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Krém ATOP ‑DERM je velmi jemný, vhodný pro citlivou, svědivou, zarudlou pokožku 
s možným výskytem atopického ekzému jak u dospělých, tak i u dětí. Za zmínku stojí 
nejen jeho fyziologická emulgace, ale i skutečnost, že je vyráběn bez použití chemické 
konzervace. Má příjemnou bylinnou vůni. Pleť dobře promašťuje a díky obsaženým 
éterickým olejům i uklidňuje a může zlepšit pohyb lymfatických tekutin. Účinné složky 
mohou být nápomocny při detoxikaci pokožky. Zklidňující účinky krému působí dobře 
i proti svědivosti pokožky. Vzhledem k vysokému obsahu bambuckého másla se při dlou-
hodobějším používání tohoto přípravku pleť stává jemnější a vláčnější.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, pupálkový, brutnákový, jojobový. 
Bambucké máslo. Třezalkový macerát. Včelí vosk. Lecitin.
Éterické oleje: jalovcový, heřmánkový modrý, levandulový. Emulgátory.  Vitaminy A, E, F. 
Betakaroten, pantenol. Kyselina mléčná, alantoin, glycerin, destilovaná voda.

Použití: Pro dosažení maximálního účinku je nutné dle potřeby přípravek aplikovat 
i vícekrát denně. I po zklidnění pokožky je vhodné dlouhodobě pokračovat v aplikaci 
minimálně dvakrát denně, a to ráno a večer.

Tip: V souvislosti s možným výskytem atopického ekzému je užitečné vyzkoušet i koupe-
lový nebo sprchovací olej MEDUŇKOVÝ.

ATOP ‑DERM
Speciální bylinný krém

Objednací číslo: 2002

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Sorbitan Oleate, Urea, 
Glycerin, Panthenol, Cera flava, Cetyl Palmitate, Oenothera biennis 
Oil, Borago officinalis Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, 
Glyceryl stearate SE, Lavandula angustifolia Oil, Prunus amygdalus 
Dulcis Oil, Hypericum perforatum Flower Extract, Squalane, 
Tocopheryl acetat, Lecithin, Juniperus communis Fruit Oil, Cedrus 
atlantica Bark Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Lactic Acid, 
Retinyl palmitate, Chamomilla recutita Flower Oil, Thymus vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum 
Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus 
officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum 
Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Magnesium sulfate, Allantoin, Beta
carotene

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).


