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tovaniahodné a prekvapujúce, keď sa stretnete
si totiž objedná reklamu a potom ju nezaplatí.
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horúce slnečné dni sú už minulosťou, ale horúco

s neskutočnou nadutosťou a aroganciou. Niekto

stretávame.
V tomto čísle by sme vás chceli informovať
o novinkách, ktoré chystáme v našom časopise.
Od budúceho roka budeme uverejňovať rubriku
Čo by sme mali vedieť iba na internete na našej
webovej stránke, môžete si ju prečítať a stiahnuť
zadarmo.
Dúfame, že aj v tomto čísle si nájdete články, ktoré vás zaujmú.
Prajeme vám, aby ste sa stretávali iba s dobrými a korektnými zákazníkmi.
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*Rubrika Čo by sme mali vedieť je súčasťou iba tej časti nákladu,
ktorý je distribuovaný na základe predplatného
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Novovzniknuté kozmetické prevádzky, ktoré majú
záujem odoberať časopis Derma revue, zaregistrujte
sa na adrese vydavateľstva.
https://facebook.com/dermaRevue/
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Trápia vás problémy s pleťou?

Myslite na leto už dnes
Zanesená
pleť?
čistenie s AHA
kyselinami,
Hydrafacial

Pigmentové
fľaky?
IPL Erbium
IPM,
glass laser

opulárnejšie ošetrenie v USA na ošetrenie
émových častí tela a intímnej oblasti

správne sa stravujete, zeleninu a ovocie už nemôžete ani
napriek tomu na tom brušku, podbrušku, bokoch, chrbánách sa tie nánosy tuku akosi držia ? Nechcú sa od vás
? Prinášame vám riešenie na vaše problémy v podobe
benejšieho ošetrenia v USA na problémové lokality s vyúčinnosťou, novým, modernejším a hlavne účinnejším
om
Kruhy pod
očami?
Výplň kyselinou hyalurónovou

Vrásky
na čele?
Botulotoxín

• Aké lokality môžeme ošetrovať?
Povädnutá
tvár, krk, podbradok, dekolt, brucho, boky, tukové vankúše
pleť?
v oblasti chrbta, vonkajšie stehná, vnútorné stehná, CO
tuk2 laser,
okolo
Erbium glass
kolien, ovisnuté ramená, intímnu oblasť
laser, IPL,
Exilis

• Koľko ošetrení je potrebných?
Počet ošetrení závisí od veľkosti plochy a požadovaného úbytku,
ošetrenia sa opakujú po 10 - 14 dňoch zvyčajne 2 - 6krát.
Uvádzacia cena ošetrenia prístrojom Exilis Elite od 81 € viac
na www.LSTYLE.SK
Dehydro-

kombináciu dvoch najsilnejších metód – ultrazvuku
frekvencie teraz s maximálnym
Nevýrazné výkonom bez akéholícne kosti? benefitov Exilisu Elite
dyskomfortu . Jeden z kľúčových
Výplň kysenik rádiofrekvenčnej energie
linoua ultrazvuku do hĺbky až
zahriatie tukového tkaniva na viac ako 42 °C. Klinické výdokázali, že pri tejto teplote dochádza k ničeniu tukových
Vďaka hlbokému prieniku rádiofrekvenčnej
Úzke pery? energie doVýplň kyselitaktiež k novotvorbe kolagénu, vďaka
čomu sa vrásky
nou hyalurójú a kontúry vypínajú.
novou

vaná pleť?
• Môže sa kombinovať s iným typom ošetrenia?
Kolagénová kúra,
Pre najlepší výsledok je vhodné najprv podstúpiť ošetrenie
ošetreniepos prírodnou zelenou
mocou LPG Cellu M6 Integral cca 10 ošetrení a na problémové
maskou
lokality použiť Exilis Elite.

Nevýrazná
brada?
Výplň kyselinou
hyalurónovou

Jemné a hlboké vrásky?
Výplň kyselinou hyalurónovou

Vrásky na krku?
Výplň kyselinou
hyalurónovou,
CO2 laser, Erbium
glass laser

Podbradok?
Exilis

Lipomasáž tela

sa vykonáva pomocou vylepšenej hlavice, ktorá uchopí dvakrát
väčší objem. Ošetrenie prístrojom LPG Cellu M6 Integral je účinnejšie a výsledky sa dostavia skôr.

Viac informácií na: WWW.LSTYLE.SK
LPG Cellu M6 Integral

• odstraňuje nepoddajné tukové vankúšiky
v problematických
partiách
ou pri ošetreníLekárska
týmto príkozmetika Life Style, Bratislava-pobočky:
E-mail: LSTYLE@LSTYLE.sk,
m je ošetrenie nielen
kontúr 19/B, Dohnányho 12 a Beňadická
• modeluje
formuje
postavu
Drotárska
5
Tel :a0911
619 734,
0905 619 734, 02/6241 3461
e aj intímnej oblasti. Už po
• odstraňuje
celulitídu
www.LSTYLE.sk
ošetrení tejto lokality do-

www.edermarevue.sk
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MOŽNOSTI OVPLYVNENIA KOZMETICKÉHO VZHĽADU
JAZVY POMOCOU LOKÁLNE APLIKOVANÝCH LIEČIV
MUDr. Barbora Gulánová
Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Jazva je nedokonalé prestavanie spojivového tkaniva, ktoré sa snaží nahradiť poškodené tkanivo po predošlom poranení alebo
prebehnutom kožnom ochorení. Už od počiatkov chirurgie sa ľudia snažili ovplyvniť vzhľad jazvy, aby bol kozmeticky prijateľnejší. Jazva na viditeľnom mieste môže pacienta psychicky traumatizovať a stigmatizovať.
Jazvy možno rozdeliť na hypertrofické, hypotrofické alebo atrofické. Jazvy
môžu vyzerať rôzne od jemných, sotva viditeľných línií až po tuhé ružové,
či belavé vtiahnuté alebo nad kožný povrch vyčnievajúce uzlovité útvary
so zápalovým lemom alebo bez neho. Bývajú sprevádzané pocitmi stiahnutia, napätia kože alebo môžu svrbieť. Z kožných ochorení zanechávajú
jazvy akné, varicela, variola, herpes zoster, jazviaci pemfi goid, sarkoidóza,
pyoderma gangrenosum, lupus, hlboké mykózy, sclerodermia, leišmanióza, lepra, TBC kože, aktinomykózy, syfi litická gumma, granuloma anulare
perforans, ulcus cruris rozličnej etiológie, necrobiosis lipoidica, hydroa
vacciniforme, porfýrie, vaskulitídy, tumory. Liečba jaziev je komplikovaná
a mnohokrát býva neúspešná, respektíve len s malým efektom.

TVORBA JAZVY
Fyziologické hojenie rán má tri fázy:
1. zápalovú – dochádza k nahromadeniu zápalových buniek, neutrofilov,
vyplavujú sa cytokíny, spúšťajú sa zápalové kaskády,
2. proliferačnú alebo granulačnú – dochádza k novotvorbe tkaniva a fibroblasty produkujú kolagén,
3. remodelačnú alebo maturačnú – tkanivo vyzrieva, remodeluje sa kolagén. Remodelačná, vyzrievacia fáza trvá 6 – 12 mesiacov.
Počas opravy tkaniva pokojové fibroblasty podstupujú sériu funkčných
zmien a zmien fenotypu. Vplyvom mechanického stresu sa fibroblasty
menia na protomyofibroblasty, ktoré sú charakterizované expresiou fibronektínu ED-A, ktorý neskôr aj v kombinácii s TGF-ß1 (transformujúci
rastový faktor ß – transforming growth factor ß) spúšťa diferenciáciu protomyofibroblastov na myofibroblasty. Typicky myofibroblasty exprimujú
α-aktín hladkého svalu (α-smooth muscle actin – SMA) a môžu generovať
kontrakčné sily. Ako sa jazva zatvára a sťahuje, za fyziologických okolností
by mali myofibroblasty podliehať apoptóze. Ich perzistencia však môže
zabraňovať fyziologickému stiahnutiu jazvy a jazva zostáva hypertrofická
alebo vzniká keloidná jazva.¹

HYPERTROFICKÁ JAZVA A KELOID
Hypertrofické jazvy sú vyvýšené nad povrch kože, ale sú ohraničené hranicami rany. Keloidná jazva je vyvýšená nad povrch kože, ale presahuje
okraje pôvodného poranenia. Hypertrofická jazva sa zvyčajne objavuje
4 – 8 týždňov po zapálenej rane, uzatvorení rany so zvýšeným ťahom kože
alebo po inom traumatickom poranení, má rastovú fázu do 6 mesiacov
a potom niekoľko rokov postupne regreduje, respektíve môže dobre
reagovať na liečbu a zanechá iba plochú jazvu. Keloidná jazva vzniká aj
niekoľko rokov po malom poranení a niekedy sa môže najmä na hrudníku
spontánne formovať bez toho, že by bolo známe nejaké predošlé poranenie. Keloidy perzistujú dlhší čas a neregredujú spontánne.
Pri hypertrofickej jazve aj pri keloide je oproti normálnej koži alebo
i normálnej jazve množstvo tkaniva a buniek v jazve zvýšené a takisto je
zvýšená aj vaskularizácia. V remodelačnej (maturačnej) fáze pri normál-
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Obrázok 1. Hypertrofická jazva

Obrázok 2. Keloidy na pleci

nom hojení dochádza k splošťovaniu jazvy v dôsledku syntézy, odbúrania
a prestavby kolagénu. Keloidné jazvy sú častejšie u tmavej populácie najmä afrického pôvodu. Incidencia keloidov sa udáva od 4,5 % do 16 %,
pri hypertrofických jazvách nie sú dostatočné údaje o incidencii. Keloidné jazvy sa tvoria v akomkoľvek veku, ale najčastejšie od 10. do 30. roku
veku, keď je aj pohotovosť k novotvorbe tkaniva zvýšená.

HISTOLÓGIA
Histologicky hypertrofické aj keloidné jazvy obsahujú nadmerné množstvo kolagénu. Hypertrofické jazvy obsahujú kolagén typu III s fibrilami
orientovanými paralelne ku kožnému povrchu s nodulami, ktoré obsahujú myofibroblasty, veľké extracelulárne kolagénové vlákna a množstvo
kyslých mukopolysacharidov. Keloidné tkanivo je väčšinou zložené z kolagénu typu I a III, obsahuje svetlo sa farbiace hypocelulárne kolagénové
zväzky bez nodulov alebo excesívneho množstva myofibroblastov.²
Produkcia kolagénu je v keloidnej jazve zvýšená až 20-krát oproti normálnej koži a 3-krát oproti hypertrofickej jazve. Kritickú úlohu tu hrajú
cytokíny TGFß a PDGF (rastový faktor z krvných doštičiek – platelet derived growth factor). Keloidné fibroblasty exprimujú zvýšené množstvo
receptorov pre tieto cytokíny, a z toho dôvodu reagujú nadprodukciou
kolagénu na nadmerné stimuly týchto látok.¹‘²
Obrázok 3. Keloidy na hrudníku
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LIEČBA HYPERTROFICKÝCH JAZIEV A KELOIDOV
V liečbe sa uplatňujú gély s obsahom hydratačných látok ako heparín,
alantoín, často sa používa cibuľový extrakt, ktorý obsahuje množstvo
fenolových antioxidačných látok a pôsobí antiflogisticky inhibíciou uvoľňovania mediátorov zápalu a má antialergický účinok. Pôvodne bol používaný na liečbu popáleninových jaziev, ale v poslednom čase sa objavujú štúdie, kde sa uplatňuje v liečbe hypertrofických a keloidných jaziev
a hojení rán. Inhibuje rast fibroblastov rôzneho pôvodu, zvlášť keloidných
fibroblastov. Navyše, k inhibičnému mitogénnemu účinku sa ukázalo, že
tento extrakt zmenšuje tvorbu extracelulárnej substancie z fibroblastov
(napr. proteoglykánov). Okrem toho má cibuľový extrakt aj baktericídny
účinok. Tieto vlastnosti podporujú primárne hojenie rán a bránia nefyziologickej tvorbe jaziev. Heparín má antiflogistický, antialergický, antiproliferatívny účinok, zvyšuje hydratáciu tkaniva a má uvoľňujúci efekt na
kolagénové štruktúry. Na liečbu jaziev je protizápalový účinok heparínu
a jeho vplyv na zložky spojivového tkaniva dôležitejší než jeho známy
antitrombotický efekt. Alantoín podporuje hojenie rán, má epitelizačný
účinok a zväčšuje kapacitu tkaniva viazať vodu. Navyše má keratolytický
a penetráciu podporujúci účinok. Okrem toho má alantoín upokojujúci
účinok a tlmí svrbenie, ktoré často sprevádza tvorbu jaziev.³
Silikónové krytia by mali zlepšovať hydratáciu, zvýšenie teploty a obmedzený prístup kyslíka by mal znížiť prekrvenie jazvy, čím by postupom
času mohlo dôjsť k regresii jazvového tkaniva. Tieto krytia sa používajú
aj ako preventívne opatrenie po operáciách u pacientov s rizikom vzniku
hypertrofických jaziev a keloidov. Liečba keloidných jaziev zahŕňa najčastejšie chirurgickú excíziu, intralezionálne injekcie kortikosteroidov – najčastejšie triamcinolonu, tlakové bandáže a silikónové krytia.
Imiquimod ako lokálny modulátor imunitnej odpovede v podobe 5 %
krému sa používa v liečbe vírusových ochorení, ako sú genitálne bradavice, a v liečbe aktinických keratóz. V štúdiách o liečbe keloidných jaziev sa
osvedčil najmä na keloidné jazvy v oblasti ušného lalôčika, ktoré boli chirurgicky odstránené, alebo zbrúsené a následne ošetrované imiqiumodovým krémom. Pri liečbe keloidných jaziev v iných lokalizáciách nemal
dostatočne presvedčivý efekt.
Mitomycin C je protinádorové antibiotikum, ktoré inhibuje syntézu DNA
a proliferáciu buniek a používa sa ako prevencia rekurencie po chirurgickom odstránení keloidu. Mitomycin C inhibuje proliferáciu keloidných
fibroblastov v syntetických bunkových kultúrach a zistilo sa, že zlepšuje
odpoveď a redukuje jazvenie pri aerodigestívnej chirurgii. Môže byť aplikovaný intralezionálne, ale v niektorých štúdiách bol aplikovaný lokálne
na povrch kože na 2 – 4 minúty po chirurgickom odstránení keloidnej
jazvy.
Hoci pacienti v štúdiách boli s efektom liečiva spokojní, neosvedčil sa
v prevencii rekurencie keloidnej jazvy.
Zelený čaj – čajovník čínsky (Camellia sinensis) obsahuje fenolové komponenty známe ako katechíny s antioxidačnými a protizápalovými účinkami. Je populárny v tradičnej medicíne aj ako nápoj a jeho lokálna aplikácia má viacero pozitívnych účinkov vrátane chemoprotektívneho účinku
proti UV žiareniu. Štúdie na kultúre keloidných fibroblastov dokázali, že
pozitívny efekt v zelenom čaji má najmä polyfenol epigalokatechín 3-galát (EGCG). V jednej štúdii sa dokázalo, že signifikantne inhibuje mastocytmi indukovanú expresiu kolagénu I tým, že blokuje PI-3K/AkT signálnu cestu, iná štúdia dokázala signifikantnú supresiu produkcie kolagénu
cez inhibíciu STAT3 signálnej cesty. V bunkách získaných punch biopsiou
v ex vivo kultúre sa ukázalo, že EGCG signifikantne inhibuje rast a indukuje zmenšovanie keloidu. Štúdie na zvieracích modeloch dokázali, že EGCG
má aj veľmi pozitívny efekt na hojenie rán, ale treba ešte ďalšie štúdie na
ľuďoch, aby sa dokázal efekt na hojenie rán a formáciu jaziev u človeka.

Novinky
Obrázok 4. Atrofická jazva na úrovni kože

Obrázok 5. Jazvy po obarení

ALOE VERA
Táto rastlina sa v tradičnej medicíne používa už stáročia, ale literatúra zaoberajúca sa jej použitím pri hojení rán a liečbe jaziev je veľmi obmedzená. V štúdiách sa dokázalo, že aloe vera zlepšuje hojenie rán, zlepšuje reepitelizáciu, zmierňuje bolesť, ale pri zlepšovaní kvality jazvy nie je účinok
tejto látky signifikantný.

VITAMÍN E
Vitamíny sa používali v lokálnych kozmetikách a emolienciách už desiatky
rokov ako pomôcka na zlepšenie stavu kože a ich antioxidačné vlastnosti zabraňujú poškodeniam UV žiarením v koži. Najčastejšie citovaným je
vitamín E (tocotrienol). Tento vitamín je často odporúčaný odborníkmi,
aj keď dôkazov o jeho efektivite v liečbe rán je v literatúre málo. V dvoch
veľkých dvojito zaslepených štúdiách na viac ako 550 pacientoch sa však
dokázalo, že pooperačné rany liečené vitamínom E mali krajší vzhľad
a menej problematické jazvenie než rany v placebom liečenej kontrolnej
skupine.
Z iných lokálnych liečiv sa v štúdiách skúšal kalcipotriol aj lokálne antibiotikum kyselina fusidová, oba s dobrým efektom. Treba uviesť, že častou chybou štúdií, ktoré sa zaoberajú efektom lokálnych liečiv na úpravu
jaziev, je čas sledovania šesť mesiacov, kým prirodzený proces prestavby
jazvy trvá 6 – 12 mesiacov. Preto je ťažké zhodnotiť skutočný efekt liečiva
na vzhľad jazvy. Problémom je aj vek pacienta a anatomická lokalizácia
jazvy – kým najlepšie reagovali na liečbu keloidy na ušnom lalôčiku, keloidné jazvy na hrudníku a trupe boli terapeuticky ťažšie ovplyvniteľné.³
Ďalšie možnosti liečby jaziev sú dermabrázia, chemický peeling s hlbšou
penetráciou, pulzný diódový laser, kryoterapia tekutým dusíkom, intralezionálna aplikácia kortikosteroidov – najmä triamcinolon acetonidu
a chirurgická korekcia plastickým chirurgom.
Liečba jaziev nie je jednoduchá, patrí medzi dlhodobejšie liečby s neistým efektom. Najúčinnejšie je viaceré techniky kombinovať, závisí to od
skúseností lekára a charakteru či lokalizácie ošetrovanej jazvy.
Zdroj: MEDICOM 4/2016
LITERATÚRA
1.	 Bolognia J.,L.,Jorizzo,J.,L.,Schaff er, J.V.,: Dermatology: Expert Consult Premium Edition,3rd Edition, Elsevier June 2012
2.	 Gauglitz G. G., Korting H. C., Pavicic T., Ruzicka T.,Jeschke M.G.: Hypertrophic Scarring and Keloids: Pathomechanisms and Current and Emerging
Treatment Strategies M ol Med 1 7 ( 1 - 2 ) jan.- feb 2011, 1 1 3 - 1 2 5
3.	 G. P. Sidgwick G.P., McGeorge D., Bayat A., : A comprehensive evidence-based review on the role of topicals and dressings in the management of
skin scarring, Arch Dermatol Res (2015) 307:461–477
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NOVINKA:
Contractubex® Intenzívna nočná náplasť
Novinka pre všetkých, ktorým záleží na diskrétnej jazve.

Rozdiel je v Contractubexe

Bez.

S.

zabraňuje tvorbe nadmerného jazvového tkaniva
reguluje proces tvorby jazvy
zmäkčuje jazvu a zlepšuje jej hladkosť a farbu
účinne pôsobí počas noci, kedy je proces regenerácie najaktívnejší

Contractubex® Intenzívna nočná náplasť obsahuje tekutý cibuľový extrakt a alantoín. Zdravotnícka pomôcka.
Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom!
Dostanete v lekárni bez receptu.

DESITIN Pharma, s.r.o., Trojičné nám.13, 821 06 Bratislava
desitin@desitin.sk, www.desitin.sk
tel./fax: 02/5556 3810

Novinky

OxyOasis – estetický kyslíkový koncentrátor
Predstavujeme OxyOasis, prístroj
so špičkovou technológiou
od americkej spoločnosti Sybaritic.

Pri ošetrení a pri tejto procedúre
zaistí prístroj potrebné upokojenie
a oživenie pleti. Výnimočnosťou
tejto procedúry je, že OxyOasis
filtruje okolitý vzduch a poskytuje
užívateľovi nenarušený prúd
vzduchu obohateného kyslíkom
– umožní preniknutie bio látok
hlboko do pleti. Pri ošetrení sa
používa tlaková pištoľ, ktorá
pracuje s 95 % ionizovaným
kyslíkom pod tlakom 2 barov.
Pištoľ obsahuje nádobku, ktorá
sa napĺňa týmito kozmetickými
prostriedkami zmiešanými s vodou
a nanáša sa vo forme jemnučkej
hmly, vzniknutej spojením kyslíka
a kozmetických ingrediencií.

Ošetrenie prístrojom OxyOasis trvá
20 minút, je bezbolestné a dopraje
ako ošetrenej pleti, tak klientovi
príjemný relax.
Prístroj OxyOasis je výborný na:
-

zlepšenie mikrobunkovej cirkulácie,
aktivovanie obnovy buniek,
minimalizovanie vrások,
zvýšenie elasticity pleti,
odstraňovanie mdlého výrazu
pleti,
- detoxikáciu a čistenie pleti,
- zlepšenie celkového vzhľadu pleti,
- doplnenie hydratácie pleti
a redukuje produkciu
podkožného tuku.

www.aurorasol.eu

Kozmetika Dr. Belter pracuje už 40 rokov na vývoji produktov a ošetrení v kvalite „Made in Germany“.
Pri inovovaní a vylepšovaní receptúr myslíme aj na aspekty
ako udržateľnosť, ochrana dažďových pralesov, čestnosť v
obchode alebo dôstojný život zvierat. Toto všetko nás viedlo
k vytvoreniu GreenTec konceptu.
Kladieme dôraz na látky z kontrolovaného eko-poľnohospodárstva a kombinujeme ich s inovatívnymi pro-medicínskymi účinnými látkami.

»Organic meets medical beauty«
Naše kritéria kvality nadchnú modernú a náročnú
klientelu, ktorá chce produkty prírodné a udržateľné, a
nechce sa vzdať efektov High-Tech účinných látok.

Výsledok:
•
•
•
•
•
•
•
•

95 – 100 % prírodné zloženia
produkty neobsahujú parabény, minerálne oleje a silikóny,
deodoranty neobsahujú zlúčeniny hliníka,
vo väčšine úplne vegánske receptúry,
peelingy neobsahujú plastové čiastočky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie,
použitie surovín z kontrolovaných ekologických poľnohospodárstiev,
vývoj vlastných jedinečných účinných látok napr. Belisome® AP a Belisome® EGF
bez palmového oleja ako suroviny – ochrana dažďových pralesov a ich obyvateľov.

www.belter.sk / info@belter.sk

https://facebook.com/dermaRevue/
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VENUS FREEZE Plus
– ANTI AGING JEDNODUCHO

Venus Freeze Plus™ je najjednoduchší systém s pokročilými
bezpečnostnými prvkami pre
neinvazívnu redukciu vrások
a spevnenie kože. Liečba je
bezbolestná, bez času potrebného na hojenie, a vhodná na
všetky typy pleti. Venus Freeze
Plus™ kombinuje multipolárnu rádiofrekveniu (RF) a pulzné
elektromagnetické pole (PEMF)
v jedinej, patentovanej technológii nazývanej (MP)². Zariadenie
disponuje termálnou spätnou
väzbou v reálnom čase a integrovanou automatickou reguláciou teploty (ATC), ktoré zvyšujú
bezpečnosť pacientov, umožňujú ľahšiu obsluhu a zabezpečujú
jedinečné výsledky.
Toto zariadenie predstavuje najnovšiu a najefektívnejšiu technológiu na omladenie pokožky
a boj proti celulitíde s pozoruhodným účinkom. Vďaka synergickému účinku multipolárnej
rádiofrekvencie (RF) a pulzného elektromagnetického poľa
(PEMF) dosahuje Venus Freeze
Plus mimoriadny účinok na pokožku aj v najkomplikovanejších
oblastiach.

Oblasť tváre:
➢ Viditeľná redukcia vrások
a jemných liniek
➢ Spevnenie a vyhladenie
pokožky tváre a krku
➢ Odstránenie tmavých kruhov pod očami

pred

Oblasť tela:
➢ Viditeľné zníženie celulitídy
➢ Spevnenie a tvarovanie
postavy
➢ Zmenšenie obvodu pása
a trvalá strata hmotnosti

Jedinečné výhody:
➢ 100 % bezpečná a bezbolestná liečba
➢ Viditeľné výsledky na ošetrovaných častiach už po
prvom ošetrení
➢ Dlhodobé výsledky
➢ Krátke trvanie liečby bez
času potrebného na hojenie
Vďaka vlastnej inovatívnej technológii, ktorá je použitá v jedinečnom obchodnom modeli
Venus Freeze Plus ™, Venus Concept zaručuje vyššiu návratnosť
investícií.

SYNERGICKÝ EFEKT
MULTIPOLÁRNEJ RF
A PEMF

pred

po 7 liečeniach

miest a bez nárazového tepla.
Výsledkom je lepšia účinnosť
a zvýšená bezpečnosť pacienta. Efekt multipolárnej RF je
zosilnený pulzným elektromagnetickým poľom (PEMF),
čo je neteplotná technológia
vyžarovaná elektródami aplikátora. Je vedecky dokázané,
že PEMF je účinná pri spúšťaní
regeneračných procesov kože
a už desaťročia sa používa
v konvenčnej medicíne. RF
priamo stimuluje fibroblasty
na zvýšenie syntézy kolagénu,
zatiaľ čo PEMF indukuje proliferáciu fibroblastov a produkuje nový kolagén prostredníctvom uvoľnenia rastového
faktora FGF-2.

nie teplotného profilu pokožky.
• AUTOMATICKÁ REGULÁCIA
TEPLOTY Venus Freeze™ Plus
je vybavený automatickou reguláciou teploty (ATC), ktorý
terapeutovi umožňuje ľahko
zvoliť cieľovú teplotu vhodnú pre konkrétneho pacienta a ošetrovanú oblasť. Táto
jedinečná vlastnosť uľahčuje
udržiavať stabilnú teplotu počas liečby a prispieva k predvídateľnosti výsledkov. ATC
zároveň zvyšuje bezpečnosť
liečby.

• (MP)2 je preukázateľne účinný pri prestavbe kolagénu pre
napnutie kože a vytváranie
nových kapilár, ktoré obnovujú zásobovanie krvou. Prvou
polovicou (MP)2 je tepelná
multipolárna RF, ktorá využíva komplexný algoritmus na
homogénne ohrievanie viacerých hĺbok tkaniva, čo umožňuje rýchlejšie nahromadenie
tepla a ľahšie udržiavanie terapeutickej teploty bez horúcich

• TEPELNÁ SPÄTNÁ VÄZBA
V REÁLNOM ČASE Aplikátory
Venus Freeze™ Plus sú vybavené integrovaným tepelným
snímačom so spätnou väzbou
v reálnom čase, čo umožňuje
ľahké a okamžité monitorova-

po 6 liečeniach

pred

ROZŠÍRENÉ
BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

Kontaktné údaje:
Venus Concept Eastern
and Central Europe Ltd.
Výhradný distribútor
pre Slovensko:
Beauty Med Slovakia, s. r. o.
Tel.: 0918 322 949
Mail: alica@venusconcept.com

po 3 liečeniach
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✓ strie

✓ jazvy po akné
✓ keratóza

✓

ružienka
✓ zvädnutá

unavená pleť

✓

povrchové jazvy
✓ hyperpigmentácia

✓

rozšírené póry

✓ línie, vrásky,

strata elasticity

terapie

mastná pleť

AHA ovocné kyseliny

Blíži sa obdobie zimy a tým aj obdobie AHA OVOCNÝCH
KYSELÍN od CHARLOTTE MEENTZEN, pre všetky typy
pleti na rejuvenizáciu (omladenie) kože.
produkty:

%, 40%
liny: 20%, 30
se
y
k
é
cn
o
v
O
r
Neutralizáto
SPF 30
ranný krém
All in one Och

Predstavujeme vám
náš koncept FRUIT & PEEL ovocné
kyseliny. Je to špeciálna peelingová
metóda založená na ošetrení pleti
AHA ovocnými kyselinami, ktorá
vám zaručí výrazné zlepšenie pleti
a je určená na každý typ pleti. Ošetrenie je ideálne v období od septembra až do marca.

Pre koho je peeling s AHA
ovocnými kyselinami
vhodný?
Pre ľudí s akné, pre tých, ktorí majú pleť
mastnú, lesklú, s rozšírenými pórmi, ale-

18

Súčasťou nášho inovatívneho konceptu
ovocných kyselín je aj náš 10 % peeling
z AHA ovocných kyselín.
10 % peeling výrazne podporuje úspech
profesionálnych Charlotte Meentzen
AHA ovocných kyselín, ktoré sa používajú v kozmetických inštitútoch.

✓ pred - a pooperačné

✓ zapálená nečistá,

lne
Profesioná

VAŠA PLEŤ BUDE VYZERAŤ
LEPŠIE AKO HOCIKEDY
PREDTÝM

DErma revue 3/2017

bo drobnými povrchovými jazvičkami.
Ďalej sa používa pri odstraňovaní hyperpigmentácií, jemných vrások, nerovností pleti a pod. Podporuje novotvorbu kolagénu, čiže pôsobí omladzujúco. Jedna
kúra peelingu s AHA ovocými kyselinami
pozostáva zhruba zo 6-12 sedení.
Začína sa s aplikáciou kyseliny v nižšej koncentrácii, po dobu 3-4 min, koncentrácia aj doba pôsobenia sa postupne
zvyšuje (individuálne, podľa potreby).
Pleť sa pred nanesením peelingu očistí a
odmastí. Peeling sa na pleť nanáša štetcom, rovnomerne na celú tvár. Po dobe
pôsobenia sa zneutralizuje neutralizačným roztokom. Podľa potreby a typu
pleti nanesieme na takto pripravenú
pleť ampulku alebo masku. Na záver sa
pleť nakrémuje krémom.
Veľkou výhodou AHA ovocných kyselín od Charlotte Meentzen, narozdiel
od chemického peelingu je vhodné aplikovať v 3-7 dňových intervaloch, obyčajne v jarnom, jesennom alebo zimnom
období. Peeling je veľmi intezívny ale
nie je na pokožke invazívny - agresívny.
Výsledkom absolvovania takejto

kúry je pleť jemnejšia, hladšia, vypnutá,
hydratovaná, póry sú stiahnuté, jemné
vrásky vyhladené, farba pleti zjednotená, hyperpigmentácie bledšie alebo
úplne odstránené.

Výhody profesionálneho
ošetrenia s AHA
OVOCNÝMI KYSELINAMI:
1. Zjemnenie pórov a regulácia mazových žliaz
2. Odstránenie jemných vrások
3. Vyhladenie nerovností povrchu
kože
4. Intenzívna obnova a hydratácia
5. Rozjasnenie pigmentových škvŕn
6. Hladšia, zregenerovaná pleť
7. Rosacea a kuperóza okamžite
zjemnená
8. Krátka doba ošetrenia
9. Okamžité viditeľné výsledky
10. Vysoká zákaznícka spokojnosť
11. Optimálne výsledky už po 4 ošetreniach
12. Všetky typy pleti

domáce
Produkty na :
použitie

y: 10%,
Ovocné kyselin
nný krém SPF 30
All in one Ochra
Ideálne je 2 týždne pred prvým ošetrením
v kozmetickom salóne začať prípravnú
fázu doma alebo v kombinácii s kozmetickým ošetrením. Nanáša sa na
pleť každé 2 až 3 dni, trvá počas cca 10
minút.
Pri používaní nášho jemného peelingu nie je potrebná neutralizácia pleti.
Priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia sa počas používania AHA ovocných
kyselín treba vyhnúť. Odporúčame použiť krém s ochranným faktorom. Ideálna kombinácia a doplnok k ošetreniu
s ovocnými kyselinami je špeciálna starostlivosť All in One denná starostlivosť s ochranným faktorom 30. Je
určená na každý typ pleti, neobsahuje
parabény, minerálne oleje, ani PEG látky. Pleť chráni, hydratuje, regeneruje
a upokojuje.
Moderné UVA a UVB filtre chránia
pleť pred zvýšeným vplyvom slnečného
žiarenia. Kombinácia vzácnych rastlinných látok ako sú extrakty z červenej
repy, z cukrovej repy a kvasníc, vysoko
účinný slnečnicový a rozmarínový olej
ako aj aloe vera poskytujú ošetrenie
pleti.

Vyskúšajte Charlotte Meentzen!

Vzorky vám zadarmo pošleme na vašu adresu, radi
odpovieme na vaše otázky, zaškolíme vás a prídeme k vám predstaviť koncepty ošetrení Charlotte
Meentzen.

Charlotte Meentzen, Kozmetické Produkty, Levická 7, Nitra, Slovenská Republika, info@meentzen.sk, +421 911 885 831, www.meentzen.sk

https://facebook.com/dermaRevue/
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Na chemický peeling k dermatologóvi!!!

Ako najlepšie a efektívne môžeme
pokožku omladiť?
Riešením môže byť napríklad kombinácia vhodnej
kozmetiky na domáce použitie a chemického peelingu vykonaného lekárom. V estetickej dermatológii
je lekársky chemický peeling jeden z najčastejších
neinvazívnych zákrokov. Na vykonanie chemického
peelingu sa najčastejšie používa kyselina glykolová,
ktorá je dostupná v najvyšších koncentráciách 70 %
a má omladzujúce účinky. Druhá vrstva je cielené
ošetrenie pigmentových škvŕn kyselinou citrónovou alebo ošetrenie problematickej pokožky kyselinou mandľovou, ktorá prestupuje do mazových
žliaz, kde obmedzuje tvorbu mazotoku a navyše
pôsobí antibakteriálne, čo je priaznivé pre aknóznu
a hrubšiu pleť s nerovnosťami. Chemický peeling NeoStrata môžete podstúpiť, aj keď vaša pleť žiadnym
zásadným problémom netrpí, iba ju túžite rozjasniť
a omladiť.
Výsledky už po prvom ošetrení:
ENVY klinika má s chemickým peelingom NeoStrata vynikajúce skúsenosti
dlhodobo. Dr. Zuzana Kožuchová
v Košiciach a Dr. Veronika Kokavcová
v Poprade odporúčajú chemický peeling v akomkoľvek veku. Viac-menej treba mať na pamäti, že
nie je peeling ako peeling. Pokiaľ si chcete byť istá
výsledkom, je nutné sa objednať k dermatológovi.
„Všeobecne platí, že domáce peelingy aj peelingy vykonané kozmetičkami sú a musia byť menej
účinné, je teda potrebných viac návštev. Peelingy
vykonané lekármi sú hlavne bezpečnejšie, ale aj
efektívnejšie vďaka dostupnosti vyšších koncentrácií

kyselín s tým, že prvé výsledky by mali byť viditeľné
po prvom ošetrení. Na dosiahnutie dokonalejšieho
efektu, ktorý pretrváva mesiace, sa odporúča séria
4 až 6 ošetrení, ktoré je možné opakovať po 6 mesiacoch. Chemický peeling je ideálne podstúpiť pred
letnou sezónou, keď slnečné lúče nebudú mať na
pokožku taký vplyv.
„Chemický peeling revitalizuje vrchné vrstvy kože a synergicky stimuluje novotvorbu kolagénu, botulotoxín
upokojí nadmernú mimiku, takže koža sa nemôže tak
lámať v grimasách a novoukladaný kolagén vzniká
v ideálnych podmienkach. Koncentrovaná kyselina
hyalurónová v injekciách funguje ako okamžité vyplnenie jednotlivých vrások zvnútra ale z dlhodobého
hľadiska tiež ako nosič vody a stimulátor novotvorby
kolagénu, je podporená ovocnými kyselinami. Botulotoxín naopak pôsobí dosť hlboko, až v mimických svaloch, a je odstraňovačom hlbokých mimických vrások,
s ktorými by si samotný peeling neporadil.

NeoStrata Chemický peeling:
Vysokoúčinný systém produktov na vykonanie chemického peelingu s obsahom voľnej kyseliny glykolovej s dvoma cielenými peelingmi obsahujúcimi
kyselinu mandľovú a citrónovú, určený výhradne na
používanie lekárom – špecialistom v ordinácii. Pri
použití v kombinácii s výrobkami NeoStrata® na domácu starostlivosť môže tento peeling zlepšiť vzhľad
jemných vrások, jasnosť pleti, pigmentové škvrny,
mierne až stredne ťažké akné, povrchové jazvy po
akné, pseudofoliculitis a keratózu pilaris.
Kyselina glykolová je prírodná zložka cukrovej trstiny a silou alfa hydroxy kyseliny (AHA). Spôsobuje
olupovanie kože zrýchlenou obnovou buniek, vyrovnáva nerovnomerné pigmentácie, zmenšuje veľkosť pórov a pomáha vyhladiť jemné linky a vrásky.
V oblasti dermis zvyšuje syntézu glykosaminoglykánov (GAG) a kolagénových vlákien. Naše produkty
s kyselinou glykolovou poskytujú optimálnu účinnosť pri ideálnych hodnotách pH a koncentrácii.
Amfoterické komplexy sú navrhnuté tak, aby minimalizovali začervenanie a možné podráždenie.
Kyselina citrónová sa prirodzene vyskytuje v citrusových plodoch, je silnou alfa/beta hydroxy kyselinou, ktorá má antioxidačné, preventívne a korektívne účinky proti starnutiu. Pomáha zvrátiť známky

poškodenia pleti slnkom a je často používaná ako
posilňujúca zložka zameraná na konkrétne kožné
problémy.
Kyselina mandľová sa prirodzene vyskytuje
v mandliach, je lipofilná a ľahko absorbovateľná
mastnou pleťou. Je teda zvlášť účinná proti starnutiu
u mastnej pleti. Má prirodzené antibakteriálne účinky a postupne znižuje mastnotu pleti bez vysušenia.
Tvorcovia kozmetických prípravkov NeoStrata Dr. Van
Scott a Dr. Yu získali rad najprestížnejších ocenení
a postov:

Pozvánka na workshop
– uvedenie a predvedenie retinolového peelingu NeoStrata prvýkrát
v ČR a SR
Dňa 13. 10. 2017 o 14.30 h
v Grand Hotel River Park & Luxury
Collection Hotel, Dvořákovo nábrežie
7528/6, Bratislava
Workshopu sa môžu zúčastniť všetci
záujemcovia, ktorí majú záujem robiť
chemické peelingy NeoStrata.
Potvrdiť účasť môžu na tel. č.
0918436950

NEOMED, s. r. o., Sodomkova 6, 102 00 Praha, info@neomed.cz
DErma revue 3/2017
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Novinky

INTENZÍVNA REGENERÁCIA
S kyselinou hyalurónovou a Glyco-repairTM 3 %

Dopyt po riešeniach pre mladší
vzhľad pleti s okamžitými výsledkami dnes prudko rastie.

To je dôvod, prečo dermo-estetické
procedúry, ako dermabrázia, mikrodermabrázia, chemické pílingy, laserové
ošetrenia, mezoterapia a kozmeticko-dermatologické ošetrenia, ktoré majú
za cieľ omladenie pokožky, sa využívajú
čoraz častejšie. Pokožka má svoj prirodzený proces obnovy. Avšak po vystavení vonkajším agresívnym faktorom, ako
sú dermo-estetické procedúry, je veľmi
dôležité podporiť proces epidermálnej
obnovy kože.

Prečo GLYCO-REPAIRTM 3 %?
Hviezdna účinná látka, extrakt zo semien rohovníka pre prirodzenú regeneráciu. Prirodzená a denná obnova kože
je oslabená nepriaznivými vplyvmi (endogénny stres alebo vplyvom externých
zásahov, ako sú chirurgické zákroky, kozmetické procedúry, nadmerné slnečné
žiarenie, extrémne počasie a množstvo
iných vplyvov) alebo starnutím pleti
a vekom. Vonkajšie agresory a starnutie

ovplyvňuje prirodzený proces obnovy
pleti. Pokožka sa neregeneruje tak rýchlo a o to viac je vystavená každodennému stresu.
	Účinná látka Glyco-repair™ normalizuje produkciu rastového faktora TGF-β1
(mediátor dermálnej obnovy) a aktivínu
A (epidermálny mediátor obnovy), ktoré
sú zapojené do procesu prirodzenej regenerácie pokožky. Stimuluje aj syntézu
α-SMA (α–aktín hladkého svalstva), špecifický marker pre myofibroblasty, ktoré
prispievajú k dermálnej obnove a vďaka
ich metabolickým a kontraktilným vlastnostiam α-SMA podporuje kontrakčné
schopnosti myofibroblastov.
A na záver, Glyco-repair™ obnovuje
migračný potenciál fibroblastov a keratinocytov, čím podporuje rekolonizáciu
poškodeného dermálneho a epidermálneho tkaniva. Extrakt zo semien rohovníka je bohatý na oligo-galaktomanan.
Rastlinná báza (semená rohovníka obyčajného z oblasti Stredomoria). Aktívna
zložka, ktorá napráva kožné mikrolézie.
Pomáha obnoviť homeostázy pri prirodzenom systéme obnovy buniek.

Pomôžte dočasne oslabenej pleti obnoviť jej prirodzenú rovnováhu pred návratom k bežnej starostlivosti.
Práve vďaka 4 cieleným produktom,
ktoré sú vhodné na ošetrenie pokožky tváre aj tela, majú výborne tolerované hypoalergénne zloženie, sú bez
vône a farbív. Zároveň si užite príjemné
textúry pripravované so špecialistami
z oblasti kozmetiky. A, samozrejme, najdôležitejšia je efektívnosť preukázaná
dermatológmi na pacientoch po dermo-estetických procedúrach.
MIGRÁCIA
FIBROBLASTOV:

MIGRÁCIA
KERATINOCYTOV:

Kontrolná vzorka

Kontrolná vzorka

Glyco-repair ™

Glyco-repair ™

Prečo Cosmeceutical produkty odporúčam ja?
Som dermatokozmetička, čiže pracujem bežne aj s klientkami, ktoré nemajú zdravú a bezproblémovú
pleť a robím okrem iného aj zákroky elektrickou ihlou. RS – Regeneračnú emulziu-sérum denne
používam a veľmi sa mi osvedčila nielen u zdravej, suchej, kombinovanej a mastnej pleti všetkých
vekových skupín, ale aj u klientov s niektorými kožnými dermatózami. Používam túto emulziu
aj ako ošetrenie po niektorých odborných zákrokoch. To znamená, že výborne a rýchlo regeneruje pokožku nielen na tvári, ale i na celom tele, upokojí, hydratuje a rýchlejšie regeneruje pleť,
zmierňuje určité alergické prejavy pokožky, ako napr. erytém – začervenanie, edém – opuch,
pocit napnutia a diskomfortu. Často ju definujem ako „potrebnú spodnú bielizeň“ pri ďalšom
„obliekaní“ pokožky pleti v každom ročnom období. Má veľmi príjemnú konzistenciu, po aplikácii svieži pocit na pleti a nedráždi parfumáciou. Pri pravidelnom používaní je pleť viditeľne zregenerovaná s vylepšeným tonusom a turgorom pokožky a jemným hodvábnym leskom. Odkedy sme
začali s emulziou pracovať, ja sama som spotrebovala asi 1 000 ml.

Bohuslava Vašková – dermatokozmetička
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COSMECEUTICAL KONCEPT

RIEŠENIE OBNOVY PLETI
COSMECEUTICAL KONCEPT:
- príprava pleti pred dermo-estetickými
procedúrami,
- posilnenie efektu procedúr,
- predĺženie frekvencie ďalších procedúr,
- obnova pleti po každej procedúre.

KLINICKY PREUKÁZANÁ
EFEKTIVITA
Dermatológmi klinicky
dokázaná efektivita na
pokožke, ktorá sa podrobila
dermo-estetickému
zákroku.

RA

REGENERAČNÉ
AMPULKY

CALM

REGENERAČNÝ EFEKT

96%

UPOKOJUJÚCE
AMPULKY

V
PRÍPADOCH

VIDITEĽNÝ EFEKT PROTI
ZAČERVENANIU

RS

77%

REGENERAČNÁ
EMULZIA

V
PRÍPADOCH

REP

UPOKOJUJÚCI
A HYDRATAČNÝ EFEKT
PO PRVEJ APLIKÁCII

REPARAČNÝ
BALZAM

97%

V
PRÍPADOCH

REGERAČNÝ
A UPOKOJUJÚCI EFEKT

V

100%

PRÍPADOCH

Beauté & Spa s.r.o.

Výhradný distribútor a školiace centrum kozmetiky Sothys Paris, Papraďová 5, 821 01 Bratislava
tel: 02/4820 0050, 0908 785 217, sales@sothys.sk

www.sothys.sk

Inovatívny prístup k liečbe keloidných
a hypertrofických jaziev - EpicynTM
Jazvy vznikajú v dôsledku porušenia kože po rôznych
chirurgických zákrokoch, operáciách, popáleninách či
inak spôsobených ranách a sú prirodzenou súčasťou
hojenia kože. Novovytvorené väzivové tkanivo neobsahuje žiadne kožné adnexy, ako sú vlasy, mazové a potné žľazy. Väzivo je bohaté na kolagén, elastické vlákna
chýbajú alebo sú degenerované. Veľkosť, tvar a charakter jaziev závisia od rôznych okolností, ako sú pôvod
a intenzita poškodenia tkaniva, lokalizácia a schopnosti
indivídua tvoriť väzivové tkanivo. Úplne jednoduchou
jazvou je jazva po chirurgickom reze, ak sa hojí bez komplikácií, napr. bez infekcie. Až 18 mesiacov od ich vzniku
môžu jazvy meniť svoj tvar a veľkosť, kým nadobudnú
konečnú podobu. Predpokladom spoľahlivej a účinnej
starostlivosti o jazvy je začať s ich liečbou čo najskôr.

Keloidné jazvy
– jazvy prečnievajúce línie rany. Sú hrubé, oblé, tvoria
nepravidelné zhluky jazvovitého tkaniva, ktoré sa šíri cez
hranice pôvodného zranenia. Často sú červené alebo
tmavšie v porovnaní s okolitou kožou.
Hypertrofické jazvy
– vyvýšené jazvy. Tieto jazvy sú zvyčajne červené,
hrubé a tvrdé. Často svrbia alebo bývajú bolestivé. Majú
tendenciu vystupovať nad úroveň okolitej kože, pritom
sa však nerozširujú mimo oblasti pôvodného zranenia,
to znamená, že ich rast obmedzujú rozmery rany.
Jazvy sa nedajú odstrániť, lebo sú dôsledkom porušenia celistvosti kože. Dá sa však ovplyvniť ich vzhľad. Do
akej miery sa podarí ovplyvniť výsledný stav, závisí od
charakteru, dĺžky trvania jazvy a jej lokalizácie a pôvodu.

Typy jaziev?
Jazvy môžu mať nedostatok alebo nadbytok väzivového
tkaniva a tie sú jasne rozpoznateľné od okolitej kože.
Atrofické jazvy
– preliačené jazvy. Vznikajú, ak sa rana nehojí správne
a tvorí sa tak nedostatočné množstvo nového tkaniva.
Výsledná jazva je pod úrovňou okolitej kože, napr. jazvy
po akné alebo ovčích kiahňach.

Liečba
Novinkou v liečbe keloidných a hypertrofických jaziev
je superoxidovaný, pH neutrálny hydrogél EpicynTM ,
ktorý má:
• antibakteriálny, protizápalový účinok
• potláča svrbenie, ktoré často súvisí s keloidmi a hypertrofickými jazvami
• časom dochádza k splošteniu, zmäknutiu a vyhladeniu jaziev

Skúsenosti s aplikáciou prípravku
EpicynTM:
Prípravok EpicynTM sme aplikovali pacientke na hypertrofickú jazvu po chirurgickom zákroku v oblasti prsníka 2- až 3-krát denne počas 4 týždňov. Po niekoľkých
dňoch aplikácie prípravku pacientka nepociťovala napätie a svrbenie v oblasti jazvy a po niekoľkých týždňoch
hypertrofická jazva zmäkla a oploštila sa. Ďalšia pacientka si aplikovala prípravok 2- až 3-krát denne na ranu po
chirurgickom zákroku na krku (oblasť štítnej žľazy). Rany
sa zahojili per primam s minimálne viditeľnou jazvičkou.
Pacientka bola nesmierne spokojná a nadšená s výledkom hojenia v takej viditeľnej oblasti.
Záver
EpicynTM je netoxický, necytotoxický, neobsahuje
steroidy, nedráždi oči, uši, ústa, má neutrálne pH,
nevyvoláva rezistenciu, je bezpečný pri dlhodobom
používaní. Z našich skúseností s prípravkom EpicynTM
môžeme konštatovať, že ide o bezpečný a účinný prípravok na ošetrovanie čerstvých, keloidných a hypertrofických jaziev.
MUDr. Ružena Sochorová, CSc.

Kazuistika EPICYN | Dermatovenorologická klinika MARTIN | Vrchná sestra: Mgr. Zuzana Kalabová
Pac.operovaný 15.12.2015. Pacient so sklonmi k tvorbe keloidov. Poskytnutá vzorka Epicyn.
1. Foto 1.1.2016

2. Voľné rozpustné stehy.
Foto 4.1.2016

3. Odstránený posledný
steh. Foto 5.1.2016

4. Foto 8.1.2016

Kyselina chlórna napáda bunkovú stenu
mikroorganizmov a zvyšuje jej permeabilitu

•
•

Napáda iba jednobunkové mikroorganizmy
Na viacbunkové mikroorganizmy nemá žiadny
účinok

Charakteristika
• Superoxidovaný, pH neutrálny, vysoko efektívny hydrogél s roztokom, určený na liečbu acne vulgaris.
• Získava sa pomocou jedinečnej, patentovanej elektrochemickej úpravy zriedenej slanej vody = patentovaná
technológia Microcyn™.
• Antimikrobiálny, protizápalový, podporuje migráciu
fibroblastov, zvyšuje kapilárnu perfúziu a podporuje
angiogenézu.
• Urýchľuje proces granulácie a epitelizácie.

Zloženie
Elektrolyzovaná voda 89,99 %
Kyselina chlórna (HClO) 0,0032 %
Chlórnan sodný (NaClO) 0,0008 %
Mechanizmus účinku
Voľné kyslíkové radikály (ROS) napadnú bunkovú stenu
jednobunkových patogénnych mikroorganizmov, tie sa
následne rozpadnú.
Na zdravé bunky nepôsobí, pretože majú väčšiu hustotu
a sú početnejšie = nepoškodzuje zdravé tkanivo.

5. Fotené 23.2.2016

Bezpečnosť, výhody
• pH neutrálny
• netoxický, necytotoxický
• neobsahuje steroidy
• neobsahuje kortikoidy ani antibiotiká
• nedráždi oči, uši ani ústa
• nezanecháva škvrny, nefarbí
• nevyvoláva rezistenciu
• neodoberá pokožke pigment
• podporuje samouzdravovacie procesy v tele
• bezpečný pri dlhodobom používaní
• neškodný pre životné prostredie
• EXP 24 mesiacov, po otvorení spotrebovať do 60 dní
• Epicyn™ – hydrogél 45 g balenie
Distribútor pre SR: A care, s. r. o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
tel.: +421/32/ 777 30 70 | fax: +421/32/ 777 30 72
e-mail: acare@acare.sk | www.acare.sk

DERMATOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
NOVÝ PRÍSTUP K LIEČBE s technológiou MicrocynTM
Aktívna liečba pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov

Epicyn TM

Vysoko účinná starostlivosť o hypertroﬁcké
a keloidné jazvy
• Superoxidovaný, pH neutrálny, vysoko efektívny hydrogél,
určený na ošetrenie hypertroﬁckých a keloidných jaziev.
• Antimikrobiálny, protizápalový,
podporuje migráciu ﬁbroblastov, zvyšuje kapilárnu perfúziu
a podporuje angiogenézu.
• Urýchľuje proces granulácie
a epitelizácie.
INDIKÁCIE:
• Hypertroﬁcké jazvy
• Keloidné jazvy

EXP 24 mesiacov, po otvorení
spotrebovať do 60 dní.

Pediacyn TM
100 ml
roztok
+ 60 mg
hydrogél

GramaDerm TM

Vysoko účinná liečba
acne vulgaris
• Superoxidovaný, pH neutrálny, vysoko efektívny hydrogél
s roztokom, určený na liečbu
acne vulgaris.
• Antimikrobiálny,
protizápalový, zmierňuje
bolesť a začervenanie.
EXP 24 mesiacov, po otvorení
spotrebovať do 60 dní.

45 g balenie

Vysoko účinná liečba
atopickej dermatitídy
Superoxidovaný, pH neutrálny,
vysoko efektívny hydrogél,
určený na liečbu atopickej
dermatitídy bez prítomnosti
steroidov.
• Získava sa pomocou jedinečnej,
patentovanej elektrochemickej
úpravy zriedenej slanej vody =
patentovaná technológia
MicrocynTM.
• Antimikrobiálny, protizápalový,
zmiernuje bolesť a začervenanie.
• Znižuje pocit svrbenia, zabraňuje
škrabaniu!
• Zabraňuje uvoľňovaniu
histamínu zo žírnych buniek.
EXP 24 mesiacov, po otvorení
•

spotrebovať do 60 dní.

45 g balenie

OCULUS Innovative Sciences
• Získava sa pomocou jedinečnej, patentovanej elektrochemickej úpravy zriedenej slanej
vody = patentovaná technológia MicrocynTM.
AKO FUNGUJE?
• Kontrolované voľné kyslíkové radikály (ROS) napadnú bunkovú stenu jednobunkových
patogénnych mikroorganizmov, tie sa následne rozpadnú.
• Na zdravé bunky nepôsobí, pretože majú väčšiu hustotu a sú početnejšie = nepoškodzuje
zdravé tkanivo.
BEZPEČNOSŤ, VÝHODY:
• pH neutrálny
• Neškodný pre životné
prostredie
• Netoxický, necytotoxický
• Neobsahuje steroidy
• Nevyvoláva rezistenciu
• Nedráždi oči, uši a ústa
• Bezpečný pri dlhodobom
• Nezanecháva škvrny, nefarbí
používaní
A care, s. r. o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, tel.: + 421/32/ 777 30 70,
fax: +421/32/ 777 30 72, e-mail: acare@acare.sk, www.acare.sk
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Náklady na toto číslo časopisu boli
uhradené z príjmov za reklamu,
ktorá je v časopise uverejnená, preto
jej objednávateľom vyslovujeme
poďakovanie.
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Časopis a všetky jeho príspevky sú
autorským dielom a podľa autorského
zákona podliehajú ochrane. Bez
vopred vyžiadaného a písomného
súhlasu vydavateľstva je neprípustné
akékoľvek rozmnožovanie či
zhotovovanie kópií časopisu ako celku,
alebo jeho častí. Nerešpektovanie
tohto pokynu môže naplniť skutkovú
podstatu trestného činu porušovania
autorských práv.
september 2017

foto: ludmilapiptova.webnode.sk, pixabay.com

Príspevky prešli jazykovou úpravou
a korektúrou.
Za ich obsah zodpovedajú autori.
Za obsah a jazykové spracovanie
testových a obrazových reklám
zodpovedajú ich objednávatelia.

JE POUŽÍVANÝ V LIEČBE:
VARIKÓZNYCH SYNDRÓMOV A ICH KOMPLIKÁCIÍ 1
• Flebotrombóza, tromboflebitída, povrchová periflebitída 1
• Postoperačná varikoflebitída, komplikácie po safenektómii 1
• Varikózne vredy 1

PODKOŽNÝCH HEMATÓMOV A EDÉMOV 1
OCHORENÍ SPÔSOBENÝCH ÚRAZOM SVALOVOŠĽACHOVÉHO A PUZDROVO-VÄZIVOVÉHO
APARÁTU 1
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Lioton® gel 100 000, dermálny gél. Liečivo: V 100 g gélu sa nachádza heparinum natricum (sodná
soľ heparínu) – 100 000 IU (medzinárodných jednotiek). Pomocné látky: karbomer 940, etanol 95 %,
metylparabén, propylparabén, silica kvetu citrónovníka horkého, levandulová silica, trolamín, čistená
voda. Terapeutické indikácie: Komplex varikóznych symptómov (symptómov kŕčových žíl dolných
končatín) a s tým súvisiace komplikácie: žilová trombóza (vznik krvnej zrazeniny v žile), hlboký zápal
žíl, povrchový zápal okolia žil, vred predkolenia, pooperačná varikoflebitída (zápal kŕčovej žily), stavy
po operačnom odstránení tzv. skrytých žíl (vena safena), úrazy a pomliaždeniny, lokálne infiltráty
a opuchy, podkožné krvné podliatiny. Ochorenia spôsobené úrazom svalovo-šľachového a puzdrovoväzivového aparátu. Dávkovanie: 1 až 3 krát denne naniesť 3 až 10 cm gélu na ošetrované miesto
a zľahka vmasírovať. Kontraindikácie: Známa precitlivenosť na heparín alebo na niektorú z pomocných
látok lieku. Liek sa nemá používať pri krvácaní, na otvorené kožné rany, sliznicu a infikované miesta pri
hnisavých procesoch. Pri krvácavých prejavoch treba použitie prípravku Lioton® gel 100 000 prísne zvážiť.
Lioton® gel 100 000 sa nemá aplikovať pacientom so známou precitlivenosťou na parabény, pretože

liek obsahuje metyl- a propyl p-hydroxybenzoát. Liekové a iné interakcie: Aplikácia heparínu môže
ovplyvniť účinok perorálnych antikoagulancií (liekov znižujúcich zrážanlivosť krvi). Ostatné sú uvedené
v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Nežiaduce účinky: Pri dlhodobejšom používaní sa
zriedkavo môžu objaviť lokálne alergické reakcie, prejavujúce sa začervenaním kože a svrbením.
V takom prípade je potrebné aplikáciu prípravku Lioton® gel 100 000 prerušiť a zaviesť vhodnú liečbu.
Fertilita, gravidita a laktácia: Informácie o používaní lieku Lioton® gel 100 000 v tehotenstve
a počas laktácie nie sú dostupné. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: A. MENARINI (Menarini Group),
Pharmaceutical Industries Group Ltd., Via Sette Santi 3, Florencia, Taliansko. Spôsob výdaja lieku:
nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou
o lieku v príbalovom letáku. Liek na vonkajšie použitie. Posledná revízia textu: október 2007. Dátum
výroby materiálu: september 2017. Referencie: 1. SPC Lioton® gel 100 000 (10/2007).
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie AG, Palisády 29, 811 06 Bratislava, tel.: 02/ 544 30 730,
fax: 02/544 30 724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com

SK_LIO-23-2017_V01_Visual

Pre zdravie
a krásu vašich nôh!

