
 Лекува симптомите при екземи, псориазис, възпаления на кожата и други (алергични) кожни прояви
 Облекчава сърбежа и лекува раздразнената, зачервена и суха кожа 
 Стимулира естествения оздравителен процес и неутрализира вредните бактерии 
 Възстановява воднолипидния баланс и подобрява състоянието на кожата 
 Без кортикостероиди, хормони и консерванти
 Безопасен за деца

Прочетете внимателно указанията за употреба преди да използвате продукта. Не унищожавайте листовката. Ако имате 
въпроси относно използането, моля, свържете се с вашия лекар или фармацевт, или дистрибутора, посочен по-долу в тази 
листовка. 

Съдържание на листовката:
Въведение 
За какво се използва Dexem® Repair крем?
Какво съдържа Dexem® Repair крем?
Кога и как да използвате Dexem® Repair крем? 
Как да съхранявате Dexem® Repair крем?
Съдържание на опаковката
Съставки
Предупреждения
Контакти

Въведение
Въпреки голямото внимание, което се отделя на грижата за кожата, състояния като обриви и екземи се появяват все по-често. 
Предразположението към кожни възпаления обикновено е наследствено, но често и външни фактори оказват влияние. Такъв фактор 
са алергените и микроорганизмите, достигнали до кожата чрез вода или замърсен въздух. Физическият и емоционален стрес е друга 
възможна причина за поява на екземи, псориазис, възпаления и (алергични) кожни прояви. Всички те могат да засегнат и да нарушат 
доброто състояние на кожата. 

Здравата кожа е естествената бариера на организма към околната среда. В нормално състояние функционират защитни механизми, 
благодарение на които алергените и други агресивни фактори се идентифицират и обезвреждат. Антимикробните функции на кожата 
възпрепятстват патогенните микроорганизми да атакуват и увреждат кожните клетки. Като резултат, всяка кожна увреда бива прео-
доляна и тъканите се възстановяват до своето нормално състояние.

Хората, които страдат от атопичен дерматит, нямат подобен защитен механизъм или той е нарушен. Поради тази причина патоген-
ните микроорганизми, напр. Staphylococcus Aureus, намират добри условия за развитие по кожата на 90% от хората, страдащи от 
атопичен дерматит. Тази бактерия (блокира се от 2QR комплекса) нарушава имунния отговор на кожата до такава степен, че хората 
могат да страдат от алергии по кожата през целия си живот. 

За какво се използва Dexem® Repair крем?
Dexem® Repair крем облекчава и лекува симптомите при екземи, псориазис и други форми на възпалена и раздразнена кожа. 
Подпомага естествения оздравителен процес като неутрализира растежа и развитието на вредните бактерии и стимулира локалния 
имунитет. Възстановява воднолипидния баланс и подобрява състоянието на кожата. 
Dexem® Repair крем е дерматологично тестван и е безопасен за употреба и при деца. Подходящ е за малки кожни участъци по лицето, 
шията, ръцете.  Dexem Laboratories са разработили серия продукти, предназначени за различни области на тялото, засегнати от 
кожни раздразнения. 
Dexem® Repair се предлага в четири форми:
Dexem® Repair крем 30g/60g: Предназначен за малки кожни участъци. 
Dexem® Repair пяна: 100ml мека и нежна за кожата, лесна за нанасяне пяна за малки и големи кожни участъци. Особено подходяща 
за деца.
Dexem® Repair скалплосион: 100ml неомазняващ лосион във флакон с накрайник за нанасяне върху скалпа.
Dexem® Repair емулсия: 100ml лесна за  нанасяне емулсия за големи кожни участъци. 
Какво съдържа Dexem® Repair крем? 
Какви са активните съставки? 
Dexem® Repair е натурален крем, на основата на патентован  био-активен 2QR комплекс с изцяло растителен произход. Комплексът 
представлява дълга полизахаридна верига, извлечена от листата на Aloe Barbadensis. Не съдържа кортикостероиди, хормони и 
консерванти.
Продуктите от серията Dexem® Repair са напълно безвредни и натурални. Не съдържат химически субстанции, както и съставки 
от животински произход.  Това е една от причините, поради които не са известни странични действия при приложение на Dexem® 
Repair.

Крем
При екземи, псориазис и възпаления на кожата
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Как действат активните съставки?
Продуктите от серията Dexem® Repair съдържат био-активен 2QR комплекс, който стимулира локалния имунитет на кожата като съз-
дава естествена бариера срещу бактериите. Полизахаридната верига на комплекса има уникалното свойство да блокира вредните 
микроорганизми и да възпрепятства растежа и развитието им в кожните тъкани. Dexem® Repair крем облекчава сърбежа, както и 
останалите симптоми при екземи, псориазис и кожни възпаления. По безопасен и щадящ начин кремът възстановява воднолипидния  
баланс на кожата и й помага да се върне към нормалното си състояние. 
 
Кога да използвате Dexem® Repair крем? 
Dexem® Repair крем се използва при състояния на раздразнена,  зачервена, чувствителна, суха или лющеща се кожа, причинени от 
екземи, псориазис, кожни (алергични) възпаления и други.  
Ако не сте сигурни в произхода и вида на Вашия кожен проблем или ако възпалението продължава, моля, потърсете съвет от Вашия 
личен лекар. 

Как да използвате Dexem® Repair крем? 
За да лекувате симптомите при екземи, псориазис и други видове (алергични) кожни възпаления:
Нанасяйте обилно и втривайте върху засегнатите кожни участъци по няколко пъти на ден (според тежестта на състоянието). 

Dexem® Repair крем е предназначен само за външна употреба.
Dexem® Repair може да бъде използван продължително време. 
Няма взаимодействия с други медикаменти.

Как да съхранявате Dexem® Repair крем?
Използвайте Dexem® Repair крем при стайна температура. Съхранявайте на хладно, сухо място. Не  използвайте след изтичане срока 
на годност, посочен върху флакона, както и на дъното на опаковката.  Съхранявайте на места, недостъпни за деца.

Съдържание на опаковката:
Туба, съдържаща 60 гр Dexem® Repair крем
Информационна листовка

Съставки:
Aloe Barbadensis Gel, Galactoarabinan Polyglucoronic Acid Crosspolymer*, Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Zinc Oxide, Oxidized 
Microcrystalline Cera, Caprylic/Capric Triglyceride, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Cetearyl Ethylhexanoate, Isopropyl Myristate, Magnesium 
Sulfate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate. 
 
* 2QR, патентовани био-активни полизахариди, извлечени от листата на Aloe Barbadensis чрез молекулярен филтрационен процес. 

Предупреждения:
Съхранявайте на места, недостъпни за деца.
Избягвайте контакт с очите. Ако, все пак, кремът попадне в очите, измийте обилно с вода. 
Ако дразненето продължава, потърсете лекар. 
Не използвайте продукта, ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките. Ако имате чувствителна кожа, препоръчително е 
най-напред да нанесете малко количество крем от вътрешната страна на лакътя.

Дистрибутор: 
„AЙ ПИ ПЛЮС” ЕООД, София 1407, кв. „Южен Парк”, бл. 27, вх. Б, ет. 1, Тел.: 02/ 80 60 04; 02/ 80 60 05
 
     Производител:

XZM Laboratories B.V., Rijnsburgstraat 9-11, 1059 AT Amsterdam, The Netherlands 

Всички въпроси, свързани с продукта могат да бъдат отправени към дистрибутора, посочен по-горе. 
За повече информация относно серията Dexem® моля, посетете: www.dexemrepair.com

Dexem® Repair крем е медицинско изделие клас IIa според 93/42/EEC. 07744921
12J2

 

0481

07744921-12J2 BS Dexem BG Creme 60g.indd   2 29-10-12   13:49


