
Κρέμα εξωτερικής χρήσης
για το πρόσωπο και το σώμα
με αντικνησμώδεις ιδιότητες

Ο δυνατός λύτης!



I.S.V.C.: Itching-Scraching Vicious Circle blocker

Αξιολόγηση συμπτωματικής αγωγής 
laurylmacrogol 3% & urea 5% σε 1611 
ασθενείς με: ατοπική δερματίτιδα, δερματίτιδα 
εξ’ επαφής, ξηρό έκζεμα, ψωρίαση.1

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στην τοπική 
χορήγηση Punica Granatum (PFE).3

Η θέση του laurylmacrogol 3% & urea 5%
στην αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας 
παιδιών και ενηλίκων. 2

Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες 
της τοπικής χορήγησης Punica Granatum (PFE)
και ελαγικού οξέως.4

Το εκχύλισμα Punica Granatum (PFE) 
αναστέλλει την ενεργοποίηση των
MAP-κινασών και του παράγοντα NF-kb.

Στο τέλος της περιόδου παρατήρησης η κατάσταση του 
δέρματος κρίθηκε, και από τους γιατρούς και από
τους ασθενείς ως «καλη» ή «πολύ καλη» σε σχεδόν
το 90% των περιπτώσεων.
Επιπλέον, η αξιολόγηση όσον αφορά την υποχώρηση
του κνησμού ήταν σχεδόν ίδια.

Ενυδατικά που περιέχουν πολιδοκανόλη είναι 
αποτελεσματικά στη μείωση των συμπτωμάτων
του κνησμού.  
Τα αντιισταμινικα φαίνονται να έχουν πολύ μέτριο έως 
και καθόλου θεραπευτική αξία στο ατοπικό έκζεμα... 
Τα νεώτερα αντιισταμινικα δεν φαίνονται να έχουν καμία αξία
στο ατοπικό έκζεμα... 

Τα αποτελέματα της τοπικής χορήγησης Punica 
Granatum (PFE) και ελαγικού οξέως αποδεικνύουν 
ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία 
φλεγμονωδών δερματικών νοσημάτων.
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Κρέμα εξωτερικής χρήσης για το πρόσωπο και το σώμα
με αντικνησμώδεις ιδιότητες

Συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κνησμού, γνωστής ή μη 
αιτιολογίας και οποιασδήποτε βαρύτητας με ή χωρίς 
δερματικές εκδηλώσεις.

• Ατοπική δερματίτιδα
• Δερματίτιδα εξ΄επαφής
• Κνίδωση
• Ψωρίαση
• Γεροντικός κνησμός
• Κνησμός από συστηματικά νοσήματα


