Přírodní mast pro pravidelnou starostlivost
o problematickou pokožku u lidí trpících
dermatózami různého původu, včetně
chronických dermatóz

mast pro prevenci dermatóz a starostlivost o problémovou pokožku.
Produkt obsahuje výhradně přírodní a ekologické komponenty!
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BEZ
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BEZ
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návykového
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Přírodní produkt SOLIVIN® je výsledkem dlouhodobé práce mezinárodního týmu stejně
smýšlejících lidí. SOLIVIN® mast se vyrábí ve farmaceutickém závodě v České republice,
vybaveném inovativními zařízeními s vysokou úrovní kontroly kvality produktu dle Evropských
standardů. Výrobek splňuje všechny požadavky vysoké kvality a je certifikován Evropskou únií.
SOLIVIN® zlepšuje stav pokožky a pomáha obnovit její přirozenou krásu a pružnost.

Díky účinnému složení vám SOLIVIN® pomůže obnovit pokožku bez použití hormonů.

Pro koho je určen SOLIVIN®
–
Vysoce účinný nehormonální
prostředek pro vnější použití,
který ani při dlouhodobém
pravidelném užívání
nezpůsobuje závislost nebo
vedlejší účinky

Mast SOLIVIN® se doporučuje pro pravidelnou starostlivost o
problematickou pokožku u lidí trpících dermatózami různého
původu, včetně chronických kožních onemocnění jako je
psoriáza, neurodermatitida, ekzém nebo atopická dermatitida.
Je určen taky pro ty, kteří mají následující projevy: podráždění,
odlupování, zarudnutí, svědění a suchost pokožky. Mast nemusí
být vhodná pro lidi s individuální alergickou reakci na jednotlivé
složky masti.

Vlastnosti

Výběr jednotlivých složek masti SOLIVIN® a nastavení
jejich poměru byl s maximální péčí byl vylepšovaný 2
roky.
Při výrobě jsme použili pouze přírodní a
ekologické komponenty. Díky tomu vám můžeme
představit produkt ,který má protizánětlivý, zvláčňující,
regenerační , protisvědivý a keratolytický účinek.
Vyvážené složení masti vám umožňuje dosáhnout
výrazný výsledek:

Způsob použití
Krém se zlehka nanáší v tenké vrstvě na
problémová místa pokožky 1–2krát denně. Mast
NEVTÍRAT do pokožky! Díky báze minerálních a
rostlinných olejů, vytvořené jedinečnou technologií,
se SOLIVIN® absorbuje do pokožky rychle a
maximálně efektivně. Přípravek nadále působí na
problémovou oblast po dobu 12 hodin.
Doporučená doba aplikace je 1 - 4 měsíce.
Pro dosáhnutí výrazného pozitivního výsledku
je důležité mast používat pravidelně!

Zmírnění
oblasti
zánětu

Očištění povrchu
pokožky od
keratinových buněk

Obnovení lipidové
bariéry, celistvosti a
funkčnosti pokožky

Podpora vstřebávání
biologicky aktivních
komponentů

Obnovení vodní
rovnováhy
pokožky

Použití masti je úsporné! SOLIVIN® má speciální
konzistenci, díky které malé množství masti může
pokrýt velkou část oblasti poškozené pokožky. Z
praxe nanášení masti mnohými uživateli postačuje
jedna tuba ( 100g ) až na 6 měsíců používání (za
předpokladu, že se pravidelně nanáší na malou
problémovou oblast).

Složení:
Krém je vyváženou kombinací bezpečných účinných přírodních komponentů.
Každá složka byla vybrána se zvláštní péčí, s přihlédnutím k jejím jedinečným
vlastnostem a kvalitě, jakož i působení na lidskou kůži.

Minerálne a rastlinné oleje
Základní složka produkt SOLIVIN® je vyrobena dle speciální receptury. Díky
téhle receptuře se zvyšuje rychlost metabolických procesů a zlepšuje se
prokrvení pokožky. Komponenty, které jsou součástí masti, lépe pronikají do
pokožky. Minerální a rostlinné oleje jsou ideálním základem pro lokální činidla.
Urychlují epitelizaci pokožky, čímž dochází k zlepšení stavu vizuálních projevů,
chronických onemocnění nebo jiných problémů pokožky.

Lysozym

Antibakteriální činidlo

Kyselina Salicylová
Transdermální nosič

Ničí polysacharidy mikrobiálního obalu

Protizánětlivé působení

Potlačuje růst grampozitivních bakterií

Exfoliační účinek

Stimuluje nespecifickou reaktivitu těla

Antiseptický a keratolytický účinek

Má mukolytické a protizánětlivé účinky

Zvyšuje účinnost krému s minimální aplikací
Zvyšuje schopnost pokožky absorbovat aktivní

Vitamín A ( retinol)
Normalizátor

Reguluje procesy proliferace (obnovy buněk
pokožky) a mezibuněčné komunikace
Snižuje stratum corneum kůže
Podporuje rychlou obnovu pokožky
Řídí pigmentaci

Včelí med

Dekongestant, antibakteriální látka

Změkčuje a zmírňuje záněty
Obnovuje normální strukturu pokožky
Zpevňuje pokožku

Normalizuje práci mazových žláz
Zmírňuje zánět a svědění

Dvouzubec trojdílný

Jednoletá bylina s protizánětlivými účinky

Zlepšuje metabolické procesy
Zmírňuje příznaky alergické reakce

Heřmánek

Jednoletá bylina s antiseptickým a lokálním
anestetickým účinkem

Dezinfikuje

Eukalyptový
olej
Antiseptický

Zmírňuje zánět

Zmírňuje záněty a alergické reakce

Podporuje rychlou regeneraci pokožky a poškozených oblastí

Podporuje hojení

Eliminuje odlupování a svědění

Uklidňuje

Ulevuje

Levandulový olej
Regenerační esenciální olej

Zlepšuje mikrocirkulaci tkáně
Eliminuje zapálené rány a zarudnutí
Zmírňuje otoky, svědění, podráždění, odlupování
Zlepšuje labilitu pokožky vůči vnějším vlivům

Cédrový olej
Přírodní antiseptikum

Odstraňuje zarudnutí, svědění, otoky a podráždění
Má protiplísňový, baktericidní, protizánětlivý a regenerační
účinek

Extrakt ze sibiřské jedle

Prostředky s fytoncidním, antibakteriálním a dezinfekčním účinkem

Dodává produktu příjemnou vůni
Zpomaluje proces stárnutí pokožky
Má příznivý účinek na cévy a zlepšuje krevní oběh
Čistí póry a tonizuje pokožku
Zvyšuje lokální imunitu

Díky účinnému složení vám mast SOLIVIN® pomůže rychle obnovit pokožku bez použití hormonů
Pamatujte si! Je důležité komplexně přistupovat k problémům spojených s psoriázou,
neurodermatitidou, ekzémem, atopickou dermatitidou. Pouze pravidelná péče o
vaše tělo, vyvážená strava, eliminace stresu a aktivní životní styl vás zbaví
chronických kožních chorob,

A mast SOLIVIN® vám pomůže vyrovnat se s vizuálními projevy dermatóz

Výrobce
PUROTRADE GLOBAL s.r.o.
Koněvova 426/35
130 00 Praha3, CZ
www.solivin.com
info@purotrade.com

