Při kožních projevech atopického ekzému, lupénky, diabetes
altermed Leciderm tělový krém
- středně mastný, pro velmi až extrémně suchou pokožku
altermed Leciderm tělový krém obsahuje více než 50 % lipidů. Je vhodný pro ošetření
velkých ploch a pro každodenní komfortní péči o celé tělo. Velmi lehce se roztírá a vstřebává.
Nemastí, nelepí. Neobsahuje parabeny! Perfume-free, Paraffin-free, PEG-free. Vhodný pro
dospělé i děti od 6 měsíců, po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem je možné používat již od
narození.
Použití: Přiměřené množství naneste na postižená místa. Minimálně 3x denně nebo dle
potřeby, zejména však po každém mytí.
Jako doplněk při silných projevech kožních onemocnění, nebo jako následné ošetření kůže.
Balení: tuba 150 ml

Indikace:
Produkty altermed Leciderm je doporučeno používat:
- pro ošetření velmi až extrémně suché kůže se sklonem k praskání, olupování nebo
zánětu
- při kožních projevech atopického ekzému, lupénky, sezónních alergických reakcí,
solární dermatitidy
- pro potlačení pocitů pálení a svědění u suché a podrážděné pokožky
- jako doplňková péče při léčbě kožních onemocnění
- při projevech zhoršujícího se stavu u dlouhodobých kožních onemocnění
- při kožních projevech způsobených oslabenou regenerací a imunitou kůže (např.
diabetes)
- jako ochranný prostředek při tzv. profesionálních dermatózách – pravidelný kontakt s
chemikáliemi, saponáty, vodou může způsobit zarudnutí, svědění nebo pálení
- jako ochranný prostředek při styku se zdrojem podráždění
- pro ochranu v zimním období
Produkty z řady altermed Leciderm vybírejte v závislosti na intenzitě kožních projevů - mast
pro velmi silné, tělový krém pro silné a tělové mléko pro mírné projevy.
Altermed Leciderm nejsou kortikoidní přípravky. Nezpůsobují nežádoucí reakce, ani při
kontaktu se slunečním zářením.
Účinné složky:
Liposomální komplex lecitinu, kyseliny linolové a vitaminu F zlepšuje lipidový metabolismus
kožní bariéry a hydrataci epidermis. Tvoří důležitý faktor při stavbě a opravě lipidové bariéry.

Kolagen s kyselinou hyaluronovou zvyšují elasticitu pleti, stimulují tvorbu kolagenu a brání
úniku přirozené zásoby vody v pokožce. Tato látka se používá pří léčbě popálenin.
"Lehké oleje“ (makadamský, sójový) - díky obsahu přírodních mastných kyselin, sterolů
(skvalen), pigmentů, minerálních látek a vitamínů pokožku intenzivně vyživují, zlepšují její
soudržnost a brání jejímu odlučování (tvorbě šupin a deskvamaci).
Bambucké máslo (jako jediné přírodní máslo obsahuje vitaminy A, D, E, F a skořicové
kyseliny) vyhlazuje reliéf pokožky a urychluje hojení mnoha kožních problémů.
Včelí vosk zabraňuje pronikání dráždivých látek do kůže, působí jako hydratační mikrofilm.
Čištěný lanolin zjemňuje a zvláčňuje pokožku.
D-panthenol zvyšuje hydrataci pleti. Urychluje hojení a zamezuje pocitům dráždivosti.
Vitamin E má protizánětlivé účinky. Působí na růst pojivové tkáně a regulaci dělení buněk.
Kombinace účinků těchto látek okamžitě odstraňuje nepříjemné svědivé pocity z vysušené,
podrážděné nebo zanícené pokožky.
Produkty neobsahují parafín, proto nedochází k „zalepení“ pórů. Pokožka dýchá a je
zachován její přirozený ochranný film. Kůže je tak chráněna proti působení nepříznivých
vlivů, způsobujících tvorbu šupin, dráždění, svědění a záněty.
Co jsou liposomy?
Liposomy jsou duté kuličky naplněné aktivními látkami. Díky své mikroskopické velikosti
jsou schopné pronikat do hlubokých vrstev kůže, a proto neúčinkují pouze na povrchu.
Liposomální forma účinných látek má prokázaný dlouhodobější účinek.

