Dobré nápady pro vaši kůži
Představujeme vám vyšší péči o kůži pro celou rodinu. Soustředíme se na umění galeniky, tedy přípravu takového masťového základu,
který v závislosti na specifickém zdravotním problému cíleně působí na konkrétní vrstvu kůže, výrazně napomáhá její regeneraci a dokáže působit
i preventivně. Pro přípravu našich výrobků volíme jen ty nejkvalitnější suroviny, které jsou v kombinaci s použitou technologií garancí jejich vynikající
roztíratelnosti a vstřebatelnosti. Naše produkty se zaměřují na suchou, citlivou a podrážděnou kůži, pomáhají řešit i nadměrné pocení a efektivně
krýt akné. Protože lepší kůže znamená lepší život.
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Informace pro použivatele

AC-color® krémpasta, AC-color® light krémpasta

Spiridea® krémpasta

Co je AC-color (light) krémpasta a kdy je vhodné ji použít?
Krycí barevně tónovaná AC-color® krémpasta je určena na každodenní
ošetřování aknózní a citlivé pleti se sklonem k zarudnutí a vyrážkám. Rovnoměrně a efektivně překrývá nedokonalosti pleti, nezatěžuje pokožku.
AC-color® (light) krémpasta obsahuje klotrimazol, který působí proti množení bakterií a kvasinek. Masťový základ umožňuje dlouhodobé působení
přípravku. AC-color® (light) krémpasta je tónovaná železitými pigmenty
a splňuje vysoké kosmetické nároky.

Co je Spiridea® krémpasta a kdy je vhodné její použití?
Spiridea® krémpasta na každodenní péči o citlivou kůži pomáhá při potlačování vzniku opruzenin v plenkové oblasti a v kožních záhybech u dětí
i dospělých. Díky svému hydrofilnímu základu se dobře spojí s vlhkým
podkladem. Pomáhá udržovat kůži v suchém stavu a chrání ji před nežádoucí vlhkostí. Obsahuje ochranný systém zabraňující růstu mikroorganismů a kvasinek ve výrobku. Používá se i na zmírnění svědění a při
předcházení vzniku opruzenin v záhybech kůže. Chrání před narušením
pokožky, které vzniká odíráním zejména na vnitřní straně stehen, v podpaží, tříslech a oblasti pod prsy. Spiridea® krémpasta optimálně regeneruje
kožní bariéru.

Jak AC-color® (light) krémpastu používat?
Přípravek se nanáší v tenké vrstvě na umytou a čistou pleť 1 až 2krát denně
na postižená místa. AC-color® krémpasta a AC-color® light krémpasta jsou
kompatibilní a lze je spolu míchat pro vytvoření požadovaného barevného
odstínu. Je vhodná od 9 let.
Co ještě třeba vzít v úvahu?
Na kožní použití. Vyhněte se oblasti očí. V případě podráždění nebo alergické reakce přestaňte výrobek používat.
Co AC-color® (light) krémpasta obsahuje?
Aqua, octyldodecanol, propanediol, glyceryl stearate, steareth-2,
peg-8 distearate, caprylic/capric triglyceride, steareth-20, clotrimazole, phenethyl alcohol, sodium citrate, citric acid, CI 77891, CI 77492,
CI 77491, CI 77499. Neobsahuje navíc přidané parfemační látky.
Jak AC-color® (light) krémpastu uchovávat?
Uchovávejte při pokojové teplotě (do 25 °C). Doba použitelnosti je vyznačena na obalu u symbolu . Uchovávejte mimo dosah dětí.
Galenická forma:
Voda

Olej

Pevné částice

Jak Spiridea® krémpastu používat?
Spiridea® krémpasta se nanáší na malé až středně velké plochy (do 20 %
povrchu těla) podle potřeby i v silnější vrstvě, po umytí a důkladném osušení ošetřovaných míst. Je vhodná pro každodenní použití bez omezení
věku (už pro novorozence).
Co ještě třeba vzít v úvahu?
Na kožní použití. Vyhněte se oblasti očí. V případě podráždění nebo alergické reakce přestaňte výrobek používat.
Co Spiridea® krémpasta obsahuje?
Aqua, titanium dioxide, paraffinum liquidum, octyldodecanol, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, polysorbate 20, phenethyl alcohol, caprylyl glycol,
disodium EDTA, BHA. Neobsahuje navíc přidané parfemační látky.
Jak Spiridea® krémpastu uchovávat?
Uchovávejte při pokojové teplotě. Doba použitelnosti je vyznačena na
obalu u symbolu . Uchovávejte mimo dosah dětí.
Galenická forma:
Voda

Obsah balení: 30 g

Spiridea® mast s mandlovým olejem
Co je Spiridea® mast s mandlovým olejem a kdy je vhodné její
použití?
Vodou nesmyvatelná Spiridea® mast s mandlovým olejem je určena na
každodenní ošetření suché až velmi suché a obzvláště citlivé dětské kůže.
Zvláčňuje a intenzivně promašťuje. Je vhodná i na atopickou, ekzematickou a psoriatickou kůži. Napomáhá předcházet vzniku a zvětšování strií.
Jejím základem je více než 100letá originální receptura s bohatým obsahem mandlového oleje, který tvoří až 75 % přípravku. Výhodou mandlového oleje je, že snadno proniká do rohové vrstvy kůže (stratum corneum).
Obsahuje také vysoký podíl prospěšných nenasycených mastných kyselin
(kyselina olejová, kyselina linolová), které se významně podílejí na jeho
ošetřujícím účinku. V kombinaci s důsledně zvolenými surovinami a použitou technologií je mast skvěle roztíratelná, optimálně se vpíjí do kůže a
nezanechává ji citelně mastnou. Mast je obohacena o vitamin E (tokoferol),
který brání oxidačním procesům. Chrání kůži před chladem.
Jak Spiridea® mast s mandlovým olejem používat?
Spiridea® mast s mandlovým olejem se nanáší v tenké vrstvě na postižená
místa 2 až 3krát denně. Je vhodná na každodenní použití bez omezení
věku (už pro novorozence).
Co ještě třeba vzít v úvahu?
Na kožní použití. Vyhněte se oblasti očí. V případě podráždění nebo alergické reakce přestaňte výrobek používat.
Co Spiridea mast s mandlovým olejem obsahuje?
75 % prunus amygdalus dulcis oil, petrolatum, glyceryl stearate, hydrogenated castor oil, zinc oxide, tocopherol. Neobsahuje navíc přidané
parfemační látky.
®

Jak Spiridea® mast s mandlovým olejem uchovávat?
Uchovávejte při pokojové teplotě. Doba použitelnosti je vyznačena na
obalu u symbolu . Uchovávejte mimo dosah dětí.

Olej

Pevné částice

Obsah balení: 30 g

Spiridea® ForteDeo
Co je Spiridea® ForteDeo a kdy je vhodné jeho použití?
Antiperspirant Spiridea® ForteDeo v účinné krémové cíleně brání nadměrnému pocení především v podpaží, na dlaních a chodidlech. Krémová
forma antiperspirantu je šetrná a rychle se vstřebává. Neobsahuje alkohol.
Spiridea® ForteDeo působí antimikrobiálně, čímž odstraňuje nežádoucí
tělesný pach. Při dodržení postupu používání dlouhodobě potlačuje nadměrné pocení.
Jak Spiridea® ForteDeo používat?
Spiridea® ForteDeo se nanáší na omytou a nepodrážděnou kůži podpaží,
dlaní nebo chodidel, nejlépe večer. Odstup mezi holením podpaží a aplikací antiperspirantu by měl být minimálně 12 hodin. Frekvence používání:
Po dobu prvního týdne používejte denně, v následujících týdnech stačí
používat dle potřeby 1 až 3krát za týden. Spiridea® ForteDeo je jemně
parfémovaný, což umožňuje použít vlastní deodorant, parfém či vodu po
holení s oblíbenou vůní. Je vhodný od 9 let.
Co ještě třeba vzít v úvahu?
Na kožní použití. Zamezte kontaktu s očima. V případě podráždění nebo
alergické reakce přestaňte výrobek používat.
Vyhýbejte se přímému kontaktu přípravku s textiliemi, může způsobit bílé
zabarvení, které je však možné snadno vyprat. Zabarvení lze předejít dostatečným časovým odstupem mezi nanesením přípravku a oblečením šatů.
Co Spiridea® ForteDeo obsahuje?
Aqua, aluminum chlorohydrate, paraffinum liquidum, ethylhexyl palmitate,
distarch phosphate, behenyl alcohol, glycerin, cetearyl alcohol, dimethicone, ceteth-10, steareth-20, parfum. Obsahuje parfém speciálně vyvinutý
pro citlivou kůži.

Pokud dojde k vytékání malého množství oleje z tuby, není to nedostatek,
při roztírání na kůži se olej ihned promíchá s ostatními složkami.

Jak Spiridea® ForteDeo uchovávat?
Uchovávejte při pokojové teplotě. Doba použitelnosti je vyznačena na
obalu u symbolu . Uchovávejte mimo dosah dětí.

Galenická forma:

Galenická forma:
Olej

Obsah balení: 80 g

Voda

Olej

Obsah balení: 50 ml

Odpovědná osoba: Spiridea, s. r. o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava, Slovenská republika. Vyrobeno na Slovensku.
Všechny produkty zakoupíte v každé dobré lékárně nebo přímo na stránce www.spiridea.com.
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