
Η υπεύθυνη φροντίδα του ταλαιπωρημένου 
δερματικού ιστού

Συνιστάται για:
■Μακροχρόνια έλκη του δέρματος
■Κατακλίσεις
■Συγκάματα και παρατρίμματα
■Ερυθήματα και δερματικές εξελκώσεις
■Εκδορές και αμυχές του ιστού

Βακτηριοστατική και μυκοστατική δράση
Καταπραΰνει και ανακουφίζει 
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Πιστοποιημένο στο Ευρωπαϊκό CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) του κανονισμού 
1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Καλλυντικών Προϊόντων



Η αλοιφή ALEZIN είναι ένα ενεργό δερμοπροστατευτικό που ενδείκνυται για την φροντίδα και την προστασία του δέρματος 
με κατακλίσεις και αμυχές, συμβάλλοντας στην διατήρηση καλών συνθηκών σε αυτό. Ειδικότερα, συνιστάται σε επώδυνες 
καταστάσεις ερυθημάτων, χαλάρωσης και εξέλκωσης του δέρματος. Η αλοιφή ALEZIN συνιστάται για την καθημερινή φροντίδα 
του αποφολιδωμένου και ερυθηματώδους δέρματος με τακτική επάλειψη της πάσχουσας περιοχής.
Τα δραστικά συστατικά του σκευάσματος περιορίζουν την επίδραση των επιβλαβών εξωτερικών παραγόντων στο δέρμα και 
επιταχύνουν την ανάπλαση της επιδερμίδας δημιουργώντας παράλληλα ένα βακτηριοστατικό και μυκητοστατικό στρώμα στο 
δέρμα προστατεύοντάς το από βακτηριακές και μυκητιασικές μολύνσεις.

Οι κατακλίσεις είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας πίεσης του δέρματος που προκαλούνται από την απόφραξη της κυκλοφορίας 
του αίματος στον υποδόριο ιστό. Η ένδειξη που σηματοδοτεί την έναρξη των κατακλίσεων είναι τοπικές αλλαγές στην επιδερμίδα 
(ερύθημα, ευαισθησία, χαλάρωση και βλάβες της επιδερμίδας). Ένα σημαντικό στοιχείο της πρόληψης κατάκλισης σε αυτό το στάδιο 
είναι ο τακτικός έλεγχος, η επίκρουση της ερεθισμένης περιοχής και η επάλειψή της με την αλοιφή ALEZIN που έχει αντιβακτηριακές, 
αντιμυκητιασικές και έντονα καταπραϋντικές ιδιότητες. Περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε κατακλίσεις είναι οι παρακάτω:

Δραστικά συστατικά: zinc oxide, lanolin, aloe gel, panthenol (provitamin B5), vitamin E, δραστικά συστατικά του Peruvian balm.

Συστατικά (INCI): aqua, paraffinum liquidum, zinc oxide, lanolin, aloe barbadensis, diisostearoyl polyglyceryyl-3 dimer 
dilinoleate, propylene glycol, cera alba, panthenol, magnesium sulfate heptahydrate, tocopheryl acetate, benzyl benzoate, 
benzyl alcohol, benzyl cinnamate, gluconolactone, sodium benzoate, citric acid. 

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα του δέρματος. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα της αλοιφής επάνω 
στο δέρμα. Καλύψτε προσεκτικά τις πτυχώσεις του δέρματος και τις περιοχές όπου το δέρμα εκτίθεται σε κατακλίσεις, εκδορές 
και συγκάματα και στη συνέχεια τρίψτε το καλά. Μην εφαρμόζετε υπερβολικά παχύ στρώμα της αλοιφής. Μην το χρησιμοποιείτε 
σε ανοιχτές πληγές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άτομα σε ακινησία και σε άτομα χωρίς τις 
αισθήσεις τους. Προτείνεται, μεταξύ άλλων, η χρήση της με επιθέματα ακράτειας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 6 μήνες μετά το πρώτο άνοιγμα. Να φυλάσσεται σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο πωλήσεων 
της Uplab  ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.
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