NOWA FORMUŁA
w
LECZENIU, PROFILAKTYCE I REGENERACJI SKÓRY

Krem i Maść Konopna ŁUSZCZYCA CutisHelp do pielęgnacji skóry z objawami łuszczycy.
Preparaty CutisHelp dzięki wysokiej zawartości bioaktywnego oleju z konopi siewnych (Cannabis
sativa) są naturalnie bogate w NNKT. Zachowanie właściwych proporcji kwasów n-3 do n-6,
potęguje jego działanie przeciwzapalne i regenerujące. Olej konopny posiada także właściwości
antyseptyczne oraz antyoksydacyjne. Dzięki wykorzystaniu tych cech Aktywne Emolienty CutisHelp
stanowią niezastąpione wsparcie w terapii licznych dermatoz.

Skład:
Substancja biologicznie czynna: CANNABIS SATIVA OIL - naturalny olej konopny 20%.
Pozostałe składniki aktywne i podłoża: wit. E (octan tokoferolu), masło karite, woda,
lanolina, wazelina wosk pszczeli, allantoina, dimetikon, bisabolol, kwas mlekowy.

Skład:
Substancja biologicznie czynna: CANNABIS SATIVA OIL - naturalny olej konopny 20%.
Pozostałe składniki aktywne i podłoża: wit. E (octan tokoferolu), wazelina, wosk pszczeli.
Wskazania:
Skóra dotknięta objawami łuszczycy.
Sposób użycia:
W ciągu dnia krem w uzupełnieniu z maścią na noc w zależności od indywidualnych
potrzeb i/ lub wskazań specjalisty. Zaleca się stosować 2-3 razy na dobę o ile specjalista nie
zaleci inaczej. Niewielką ilość preparatu nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę w
miejscach wymagających aplikacji.
Działanie:
• Normalizuje proliferację keratynocytów
• Regeneruje naturalny płaszcz hydro-lipidowy
• Działa hamująco na mediatory stanu zapalnego
• Poprawia parametry PASI: łagodzi swiąd , zmniejsza zmiany rumieniowe i złuszczanie
• Redukuje przedwczesne objawy starzenia związane z terapią promieniami UV (PUVA)
• Zmiękcza i wygładza skórę szczególnie miejsca objęte zmianami łuszczycowymi
• Zmniejsza napięcie skóry przynosząc ulgę
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników zawartych w preparacie.

Uwagi ogólne:
•

wszystkie preparaty CutisHelp przechowywać w temperaturze od 5°C do 20°C, chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
• w wyniku działania substancji bioaktywnych zawartych w oleju konopnym i związanego z tym
wzrostu ukrwienia może wystąpić naturalne przejściowe zaczerwienienie w miejscach
objętych aplikacją. NIE JEST TO REAKCJA NIEPOŻĄDANA. Zjawisko to szybko ustępuje i nie
jest bezpośrednim powodem do przerwania kuracji.
• w zależności od partii nasion konopnych poszczególne partie preparatów mogą różnić się
kolorem, co wynika z naturalnych właściwości oleju konopnego i nie ma żadnego wpływu na
jego jakość i skuteczność.
Preparaty CutisHelp nie zawierają żadnych substancji uzależniających ani halucynogennych.

Aktywne Emolienty na bazie Oleju Konopnego CutisHelp to:
• BEZPIECZEŃSTWO
• SYNERGIA i
• EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA
Specjalistyczna Linia Preparatów Aktywne Emolienty CutisHelp oparta na bazie Oleju
Konopnego zawiera następujące preparaty:
•
•
•
•
•
•

KREM KONOPNY NA DZIEŃ ŁUSZCZYCA CutisHelp 100 ml
MAŚĆ KONOPNA NA NOC ŁUSZCZYCA CutisHelp 100 ml
KREM KONOPNY NA DZIEŃ EGZEMA CutisHelp
100 ml
MAŚĆ KONOPNA NA NOC EGZEMA CutisHelp
50 ml
MAŚĆ KONOPNA KOJĄCO-REGENERUJĄCA DEFEKT CutisHelp 50 ml
ZAWSZE PYTAJ o NOWE LINIE CutisHelp … .
DLA ZAINTERESOWANYCH:
Zawartość Kwasów Tłuszczowych w Oleju Konopnym wykorzystywanym w produkcji
Aktywnych Emolientów CutisHelp

Dziękujemy za wybór preparatów z serii CutisHelp i życzymy satysfakcjonujących efektów
z ich stosowania
ZESPÓŁ DermaProfil
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony WWW.NATURADLADERMATOLOGII.pl

