
AC-color® krémpasta, AC-color® light krémpasta
Co je AC-color® (light) krémpasta a kdy je vhodné ji pou!ít?
Krycí barevn! tónovaná AC-color® krémpasta je ur"ena na ka#doden-
ní o$et%ování aknózní a citlivé pleti se sklonem k zarudnutí a vyrá#kám. 
Rovnom!rn! a efektivn! p%ekr&vá nedokonalosti pleti, jemn! vysu$uje 
a'nezat!#uje poko#ku. AC-color® (light) krémpasta obsahuje klotrimazol, 
kter& p(sobí proti mno#ení bakterií a kvasinek. Mas)ov& základ umo#*uje 
dlouhodobé p(sobení p%ípravku. AC-color® (light) krémpasta je tónovaná 
#elezit&mi pigmenty a spl*uje vysoké kosmetické nároky.

Jak AC-color® (light) krémpastu pou!ívat?
P%ípravek se naná$í v tenké vrstv! na umytou a "istou ple) 1 a# 2krát denn! 
na posti#ená místa. AC-color® krémpasta a AC-color® light krémpasta jsou 
kompatibilní a lze je spolu míchat pro vytvo%ení po#adovaného barevného 
odstínu. Je vhodná od 9 let. 

Co je"t# t$eba vzít v úvahu?
Na ko#ní pou#ití. Vyhn!te se oblasti o"í. V p%ípad! podrá#d!ní nebo aler-
gické reakce p%esta*te v&robek pou#ívat.

Co AC-color® (light) krémpasta obsahuje? 
Aqua, octyldodecanol, propanediol, glyceryl stearate, steareth-2, 
peg-8 distearate, caprylic/capric triglyceride, steareth-20, clotrimazo-
le, phenethyl alcohol, sodium citrate, citric acid, CI 77891, CI 77492, 
CI'77491, CI 77499. Neobsahuje navíc p%idané parfema"ní látky. 

Jak AC-color® (light) krémpastu uchovávat?
Uchovávejte p%i pokojové teplot! (do 25 °C). Doba pou#itelnosti je vyzna-
"ena na obalu u symbolu !. Uchovávejte mimo dosah d!tí.

Galenická forma:

Obsah balení: 30 g

Spiridea® mast s mandlov%m olejem
Co je Spiridea® mast s mandlov%m olejem a kdy je vhodné její 
pou!ití?
Vodou nesmyvatelná Spiridea® mast s mandlov&m olejem je ur"ena na 
ka#dodenní o$et%ení suché a# velmi suché a obzvlá$t! citlivé d!tské k(#e. 
Zvlá"*uje a intenzivn! proma$)uje. Je vhodná i na atopickou, ekzematic-
kou a psoriatickou k(#i. Napomáhá p%edcházet vzniku a zv!t$ování strií. 
Jejím základem je více ne# 100letá originální receptura s bohat&m obsa-
hem mandlového oleje, kter& tvo%í a# 75 % p%ípravku. V&hodou mandlové-
ho oleje je, #e snadno proniká do rohové vrstvy k(#e (stratum corneum). 
Obsahuje také vysok& podíl prosp!$n&ch nenasycen&ch mastn&ch kyselin 
(kyselina olejová, kyselina linolová), které se v&znamn! podílejí na jeho 
o$et%ujícím ú"inku. V kombinaci s d(sledn! zvolen&mi surovinami a po-
u#itou technologií je mast skv!le roztíratelná, optimáln! se vpíjí do k(#e a 
nezanechává ji citeln! mastnou. Mast je obohacena o vitamin E (tokoferol), 
kter& brání oxida"ním proces(m. Chrání k(#i p%ed chladem.

Jak Spiridea® mast s mandlov%m olejem pou!ívat?
Spiridea® mast s mandlov&m olejem se naná$í v tenké vrstv! na posti#ená 
místa 2 a# 3krát denn!. Je vhodná na ka#dodenní pou#ití bez omezení 
v!ku (u# pro novorozence).

Co je"t# t$eba vzít v úvahu?
Na ko#ní pou#ití. Vyhn!te se oblasti o"í. V p%ípad! podrá#d!ní nebo aler-
gické reakce p%esta*te v&robek pou#ívat.

Co Spiridea® mast s mandlov%m olejem obsahuje? 
75 % prunus amygdalus dulcis oil, petrolatum, glyceryl stearate, hyd-
rogenated castor oil, zinc oxide, tocopherol. Neobsahuje navíc p%idané 
parfema"ní látky. 

Jak Spiridea® mast s mandlov%m olejem uchovávat?
Uchovávejte p%i pokojové teplot!. Doba pou#itelnosti je vyzna"ena na 
obalu u symbolu !. Uchovávejte mimo dosah d!tí. 

Pokud dojde k vytékání malého mno#ství oleje z tuby, není to nedostatek, 
p%i roztírání na k(#i se olej ihned promíchá s ostatními slo#kami.

Galenická forma:

Obsah balení: 80 g 

Spiridea® krémpasta
Co je Spiridea® krémpasta a kdy je vhodné její pou!ití?
Spiridea® krémpasta na ka#dodenní pé"i o citlivou k(#i pomáhá p%i potla-
"ování vzniku opruzenin v plenkové oblasti a v ko#ních záhybech u d!tí 
i' dosp!l&ch. Díky svému hydrofilnímu základu se dob%e spojí s vlhk&m 
podkladem. Pomáhá udr#ovat k(#i v suchém stavu a chrání ji p%ed ne-
#ádoucí vlhkostí. Obsahuje ochrann& systém zabra*ující r(stu mikroor-
ganism( a kvasinek ve v&robku. Pou#ívá se i na zmírn!ní sv!d!ní a p%i 
p%edcházení vzniku opruzenin v záhybech k(#e. Chrání p%ed naru$ením 
poko#ky, které vzniká odíráním zejména na vnit%ní stran! stehen, v podpa-
#í, t%íslech a oblasti pod prsy. Spiridea® krémpasta optimáln! regeneruje 
ko#ní bariéru. 

Jak Spiridea® krémpastu pou!ívat?
Spiridea® krémpasta se naná$í na malé a# st%edn! velké plochy (do 20 % 
povrchu t!la) 2krát denn! i v siln!j$í vrstv!, po umytí a d(kladném osu$ení 
o$et%ovan&ch míst. Je vhodná pro ka#dodenní pou#ití bez omezení v!ku 
(u# pro novorozence).

Co je"t# t$eba vzít v úvahu?
Na ko#ní pou#ití. Vyhn!te se oblasti o"í. V p%ípad! podrá#d!ní nebo aler-
gické reakce p%esta*te v&robek pou#ívat. 

Co Spiridea® krémpasta obsahuje? 
Aqua, titanium dioxide, paraffinum liquidum, octyldodecanol, cetearyl al-
cohol, glyceryl stearate, polysorbate 20, phenethyl alcohol, caprylyl glycol, 
disodium EDTA, BHA. Neobsahuje navíc p%idané parfema"ní látky. 

Jak Spiridea® krémpastu uchovávat?
Uchovávejte p%i pokojové teplot!. Doba pou#itelnosti je vyzna"ena na 
obalu u symbolu !. Uchovávejte mimo dosah d!tí.

Galenická forma:

Obsah balení: 30 g 

Spiridea® ForteDeo
Co je Spiridea® ForteDeo a kdy je vhodné jeho pou!ití?
Antiperspirant Spiridea® ForteDeo v ú"inné krémové form! obsahuje látku 
aluminiumchlorohydrát, která cílen! brání nadm!rnému pocení p%edev$ím 
v podpa#í, na dlaních a chodidlech. Krémová forma antiperspirantu je 
$etrná a rychle se vst%ebává. Spiridea® ForteDeo p(sobí antimikrobiáln!, 
"ím# odstra*uje ne#ádoucí t!lesn& pach. P%i dodr#ení postupu pou#ívání 
dlouhodob! potla"uje nadm!rné pocení. 

Jak Spiridea® ForteDeo pou!ívat?
Spiridea® ForteDeo se naná$í na omytou a nepodrá#d!nou k(#i podpa#í, 
dlaní nebo chodidel, nejlépe ve"er. Odstup mezi holením podpa#í a apli-
kací antiperspirantu by m!l b&t minimáln! 12 hodin. Frekvence pou#ívání: 
Po dobu prvního t&dne pou#ívejte denn!, v následujících t&dnech sta"í 
pou#ívat dle pot%eby 1 a# 3krát za t&den. Spiridea® ForteDeo je jemn! 
parfémovan&, co# umo#*uje pou#ít vlastní deodorant, parfém "i vodu po 
holení s oblíbenou v(ní. Je vhodn& od 9 let.

Co je"t# t$eba vzít v úvahu?
Na ko#ní pou#ití. Zamezte kontaktu s o"ima. V p%ípad! podrá#d!ní nebo 
alergické reakce p%esta*te v&robek pou#ívat.

Vyh&bejte se p%ímému kontaktu p%ípravku s textiliemi, m(#e zp(sobit bílé 
zabarvení, které je v$ak mo#né snadno vyprat. Zabarvení lze p%edejít dosta-
te"n&m "asov&m odstupem mezi nanesením p%ípravku a oble"ením $at(. 

Co Spiridea® ForteDeo obsahuje? 
Aqua, aluminum chlorohydrate, paraffinum liquidum, ethylhexyl palmitate, 
distarch phosphate, behenyl alcohol, glycerin, cetearyl alcohol, dimethico-
ne, ceteth-10, steareth-20, parfum. Obsahuje parfém speciáln! vyvinut& 
pro citlivou k(#i.

Jak Spiridea® ForteDeo uchovávat?
Uchovávejte p%i pokojové teplot!. Doba pou#itelnosti je vyzna"ena na 
obalu u symbolu !. Uchovávejte mimo dosah d!tí. 

Galenická forma:

Obsah balení: 50 ml
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P%edstavujeme vám vy$$í pé"i o k(#i pro celou rodinu. Soust%edíme se na um!ní galeniky, tedy p%ípravu takového mas)ového základu,  
kter& v závislosti na specifickém zdravotním problému cílen! p(sobí na konkrétní vrstvu k(#e, v&razn! napomáhá její regeneraci a doká#e p(sobit  
i'preventivn!. Pro p%ípravu na$ich v&robk( volíme jen ty nejkvalitn!j$í suroviny, které jsou v kombinaci s pou#itou technologií garancí jejich vynikající  
roztíratelnosti a vst%ebatelnosti. Na$e produkty se zam!%ují na suchou, citlivou a podrá#d!nou k(#i, pomáhají %e$it i nadm!rné pocení a efektivn! 

kr&t'akné. Proto#e lep$í k(#e znamená lep$í #ivot.

Informace pro u!ivatele

Dobré nápady pro va"i k&!i

Odpov!dná osoba: Spiridea, s. r. o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava, Slovenská republika. Vyrobeno na Slovensku.
V$echny produkty zakoupíte v ka#dé dobré lékárn! nebo p%ímo na stránce www.spiridea.com.
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