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KDYŽ KŮŽE NEMŮŽE,
dejte jí co potřebuje…

jsou systémové dermato-kosmetické přípravky
pro ošetření kožního povrchu s porušenou bariérovou funkcí.

2DERM je vhodný „pro všechny klienty“
s citlivou, problematickou a poškozenou kůží.
Princip účinku je založen na zcela novém inovativním složení
a mechanizmu působení.
Účinek byl prokázán několika nezávislými klinickými hodnoceními
a studiemi (u dospělých i dětí do 3 let věku).
Emulzní systém 2DERM je chráněn unikátním českým patentem.

č.

č. patentu 302 770 B6 ze dne 14.9. 2011

„představuje novou generaci emulzních systémů“
zcela odlišnou od dosud vyráběných emulzí.

První mikroemulzní systém - krém/pasta
Český patent, vyvinutý brněnskými dermatology a technology

2DERM je výhradně český výrobek!
Vznikl na českých základech - výzkumu a vývoji společnosti FOR LIFE spol. s r.o.
a spoluprací s Prof. MUDr. Jiřím Záhejským DrSc. emer. Profesorem Dermatologické kliniky U Sv.
Anny v Brně.

2DERM emulzní systém představuje určité konkrétní historické završení dermatologické
školy profesora Trýba (předního českého dermatologa).

Mechanizmus účinku emulzního systému 2DERM

Mikročástečky zinku a talku vpravené do Medilanu vysokotlakou homogenizací vytváří
po nanesení 2DERM KRÉMu na kožním povrchu souvislou tenkou vrstvu simulující
náhradní bariéru a vytváří tak OPTIMÁLNÍ podmínky pro průběh regenerace poškozených
struktur a funkcí kůže.

Tento princip účinku je zcela odlišný
od dosud vyráběných emulzí - (OW, W/O).
www.2derm.com

Nosné látky 2DERM emulzního systému
Medilan výr. CRODA GmbH
– vysoce čistý lanolin „pesticide free, antialergic“.
Zvláčňuje, regeneruje, je tělu vlastní a je vhodný i pro osoby s alergií na běžný lanolin.

Mikronizované částice
- talek zrnitost 1 - 20µm (optimálně 1 - 5µm). V epidermu váže vodu, ochlazuje pokožku,
chrání před UV světlem.
- oxid zinečnatý (Zinc Oxid) – zrnitost 10 - 20 µm. Vykazuje vynikající aktivitu proti
mikroorganismům, chrání před UV světlem.

Vysokotlaká homogenizace a výroba ve vakuu po celou dobu tvorby
koloidní emulze zajišťuje optimální rozmístění mikročástic a eliminuje nutnost použití
dalších emulgátorů.

APLIKACE MIKROEMULZE 2DERM NA POSTIŽENOU KŮŽI
vytvoří na kožním povrchu „NÁHRADNÍ BARIÉROVOU VRSTVU“

KTERÁ:
- omezuje nadměrný výdej vody (hodnoty TEWL zvýšené)
- brání tak přesušení kožního povrchu
- omezí svědění – event. palčivý pocit
- brání průniku mikrobiální infekce
- brání průniku látek ze zevního prostředí (primární dráždidla, alergeny)
- chrání kůži před nepříznivým vlivem UV světla
- nevylučuje současnou aplikaci jiných extern (např. kortikoidů)

Antimikrobiální účinnost 2DERM

Výrazná antimikrobiální aktivita prokázána proti
STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
STREPTOCOCCUS PYOGENES
PROPIONIBACTERIUM ACNES
www.2derm.com

Výhody a využití přípravků 2DERM

2DERM - nežádoucí účinky nebyly zaznamenány
2DERM - je bez rizika a vyznačuje se univerzálním využitím
2DERM - je vhodný pro kojence, děti i dospělé na všechny zevní části těla
včetně intimních oblastí a poškozené kůže.
Tam, kde je třeba kůži chránit (slunce, chlad, otěr, smog)
nebo regenerovat (ekzémy, akné, lupénka , popáleniny, oděrky).

2DERM - neobsahuje kortikoidy ani jiné farmakologické léčivé látky!
2DERM - je aktivně doporučován dermatology.
www.2derm.com

Varianty přípravků 2DERM

RYCHLÁ POMOC PŘI AKUTNÍCH STAVECH POŠKOZENÉ KŮŽE
např. atopická dermat., periorální dermat., suchost, psoriáza, hypersenzitivita kůže, svědivé stavy, plenková
dermat., stavy po popálení apod., nežádoucí působení UV záření, úprava mikrobiální infekce (např. u akné).

2DERM REHA SPECIAL barierový krém
Indiferentní krém/pasta pro dospělé a děti i do tří let.
Dermato-kosmetikum.
Bez parfemace, parabenů a kortikoidů.
Použití: 1x – 2x denně - obličej a jiné tělové oblasti.
balení: 20 ml
doporučená MOC 265,- Kč
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Varianty přípravků 2DERM

„BĚŽNÁ“ DENNÍ PÉČE PRO ZDRAVOU A POŠKOZENOU KŮŽI

2DERM barierový krém TRANSPARENT
Krém/pasta pro úpravu porušených ochranných bariérových funkcí kožního
povrchu, podmiňujících nadměrnou suchost a přecitlivělost na zevně působící
fyzikální a chemické vlivy a faktory.
Krém je obohacen silicí meduňky lékařské.
Použití: 1x – 2x denně - obličej a jiné tělové oblasti.

balení: 50 ml
doporučená MOC 636,- Kč
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Varianty přípravků 2DERM

„BĚŽNÁ“ DENNÍ PÉČE PRO ZDRAVOU A POŠKOZENOU KŮŽI

2DERM barierový krém COLOUR
Krém/pasta s obsahem přirozeného pigmentu. Lehce krycí, sjednocující tón pleti.
Zvláště vhodný je pro pokožku postiženou např. Atopickým ekzémem, poruchami
rohovatění a kůži citlivou na UV světlo!
Krém je obohacen silicí meduňky lékařské.
Použití: 1x denně - obličej, vizuálně zřetelné oblasti.
balení: 50 ml
doporučená MOC 636,- Kč
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Varianty přípravků 2DERM

„BĚŽNÁ“ DENNÍ PÉČE PRO ZDRAVOU A POŠKOZENOU KŮŽI

2DERM ČISTICÍ DUOBASE
Nedráždivá dermato-kosmetická emulze pro šetrné čištění rizikové, hypercitlivé pokožky
a pokožky s narušenou bariérovou funkcí.
Emulze je obohacena silicí meduňky lékařské.
Použití: obličej a jiné tělové oblasti.

balení: 200 ml
doporučená MOC 496,- Kč
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