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Η πρόληψη παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος για την αντιμετώπιση των
κατακλίσεων. Η καθημερινή και επιμελής φροντίδα του ασθενή είναι ο
καλύτερος τρόπος αποφυγής ανάπτυξης έλκους κατακλίσεων
που στη πλειοψηφία τους έχουν κακή εξέλιξη. Αυτή περιλαμβάνει καλή καθαριότητα με ήπια καθαριστικά, συχνή αλλαγή θέσεως του ασθενή και χρήση κρέμας, προληπτικής για την κατάκλιση, όπως η Calmo Balsamcare.
Η Calmo BALSAMCARE είναι μια κρέμα «φραγμού προστασίας» εξαιρετικά δραστική στην πρόληψη της κατάκλισης. Χάρη
στη πλούσια, παντενταρισμένη της σύνθεση, περιποιείται αποτελεσματικά το δέρμα. Τα φυσικά συστατικά της καλύπτουν όλα
τα σημεία. Το βαλσαμέλαιο, η λεβάντα και το χαμομήλι, εξαλείφουν τους ερεθισμούς. Η ενυδατική φόρμουλα της ευσερίνης,
κρατά το δέρμα ενυδατωμένο και απαλό. Η αντισηπτική δράση
του οξειδίου του ψευδαργύρου και του tea tree, ενισχύουν το
δερματικό φραγμό, προφυλάσσοντας από μικρομολύνσεις και
προστατεύουν από την ερεθιστική δραση των ούρων και κοπράνων. Τέλος η πανθενόλη αναπλάθει το δέρμα. Έτσι το δέρμα παραμένει υγιές, ελαστικό, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο
να αναπτυχθούν έλκη. Έχει δοκιμαστεί σε πληθώρα ασθενών με
πολύ καλά αποτελέσματα.
Από τη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Μια νέα κατηγορία προϊόντων
στο φαρμακείο σας!
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Με τη πάροδο της ηλικίας παράγοντες όπως το στρες, η ελλιπής διατροφή, οι ορμονικές διαταραχές,
η εγκυμοσύνη, κλπ, οδηγούν σε
εξασθένηση του τριχωτού της κεφαλής και αυξημένη τριχόπτωση.
Ένας πολύ καλός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων του
τριχωτού είναι η λήψη του HairVit της HealthAid, γιατί αποτελεί
έναν ειδικό και ενισχυμένο συνδυασμό από Βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μέταλλα και αμινοξέα (κυστεΐνη, μεθιονίνη), απαραίτητα για την παραγωγή των βασικών πρωτεϊνών, που διατηρούν
τα μαλλιά υγιή και λαμπερά από τη ρίζα έως την άκρη. Μειώνει
την τριχόπτωση και ενισχύει την τριχοφυΐα, κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες που θέλουν δυνατά μαλλιά.
Από την PHARMA CENTER
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Τα καινοτόμα προϊόντα της σειράς DermoXen για την ευαίσθητη περιοχή της γυναίκας, είναι τα μόνα στην Ελληνική αγορά που
προσφέρουν τον ακόλουθο συνδυασμό μοναδικών
χαρακτηριστικών:
x Δεν περιέχουν Parabens, SLES/SLS
x96% Φυτικά
xΓια τρείς γενιές γυναικών (από 4 ετών και άνω)
xΕλεγμένα in vivo και in
vitro
x Διατίθενται μόνο στα
φαρμακεία
Με τη σειρά DermoXen σας δίνετε η ευκαιρία μαζί με τη συμβουλή σας, να αναπτύξετε μια νέα κουλτούρα καθώς και μια νέα
κατηγορία προϊόντων στο φαρμακείο σας που σας προσφέρει:
xΗλικιακή κατηγοριοποίηση (λύσεις για τρείς γενιές γυναικών)
xΕισροή πελατών από άλλα κανάλια διανομής
xΠροσδίδει εγκυρότητα στην επιστημονική συμβουλή σας με
δυνατότητα την αύξηση πιστότητας του πελάτη του φαρμακείου.
Φυτικά, ασφαλή, εξειδικευμένα και κατάλληλα για καθημερινή χρήση.
Από την AJ- ACTIMED
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για την αντιμετώπιση της
Στυτικής Δυσλειτουργίας

Η Στυτική Δυσλειτουργία ορίζεται ως η σταθερή ή υποτροπιάζουσα αδυναμία επίτευξης ή/και διατήρησης επαρκούς στύσης για ικανοποιητική σεξουαλική δραστηριότητα και σύμφωνα με μελέτες απασχολεί σχεδόν
1 στους 2 άνδρες άνω των 40 ετών παγκοσμίως.
Η έλευση του Viagra (Σιλδεναφίλη) -της πρώτης από στόματος θεραπείας για την αντιμετώπιση της Στυτικής Δυσλειτουργίας- το 1998 έφερε πραγματική επανάσταση, όχι μόνο γιατί αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία ενός νέου κλάδου της Ιατρικής, αυτόν της Σεξουαλικής Υγείας, αλλά και γιατί άλλαξε τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν ως τότε τα θέματα αυτά.
Την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, εκτός από
τα 12 χρόνια κλινικής εμπειρίας με πάνω από 27 εκατομμύρια
ασθενείς παγκοσμίως, στηρίζει και ένα εκτεταμένο κλινικό πρόγραμμα με περισσότερες από 2.700 δημοσιευμένες μελέτες.

