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 psoriatiků.
AKTIVNÍ SLOŽKA:
Klíčovou složkou přípravků je přírodní olej s vynikajícími protizánětlivými, regeneračními, výživovými a antibakteriálními vlastnostmi v kombinaci se sírou. Koncentrace oleje v přípravku je na základě lékařských zkušeností optimalizovaná pro ideální průběh a pro pokožku příjemného průběhu zklidňujícího a regeneračního
procesu.
CutisHelp LUPÉNKA-SEBOREA konopný šampon – 200 ml
DOPORUČENÁ APLIKACE PŘI:
projevech lupénky/psoriázy, seboroické dermatitidě (mastných lupech)
CHARAKTERISTIKA:
Vysoce účinný šampon při projevech lupénky a seboroické dermatitidy (mastné lupy ve vlasové části) obsahuje vyváženou koncentraci bioaktivních látek extrahovaného
konopného oleje s vynikajícími protizánětlivými, regeneračními a antibakteriálními vlastnostmi. Napomáhá k rychlému zklidnění obtíží a celkovému zlepšení stavu postižené
kůže, příznivě ovlivňuje kvalitu vlasů, vyživuje jejich kořínky a zabraňuje jejich nadměrnému vypadávání. Pravidelným používáním udržuje pokožku v dobrém stavu a posiluje
její odolnost vůči vnějším dráždivým vlivům.
Hypoalergenní a maximálně šetrné složení šamponu je vhodné i pro děti, těhotné a kojící ženy.
POUŽITÍ:
přiměřené množství šamponu jemně vmasírujte do mokrých vlasů, nechte působit 5-10 minut a následně důkladně opláchněte vodou – v případě silně znečištěných vlasů je nejprve
šamponem umyjte klasickým způsobem a poté šampon aplikujte znovu po uvedenou dobu působení; prvních 14 dní používejte přípravek nejlépe ob den, následně podle potřeby – alespoň
však dvakrát týdně; aplikace nemá žádná časová omezení
šampon má vzhledem ke svému charakteru sníženou pěnivost, což ale neovlivňuje kvalitu mycího účinku
při projevech lupénky a seboroické dermatitidy i na ostatních částech těla doporučujeme celkovou péči doplnit i dalšími k tomu určenými přípravky CutisHelp z řady zdravotní
kosmetika (konopná mast a krém LUPÉNKA, konopný krém SEBOREA, konopný tělový balzám, konopná koupel BALNEA, konopná mycí emulze FLUID)
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 rychle odeznívají a následně nastává 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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