stavech vtírejte minimálně dvakrát denně i na noc krém EKZÉM, ovšem na zjevně problematická místa aplikujte na noc mast EKZÉM
i po celkovém zklidnění obtíží doporučujeme pokožku nadále celoplošně ošetřovat, zejména po koupeli tělovým balzámem a problematičtější místa alespoň jednou
denně aplikovat krém EKZÉM
V každém stádiu projevů ekzému doporučujeme pro dosažení maximálního efektu celkovou péči doplnit o olejovou přísadu konopnou koupel BALNEA a následně do kůže
celoplošně vetřít konopný tělový balzám. Pro šetrnou běžnou hygienu je určena konopná mycí emulze FLUID, na problematická místa ve vlasové části je určen konopný
šampon LUPY-EKZÉM. Použití těchto přípravků CutisHelp nemá žádná časová omezení; je možno je aplikovat dlouhodobě.
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Na ošetřených místech může vlivem pronikání bioaktivních látek konopného oleje a souvisejícího intenzivnějšího prokrvení zpočátku ojediněle nastat přirozené dočasné
zčervenání a svědění kůže; nejedná se o nežádoucí reakci. Uvedené příznaky obvykle během tří týdnů odeznívají a následně nastává rychlé zklidnění obtíží.
V případě nestandardních projevů nebo přetrvávání uvedené reakce doporučujeme obrátit se na ošetřujícího lékaře.
Zároveň doporučujeme bezprostředně nekombinovat aplikace produktů CutisHelp s dalším kosmetickým nebo léčebným prostředkem, neboť působení extrahovaného
konopného oleje zesiluje účinek všech látek takového preparátu.
Vlivem konkrétní odrůdy konopného semene se jednotlivé šarže krému i masti mohou lišit zbarvením vzhledem k přirozeným vlastnostem extrahovaného konopného oleje.
Složení všech produktů CutisHelp odpovídá farmaceutickým zvyklostem; přípravky jsou nezávisle testovány Státním zdravotním ústavem v Praze a neobsahují žádné
nepřirozené konzervační látky (např. parabeny).
veškeré receptury přípravků CutisHelp jsou vytvářeny týmem lékařů a farmaceutů tak, aby vyhovovaly náročným potřebám poškozené kůže i postižené a přecitlivělé pleti
k základní aktivní látce, extrahovanému konopnému oleji špičkové farmaceutické kvality, se přidávají nedráždivé, především lékopisné komponenty, což zaručuje
nadstandardní snášenlivost všech přípravků
cílem ošetření je zlepšení a udržení dobrého stavu pleti bez vedlejší zátěže organismu
CutisHelp je ověřena, úspěšně používána a doporučována odbornými lékaři v rámci ambulantní, klinické i lázeňské dermatologické péče
v současné době patří ke značce CutisHelp produktová řada zdravotní kosmetika a řada mimi
Více informací najdete na stránkách:
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