
Predstavujeme vám kvalitnú starostlivosť o kožu pre celú rodinu. Sústredíme sa na umenie galeniky, teda prípravu ta-
kého 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 vstre-
bateľnosti. Naše produkty sa zameriavajú na rôzne problémy kože, ako je suchá, citlivá, podráždená alebo nadmerne 
zhrubnutá koža, pomáhajú riešiť nadmerné potenie a efektívne kryť akné. Pretože zdravá koža znamená lepší život. 

Informácie pre používateľa

Dobré nápady pre vašu kožu
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Keralan masť
Čo je Keralan masť a kedy je vhodné ju použit’?
Keralan je masť určená na odstránenie a zmäkčenie nadmerne zrohova-
tenej a zhrubnutej kože. Koža zostane zjemnená a hlboko hydratovaná. 
Typické miesta použitia sú päty, chodidlá, dlane, mozole a iné hyperke-
ratotické ložiská. Je vhodná na psoriatickú, ichtyotickú, seboroickú, ato-
pickú a ekzematickú kožu. Keralan obsahuje tri aktívne látky – alantoín, 
kyselinu salicylovú a ureu, ktoré majú keratolytický a zmäkčujúci účinok 
a vzájomne sa dopĺňajú, preto nie sú potrebné vysoké koncentrácie týchto 
zložiek a je zachovaná jemná textúra masti. Premasťujúci základ zmäkčuje 
suchú kožu a podporuje tak keratolytický účinok prípravku. Urea a alan-
toín intenzívne hydratujú kožu. Keralan je vďaka špeciálnemu masťovému 
základu vodou zmývateľný aj bez použitia mydla. 

Ako sa Keralan masť používa?
Keralan sa nanáša 1- až 2-krát denne na postihnuté miesta aj v hrubšej 
vrstve a rovnomerne sa rozotrie. Pri použití na nohy je vhodné pre lepší 
účinok nanášať večer a spať v bavlnených ponožkách. Keralan je možné 
zmyť teplou vodou bez použitia mydla. Je vhodný na každodenné použitie. 
Pravidelné používanie účinne bráni vzniku suchej a zhrubnutej kože.

Galenická forma:

Obsah balenia: 50 g 

AC-color® krémpasta, AC-color® light 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 vyráž-
kam. Rovnomerne a efektívne prekrýva nedokonalosti pleti, 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.

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 9 rokov. 

Galenická forma:

Obsah balenia: 30 g

Spiridea® ForteDeo
Čo je Spiridea® ForteDeo a kedy je vhodné ho použit’?
Antiperspirant Spiridea® ForteDeo v účinnej krémovej forme cielene brá-
ni nadmernému poteniu predovšetkým v podpazuší, na dlaniach a cho-
didlách. Krémová forma antiperspirantu je šetrná a rýchlo sa vstrebáva. 
Neobsahuje alkohol. Spiridea® ForteDeo pôsobí antimikrobiálne, čím od-
straňuje neželaný telesný pach. Pri dodržaní postupu používania dlhodo-
bo 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 9 rokov.

Galenická forma:

Obsah balenia: 50 ml 

Spiridea® krémpasta
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 svr-
benia 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® krém-
pasta optimálne regeneruje kožnú bariéru. 

Ako sa Spiridea® krémpasta používa?
Spiridea® krémpasta sa nanáša na malé až stredne veľké plochy podľa 
potreby aj v hrubšej vrstve, po umytí a dôkladnom osušení ošetrovaných 
miest. Je vhodná na každodenné použitie bez obmedzenia veku (už pre 
novorodencov). Pri používaní plienok môžete nanášať pri každej výmene.

Galenická forma:

Obsah balenia: 30 g 

Spiridea® masť s mandľovým olejom
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, ekze-
matickú 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 man-
dľového oleja je, že ľahko preniká do rohovej vrstvy kože (stratum corne-
um). 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 vpí-
ja 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). Ak dôjde k vytekaniu 
malého množstva oleja z tuby, nie je to nedostatok, pri rozotieraní na kožu 
sa olej ihneď premieša s ostatnými zložkami. 

Galenická forma:

Obsah balenia: 80 g 
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05Zodpovedná 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

Čo je ešte potrebné vziať do úvahy?
Na kožné použitie. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade podráždenia 
alebo alergickej reakcie prestaňte výrobok používať. 

Spiridea® ForteDeo: Vyhýbajte sa priamemu kontaktu prípravku s textí-
liami, môže spôsobiť biele zafarbenie, ktoré je však možné ľahko vyprať. 
Zafarbeniu sa dá predísť dos tatočným časovým odstupom medzi nanese-
ním prípravku a oblečením šiat.

Keralan masť: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Ako sa produkty uchovávajú?
Uchovávajte pri izbovej teplote (do 25 °C). Doba použiteľnosti je vyznače-
ná na obale pri symbole . Uchovávajte mimo dosahu detí. 


