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.
Veškeré receptury přípravků jsou vytvářeny týmem lékařů a farmaceutů, tak aby byly skutečně účinné a zároveň maximálně šetrné a nadstandardně dobře tolerované nejcitlivější a funkčně narušenou pokožkou; výrobky neobsahují žádné návykové ani halucinogenní látky a jsou nezávisle testovány Státním zdravotním ústavem v Praze.
CutisHelp PRAVIDELNÁ PÉČE PŘI KOŽNÍCH PROBLÉMECH, PŘECITLIVĚLÉ A ALERGICKÉ PLETI
Přípravky přispívají k celkovému zklidnění pokožky, následně napomáhají udržovat její bezproblémový stav, jsou důležitou součástí úspěšné péče a svým složením bez omezení
vhodné i pro děti, těhotné a kojící ženy.
DOPORUČENÁ APLIKACE PŘI:
ekzému (atopickém, kontaktním, numulárním aj.), projevech kožní alergie, lupénce, seboroické dermatitidě, přecitlivělé a suché pokožce
AKTIVNÍ SLOŽKA:
Klíčovou složkou produktů je patentově chráněný extrahovaný konopný olej s vysokým obsahem a vyváženým poměrem bioaktivních látek s výraznými protizánětlivými,
antibakteriálními, výživovými a regeneračními vlastnostmi.
CutisHelp FLUID mycí a sprchová emulze – 200 ml
CHARAKTERISTIKA:
Mycí přípravek jemné konzistence je určený pro každodenní běžnou hygienu bez nežádoucího vysoušení a podráždění pokožky. Šetrně odstraňuje z povrchu kůže nečistoty,
příjemně zvláčňuje, hydratuje a ideálně připravuje pleť pro další ošetření.
BEZALERGENNÍ PARFEMACE
CutisHelp BALNEA konopná koupel – 200 ml
CHARAKTERISTIKA:
Olejová přísada pro přípravu terapeutických koupelí je určená k pravidelné aplikaci při zhoršeném i klidovém stádiu kožních problémů a onemocnění. Pokožku účinně zklidňuje,
zvláčňuje a ulevuje od nepříjemného pocitu svědění, poskytuje pleti důležité výživné látky, napomáhá k obnově přirozené ochranné kožní bariéry a posiluje odolnost její vůči
vnějším dráždivým vlivům; je ideálním přípravkem také do koupelí pro miminka s citlivou kůží. Olejová přísada neznečišťuje vanu a je přizpůsobena běžnému domácímu
použití. Balení vystačí na ca 1 měsíc každodenních koupelí.
BEZALERGENNÍ PARFEMACE
CutisHelp BALZÁM konopný tělový tišící a regenerační přípravek – 200 ml
CHARAKTERISTIKA:
Účinný přípravek lehčí konzistence pro ošetření celého těla zejména po koupeli napomáhá pleť efektivně zklidňovat a intenzivně zvláčňovat, dodává kožním buňkám potřebnou
výživu pro zajištění jejich správného vývoje a funkcí, posiluje odolnost pokožky vůči vnějším dráždivým vlivům a zlepšuje její celkový stav. Pravidelnou aplikací omezuje vznik
akutních zánětlivých stavů v případě chronických kožních onemocnění.
BEZALERGENNÍ PARFEMACE
POUŽITÍ:
FLUID používejte k běžné hygieně podle svých potřeb; emulzi nanášejte na pokožku bez zbytečně silného tření do vytvoření jemné pěny a následně důkladně opláchněte teplou
(nikoliv horkou) vodou.
Přísadu BALNEA aplikujte nejméně dvakrát týdně do vany vlejte 1 polévkovou lžíci (ca 7 ml na 150 litrů vody, což je běžný obsah vany) a získáte emulzní pěnivou lázeň; teplota vody
by neměla výrazně přesahovat 37 °C (koupel s vyšší teplotou není pro citlivou a funkčně narušenou pokožku vhodná a navíc snižuje účinky přípravku). V lázni setrvejte 15-20 minut
(u malých dětí postačuje 4-8 minut), poté nechte pokožku volně oschnout nebo ji zabalte na 15-20 minut do osušky – tím zvýšíte terapeutický účinek lázně. Následně kůži pečlivě ošetřete
k tomu určenými přípravky CutisHelp (BALZÁM, masti a krémy EKZÉM, LUPÉNKA, SEBOREA, u dětí produkty řady CutisHelp mimi).
BALZÁM aplikujte pravidelně na celé tělo zejména po koupeli, jinak kdykoliv podle potřeby
Používání přípravků CutisHelp nemá žádná věková ani časová omezení.
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 produktů 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).

Více informací najdete na stránkách:

