Dobré nápady pre vašu kožu
Predstavujeme vám vyššiu starostlivosť o kožu pre celú rodinu. Sústredíme sa na umenie galeniky, teda prípravu takého masťového základu,
ktorý v závislosti od špecifického zdravotného problému cielene pôsobí na konkrétnu vrstvu kože, výrazne napomáha jej regenerácii a dokáže
pôsobiť aj preventívne. Na prípravu našich výrobkov volíme len tie najkvalitnejšie suroviny, ktoré sú v kombinácii s použitou technológiou garanciou
ich vynikajúcej roztierateľnosti a vstrebateľnosti. Naše produkty sa zameriavajú na suchú, citlivú a podráždenú kožu, pomáhajú riešiť aj nadmerné
potenie a efektívne kryť akné. Pretože lepšia koža znamená lepší život.
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Informácie pre užívateľa

AC-color® krémpasta, AC-color® light krémpasta

Spiridea® krémpasta

Čo je AC-color (light) krémpasta a kedy je vhodné ju použiť?
Krycia farebne tónovaná AC-color® krémpasta je určená na každodenné
ošetrovanie aknóznej a citlivej pleti so sklonom k začervenaniu a vyrážkam. Rovnomerne a efektívne prekrýva nedokonalosti pleti, jemne vysušuje a nezaťažuje pokožku. AC-color® (light) krémpasta obsahuje klotrimazol, ktorý pôsobí proti množeniu baktérií a kvasiniek. Masťový základ
umožňuje dlhodobé pôsobenie prípravku. AC-color® (light) krémpasta je
tónovaná železitými pigmentami a spĺňa vysoké kozmetické nároky.

Čo je Spiridea® krémpasta a kedy je vhodné ju použit’?
Spiridea® krémpasta na každodennú starostlivosť o citlivú kožu pomáha
pri potláčaní vzniku zaparenín v plienkovej oblasti a v kožných záhyboch
u detí aj dospelých. Vďaka svojmu hydrofilnému základu sa dobre spojí
s vlhkým podkladom. Pomáha udržiavať kožu v suchom stave a chráni ju
pred nežiaducou vlhkosťou. Obsahuje ochranný systém zabraňujúci rastu
mikroorganizmov a kvasiniek vo výrobku. Používa sa aj na zmiernenie svrbenia a pri predchádzaní vzniku zaparenín v záhyboch kože. Chráni pred
narušením pokožky, ktoré vzniká odieraním najmä na vnútornej strane
stehien, v podpazuší, slabinách a oblasti pod prsníkmi. Spiridea® krémpasta optimálne regeneruje kožnú bariéru.

®

Ako sa AC-color® (light) krémpasta používa?
Prípravok sa nanáša v tenkej vrstve na umytú a čistú pleť 1- až 2-krát
denne na postihnuté miesta. AC-color® krémpasta a AC-color® light
krémpasta sú kompatibilné a je ich možné spolu miešať pre vytvorenie
požadovaného farebného odtieňa. Je vhodná od 12 rokov.
Čo je ešte potrebné vziať do úvahy?
Na kožné použitie. Vyhnite sa oblasti očí. V prípade podráždenia alebo
alergickej reakcie prestaňte výrobok používať.
Čo AC-color® (light) krémpasta obsahuje?
Aqua, octyldodecanol, propanediol, glyceryl stearate, steareth-2, peg-8
distearate, caprylic/capric triglyceride, steareth-20, clotrimazole, phenethyl alcohol, sodium citrate, citric acid, CI 77891, CI 77492, CI 77491,
CI 77499. Neobsahuje navyše pridané parfumačné látky.
Ako sa AC-color® (light) krémpasta uchováva?
Uchovávajte pri izbovej teplote (do 25 °C). Doba použiteľnosti je vyznačená na obale pri symbole . Uchovávajte mimo dosahu detí.
Galenická forma:

Ako sa Spiridea® krémpasta používa?
Spiridea® krémpasta sa nanáša na malé až stredne veľké plochy (do 20 %
povrchu tela) 2-krát denne aj v hrubšej vrstve, po umytí a dôkladnom osušení ošetrovaných miest. Je vhodná na každodenné použitie bez obmedzenia veku (už pre novorodencov).
Čo je ešte potrebné vziať do úvahy?
Na kožné použitie. Vyhnite sa oblasti očí. V prípade podráždenia alebo
alergickej reakcie prestaňte výrobok používať.
Čo Spiridea® krémpasta obsahuje?
Aqua, titanium dioxide, paraffinum liquidum, octyldodecanol, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, polysorbate 20, phenethyl alcohol, caprylyl glycol,
disodium EDTA, BHA. Neobsahuje navyše pridané parfumačné látky.
Ako sa Spiridea® krémpasta uchováva?
Uchovávajte pri izbovej teplote. Doba použiteľnosti je vyznačená na obale
pri symbole . Uchovávajte mimo dosahu detí.
Galenická forma:

Obsah balenia: 30 g

Čo je Spiridea® masť s mandľovým olejom a kedy je vhodné ju
použiť?
Vodou nezmývateľná Spiridea® masť s mandľovým olejom je určená na
každodenné ošetrenie suchej až veľmi suchej a obzvlášť citlivej detskej
kože. Zvláčňuje a intenzívne premasťuje. Je vhodná aj na atopickú, ekzematickú a psoriatickú kožu. Napomáha predchádzať vzniku a zväčšovaniu
strií. Jej základom je viac než 100-ročná originálna receptúra s bohatým
obsahom mandľového oleja, ktorý tvorí až 75 % prípravku. Výhodou mandľového oleja je, že ľahko preniká do rohovej vrstvy kože (stratum corneum). Obsahuje taktiež vysoký podiel prospešných nenasýtených mastných
kyselín (kyselina olejová, kyselina linolová), ktoré sa významne podieľajú na
jeho ošetrujúcom účinku. V kombinácii s dôsledne zvolenými surovinami a
použitou technológiou je masť vynikajúco roztierateľná, optimálne sa vpíja
do kože a nezanecháva ju citeľne mastnú. Masť je obohatená o vitamín E
(tokoferol), ktorý bráni oxidačným procesom. Chráni kožu pred chladom.
Ako sa Spiridea® masť s mandľovým olejom používa?
Spiridea® masť s mandľovým olejom sa nanáša v tenkej vrstve na postihnuté miesta 2- až 3-krát denne. Je vhodná na každodenné použitie bez
obmedzenia veku (už pre novorodencov).
Čo je ešte potrebné vziať do úvahy?
Na kožné použitie. Vyhnite sa oblasti očí. V prípade podráždenia alebo
alergickej reakcie prestaňte výrobok používať.
Čo Spiridea masť s mandľovým olejom obsahuje?
75 % prunus amygdalus dulcis oil, petrolatum, glyceryl stearate, hydrogenated castor oil, zinc oxide, tocopherol. Neobsahuje navyše pridané
parfumačné látky.
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Ako sa Spiridea® masť s mandľovým olejom uchováva?
Uchovávajte pri izbovej teplote. Doba použiteľnosti je vyznačená na obale
pri symbole . Uchovávajte mimo dosahu detí.

Obsah balenia: 30 g

Spiridea® ForteDeo
Čo je Spiridea® ForteDeo a kedy je vhodné ho použit’?
Antiperspirant Spiridea® ForteDeo v účinnej krémovej forme obsahuje
látku aluminiumchlorohydrát, ktorá cielene bráni nadmernému poteniu
predovšetkým v podpazuší, na dlaniach a chodidlách. Krémová forma
antiperspirantu je šetrná a rýchlo sa vstrebáva. Spiridea® ForteDeo pôsobí
antimikrobiálne, čím odstraňuje neželaný telesný pach. Pri dodržaní postupu používania dlhodobo potláča nadmerné potenie.
Ako sa Spiridea® ForteDeo používa?
Spiridea® ForteDeo sa nanáša na umytú a nepodráždenú kožu podpazušia, dlaní alebo chodidiel, najlepšie večer. Odstup medzi holením podpazušia a aplikáciou antiperspirantu by mal byť minimálne 12 hodín. Frekvencia
používania: Po dobu prvého týždňa používajte denne, v nasledujúcich
týždňoch stačí používať podľa potreby 1- až 3-krát za týždeň. Spiridea®
ForteDeo je jemne parfumovaný, čo umožňuje použiť vlastný dezodorant,
parfum či vodu po holení s obľúbenou vôňou. Je vhodný od 12 rokov.
Čo je ešte potrebné vziať do úvahy?
Na kožné použitie. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade podráždenia
alebo alergickej reakcie prestaňte výrobok používať.
Vyhýbajte sa priamemu kontaktu prípravku s textíliami, môže spôsobiť biele
zafarbenie, ktoré je však možné ľahko vyprať. Zafarbeniu sa dá predísť dostatočným časovým odstupom medzi nanesením prípravku a oblečením šiat.
Čo Spiridea® ForteDeo obsahuje?
Aqua, aluminum chlorohydrate, paraffinum liquidum, ethylhexyl palmitate,
distarch phosphate, behenyl alcohol, glycerin, cetearyl alcohol, dimethicone, ceteth-10, steareth-20, parfum. Obsahuje parfum špeciálne vyvinutý
pre citlivú kožu.

Ak dôjde k vytekaniu malého množstva oleja z tuby, nie je to nedostatok,
pri rozotieraní na kožu sa olej ihneď premieša s ostatnými zložkami.

Ako sa Spiridea® ForteDeo uchováva?
Uchovávajte pri izbovej teplote. Doba použiteľnosti je vyznačená na obale
pri symbole . Uchovávajte mimo dosahu detí.

Galenická forma:

Galenická forma:

Obsah balenia: 80 g

Obsah balenia: 50 ml

Zodpovedná osoba: Spiridea, s. r. o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava, Slovenská republika. Vyrobené na Slovensku.
Všetky produkty zakúpite v každej dobrej lekárni alebo priamo na stránke www.spiridea.com.
Vysvetlivky:
Voda
Olej
Pevné častice

203/01

Spiridea® masť s mandľovým olejom

Dobré nápady pro vaši kůži
Představujeme vám vyšší péči o kůži pro celou rodinu. Soustředíme se na umění galeniky, tedy přípravu takového masťového základu,
který v závislosti na specifickém zdravotním problému cíleně působí na konkrétní vrstvu kůže, výrazně napomáhá její regeneraci a dokáže působit
i preventivně. Pro přípravu našich výrobků volíme jen ty nejkvalitnější suroviny, které jsou v kombinaci s použitou technologií garancí jejich vynikající
roztíratelnosti a vstřebatelnosti. Naše produkty se zaměřují na suchou, citlivou a podrážděnou kůži, pomáhají řešit i nadměrné pocení a efektivně
krýt akné. Protože lepší kůže znamená lepší život.
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Informace pro uživatele

AC-color® krémpasta, AC-color® light krémpasta

Spiridea® krémpasta

Co je AC-color (light) krémpasta a kdy je vhodné ji použít?
Krycí barevně tónovaná AC-color® krémpasta je určena na každodenní ošetřování aknózní a citlivé pleti se sklonem k zarudnutí a vyrážkám.
Rovnoměrně a efektivně překrývá nedokonalosti pleti, jemně vysušuje
a nezatěžuje pokožku. AC-color® (light) krémpasta obsahuje klotrimazol,
který působí proti množení bakterií a kvasinek. Masťový základ umožňuje
dlouhodobé působení přípravku. AC-color® (light) krémpasta je tónovaná
železitými pigmenty a splňuje vysoké kosmetické nároky.

Co je Spiridea® krémpasta a kdy je vhodné její použití?
Spiridea® krémpasta na každodenní péči o citlivou kůži pomáhá při potlačování vzniku opruzenin v plenkové oblasti a v kožních záhybech u dětí
i dospělých. Díky svému hydrofilnímu základu se dobře spojí s vlhkým
podkladem. Pomáhá udržovat kůži v suchém stavu a chrání ji před nežádoucí vlhkostí. Obsahuje ochranný systém zabraňující růstu mikroorganismů a kvasinek ve výrobku. Používá se i na zmírnění svědění a při
předcházení vzniku opruzenin v záhybech kůže. Chrání před narušením
pokožky, které vzniká odíráním zejména na vnitřní straně stehen, v podpaží, tříslech a oblasti pod prsy. Spiridea® krémpasta optimálně regeneruje
kožní bariéru.

®

Jak AC-color® (light) krémpastu používat?
Přípravek se nanáší v tenké vrstvě na umytou a čistou pleť 1 až 2krát denně
na postižená místa. AC-color® krémpasta a AC-color® light krémpasta jsou
kompatibilní a lze je spolu míchat pro vytvoření požadovaného barevného
odstínu. Je vhodná od 12 let.
Co ještě třeba vzít v úvahu?
Na kožní použití. Vyhněte se oblasti očí. V případě podráždění nebo alergické reakce přestaňte výrobek používat.
Co AC-color® (light) krémpasta obsahuje?
Aqua, octyldodecanol, propanediol, glyceryl stearate, steareth-2,
peg-8 distearate, caprylic/capric triglyceride, steareth-20, clotrimazole, phenethyl alcohol, sodium citrate, citric acid, CI 77891, CI 77492,
CI 77491, CI 77499. Neobsahuje navíc přidané parfemační látky.
Jak AC-color® (light) krémpastu uchovávat?
Uchovávejte při pokojové teplotě (do 25 °C). Doba použitelnosti je vyznačena na obalu u symbolu . Uchovávejte mimo dosah dětí.
Galenická forma:

Jak Spiridea® krémpastu používat?
Spiridea® krémpasta se nanáší na malé až středně velké plochy (do 20 %
povrchu těla) 2krát denně i v silnější vrstvě, po umytí a důkladném osušení
ošetřovaných míst. Je vhodná pro každodenní použití bez omezení věku
(už pro novorozence).
Co ještě třeba vzít v úvahu?
Na kožní použití. Vyhněte se oblasti očí. V případě podráždění nebo alergické reakce přestaňte výrobek používat.
Co Spiridea® krémpasta obsahuje?
Aqua, titanium dioxide, paraffinum liquidum, octyldodecanol, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, polysorbate 20, phenethyl alcohol, caprylyl glycol,
disodium EDTA, BHA. Neobsahuje navíc přidané parfemační látky.
Jak Spiridea® krémpastu uchovávat?
Uchovávejte při pokojové teplotě. Doba použitelnosti je vyznačena na
obalu u symbolu . Uchovávejte mimo dosah dětí.
Galenická forma:

Obsah balení: 30 g

Co je Spiridea® mast s mandlovým olejem a kdy je vhodné její
použití?
Vodou nesmyvatelná Spiridea® mast s mandlovým olejem je určena na
každodenní ošetření suché až velmi suché a obzvláště citlivé dětské kůže.
Zvláčňuje a intenzivně promašťuje. Je vhodná i na atopickou, ekzematickou a psoriatickou kůži. Napomáhá předcházet vzniku a zvětšování strií.
Jejím základem je více než 100letá originální receptura s bohatým obsahem mandlového oleje, který tvoří až 75 % přípravku. Výhodou mandlového oleje je, že snadno proniká do rohové vrstvy kůže (stratum corneum).
Obsahuje také vysoký podíl prospěšných nenasycených mastných kyselin
(kyselina olejová, kyselina linolová), které se významně podílejí na jeho
ošetřujícím účinku. V kombinaci s důsledně zvolenými surovinami a použitou technologií je mast skvěle roztíratelná, optimálně se vpíjí do kůže a
nezanechává ji citelně mastnou. Mast je obohacena o vitamin E (tokoferol),
který brání oxidačním procesům. Chrání kůži před chladem.
Jak Spiridea® mast s mandlovým olejem používat?
Spiridea® mast s mandlovým olejem se nanáší v tenké vrstvě na postižená
místa 2 až 3krát denně. Je vhodná na každodenní použití bez omezení
věku (už pro novorozence).
Co ještě třeba vzít v úvahu?
Na kožní použití. Vyhněte se oblasti očí. V případě podráždění nebo alergické reakce přestaňte výrobek používat.
Co Spiridea mast s mandlovým olejem obsahuje?
75 % prunus amygdalus dulcis oil, petrolatum, glyceryl stearate, hydrogenated castor oil, zinc oxide, tocopherol. Neobsahuje navíc přidané
parfemační látky.
®

Jak Spiridea® mast s mandlovým olejem uchovávat?
Uchovávejte při pokojové teplotě. Doba použitelnosti je vyznačena na
obalu u symbolu . Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsah balení: 30 g

Spiridea® ForteDeo
Co je Spiridea® ForteDeo a kdy je vhodné jeho použití?
Antiperspirant Spiridea® ForteDeo v účinné krémové formě obsahuje látku
aluminiumchlorohydrát, která cíleně brání nadměrnému pocení především
v podpaží, na dlaních a chodidlech. Krémová forma antiperspirantu je
šetrná a rychle se vstřebává. Spiridea® ForteDeo působí antimikrobiálně,
čímž odstraňuje nežádoucí tělesný pach. Při dodržení postupu používání
dlouhodobě potlačuje nadměrné pocení.
Jak Spiridea® ForteDeo používat?
Spiridea® ForteDeo se nanáší na omytou a nepodrážděnou kůži podpaží,
dlaní nebo chodidel, nejlépe večer. Odstup mezi holením podpaží a aplikací antiperspirantu by měl být minimálně 12 hodin. Frekvence používání:
Po dobu prvního týdne používejte denně, v následujících týdnech stačí
používat dle potřeby 1 až 3krát za týden. Spiridea® ForteDeo je jemně
parfémovaný, což umožňuje použít vlastní deodorant, parfém či vodu po
holení s oblíbenou vůní. Je vhodný od 12 let.
Co ještě třeba vzít v úvahu?
Na kožní použití. Zamezte kontaktu s očima. V případě podráždění nebo
alergické reakce přestaňte výrobek používat.
Vyhýbejte se přímému kontaktu přípravku s textiliemi, může způsobit bílé
zabarvení, které je však možné snadno vyprat. Zabarvení lze předejít dostatečným časovým odstupem mezi nanesením přípravku a oblečením šatů.
Co Spiridea® ForteDeo obsahuje?
Aqua, aluminum chlorohydrate, paraffinum liquidum, ethylhexyl palmitate,
distarch phosphate, behenyl alcohol, glycerin, cetearyl alcohol, dimethicone, ceteth-10, steareth-20, parfum. Obsahuje parfém speciálně vyvinutý
pro citlivou kůži.

Pokud dojde k vytékání malého množství oleje z tuby, není to nedostatek,
při roztírání na kůži se olej ihned promíchá s ostatními složkami.

Jak Spiridea® ForteDeo uchovávat?
Uchovávejte při pokojové teplotě. Doba použitelnosti je vyznačena na
obalu u symbolu . Uchovávejte mimo dosah dětí.

Galenická forma:

Galenická forma:

Obsah balení: 80 g

Obsah balení: 50 ml

Odpovědná osoba: Spiridea, s. r. o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava, Slovenská republika. Vyrobeno na Slovensku.
Všechny produkty zakoupíte v každé dobré lékárně nebo přímo na stránce www.spiridea.com.
Vysvětlivky:
Voda
Olej
Pevné částice
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Spiridea® mast s mandlovým olejem

