
SKUTECZNE LECZENIE KOSMETYKI

ANALGOL
maść przeciwreumatyczna.

Stosować w bólach stawowych,
bólach kończyn, rwie kulszowej,
lumbago i bólach mięśniowych.

Maść można także stosować jako
preparat inhalacyjny w łagodnych

nieżytach górnych dróg
oddechowych.

SALICYLOL
5% oliwka salicylowa.
Skuteczna w leczeniu różnego
rodzaju łuszczyc, łupieżu,
łojotokowego zapalenia
owłosionej skóry oraz łupieżu
azbestowego.

INHALOL
krople do inhalacji.

Kompozycja olejków
eterycznych do inhalacji. Lek

szczególnie skuteczny
w walce z przeziębieniem

i grypą. Preparat działa
wykrztuśnie i antyseptycznie.

DEZOROL
lek przeciw poceniu

się stóp. Dezynfekuje,
miejscowo znieczula obolałe

stopy, działa przeciwgrzybicznie
i przeciwzapalnie, likwiduje

przykry zapach potu, zmniejsza
swędzenie stóp.

VARIDERM
pasta do stosowania na skórę.

Preparat wspomagający leczenie chorób
objawiających się

swędzącymi i bolesnymi
wykwitami skóry.

Szczególnie polecany
w leczeniu ospy wietrznej

półpaśca i opryszczki.
Łagodzi skutki oparzeń

słonecznych.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż 
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ANALGOLAN
jest maścią zawierającą w
swoim składzie substancje
czynne wykazujące działanie
miejscowo rozgrzewające
i przeciwbólowe. Maść
stosuje się w łagodzeniu 
dolegliwości bólowych 
np. w bólach stawowych, 
nerwobólach, bólach 
mięśniowych, rwie kulszowej.

ANTYBAKTERYJNY ŻEL DO RĄK
żel antybakteryjny do mycia rąk

to przyjemny w użyciu
nawilżajacy preparat,

który poza działaniem
oczyszczającym jest środkiem

niszczącym bakterie, wirusy
i grzyby bez użycia wody.

DERMOMENT
nawilża - wygładza - zmniejsza

zrogowacenia. Przeznaczony
jest do pielegnacji skóry bardzo

suchej, łuszczacej się,
z tendencją do rogowacenia –
głównie dłoni, łokci oraz stóp.

MAŚC KOSMETYCZNA Z VIT. A
Działa ochronnie i nawilżająco.
Maść kosmetyczna do rąk
przeznaczona jest do pielęgnacji
szorstkiej i zniszczonej skóry.

TONIK PICHTOWY
Doskonale usuwa makijaż
i oczyszcza skórę. Jest
przeznaczony do codziennej
pielęgnacji skóry wrażliwej,
skłonnej do wyprysków
i powstawania zmarszczek.

SERIA POKRZEPOL
przeciw wypadaniu włosów

Naturalne wyciągi roślinne
ze skrzypu polnego, brzozy,

pokrzywy, żeń-szenia,
kiełków soi i pszenicy.

Skuteczna ochrona
twoich włosów.

PŁYN DO HIGIENY INTYMNEJ
 PICHTOWY

Łagodzi podrażnienia
i neutralizuje nieprzyjemny

zapach, zapewniając
długotrwałe uczucie świeżości.

SZAMPON PICHTOWY
przeznaczony jest do codziennej
pielęgnacji włosów normalnych
i przetłuszczających się.
To optymalne połączenie
składników skutecznie
zwalczających łupież.

PRZECIWTRĄDZIKOWY KREM
ANTYBAKTERYJNY

Doskonale oczyszcza skórę
i łagodzi podrażnienia.

Zapobiega powstawaniu
czynnych wykwitów

trądzikowych oraz normalizuje
wydzielanie tłuszczu.

KREM DO RĄK AROMATERAPIA
Kremy łagodzą podrażnienia,
nawilżają, wygładzają,
wspomagają regenerację
i odświeżają.

MAZIDŁO
preparat przeznaczony jest

do przesuszonej, popękanej
i szorstkiej skóry. Przyspiesza

jej regenerację, łagodzi
podrażnienia, wygładza

i przywraca zdrowy wygląd.
Polecane szczególnie na

pękające pięty.
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 NA NOC
 

Z olejem arganowym, 
pantenolem i witaminą E

 
Do codziennej pielęgnacji dla 

każdego rodzaju cery
 

GŁĘBOKA REDUKCJA 
ZMARSZCZEK

 
 

 NA DZIEŃ
 

Z olejem arganowym, sza�rem
i witaminą E

 
Do codziennej pielęgnacji
dla każdego rodzaju cery

 
ELIMINACJA ZMARSZCZEK

Z EFEKTEM SOFT FOCUS
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