
Krém je vhodný k ošetření:

 Stavů přecitlivělé kůže – např. na kosmetické prostředky, léčiva, alergeny.

 Podrážděné pokožky sluncem, mechanickým třením aj.

 Po zákrocích – chemickým peelingem, mikrodermabrazemi, depilacemi, laserem aj.

 Stárnoucí, vrásčité pokožky.

 Suché popraskané pokožky a rtů.

 Stavů tzv. hypersenzitivní kůže.

 Poškozené pokožky chronickým kožním onemocněním:

  • atopická dermatitida

  • psoriaza, lichen ruber ve fázi akutního výsevu s výrazným svěděním

  • seborrhoická dermatitida

  • vrozená suchost kůže – xerodermie

  • porušení pokožky u vrozené epidermolýzy

                                                                        JEDINÝ PŘÍPRAVEK SVÉHO DRUHU V EVROPĚ!

Vyrobeno za odborné konsultační spolupráce s Prof. MUDr. Jiřím Záhejským, DrSc, emer. 
Profesorem Dermatovenerologické kliniky MU v Brně.

• 2DERM po nanesení na kůži vytváří náhradní ochrannou vrstvu (náhradní kožní 
 bariéru) schopnou porušený kožní povrch chránit a vytvořit podmínky pro obnovu 
 porušených vrstev pokožky. Umožňuje tak přirozenou a rychlou regeneraci kůže.

• 2DERM se osvědčil jako doplňková a udržovací léčba některých chronických 
 kožních onemocnění: atopický ekzém, psoriaza, vrozená suchost kůže, 
 seborrhoická dermatitida, vrozená puchýřnatá epidermolýza aj.

• 2DERM lze bez obav kombinovat s jakýmikoliv zevními léčivými přípravky. Pokožka 
 po vetření 2DERM není lesklá, lepivá ani mastná, ale přirozeně matná a hebká. 
 2DERM ochrání Váš povrch kůže před nežádoucím působením dráždivých látek 
 v zaměstnání i v mimopracovních aktivitách. 2DERM krém po nanesení v krátké 
 době upraví porušený stav pokožky.

2DERM Barierový krém na citlivou a poškozenou kůži

1. Cílové určení krému
 Úprava porušených ochranných bariérových funkcí kožního povrchu,  
 podmiňujících nadměrnou suchost a přecitlivělost na zevně působící fyzikální 
 a chemické vlivy a faktory.
a) Stavy s porušenou bariérovou funkcí kožního povrchu spojené s některými 
 chronickými dermatózami (např. s atopickým ekzémem), stav hypersenzitivní kůže 
 a porušení bariérových funkcí kožního povrchu v důsledku profesionálních 
 i zájmových aktivit.
b) Denní ošetřování kůže v tělových oblastech trvale vystavených nežádoucím  
 vlivům zevního prostředí (např. UV světlo aj.), které vedou k vývoji stavu kůže suché 
 s abnormální dráždivostí (ruce, obličej, krk).
c) Příznivý vliv krému na úpravu funkcí kožního povrchu a jeho hydrataci se nepřímo 
 uplatňuje ve zlepšení stavu stárnoucí, povrchově vrásčité pokožky.
d) Pro opakovanou a event. celodenní aplikaci krému ke sjednocení barevných  
 odstínů pleti vizuálně zřetelných tělových oblastí (obličej, dekolt, krk, hřbety rukou), 
 je vhodná aplikace 2DERM KRÉMU s přísadou barevných pigmentů (forma Colour). 
 Rovněž také upravující hydratační profil zlepšující celkovou tonizaci

 zejména u stárnoucí, atrofující kůže.
e) Nanášení 2DERM KRÉMU nevylučuje možnost event. současné aplikace 
 dermatologických zevních léčiv. Současná aplikace bariero-protektivního krému 
 může účinnost zevně nanášeného léčiva naopak pozitivně ovlivnit.

2. Předpokládaný mechanizmus působení
 Charakter krému – hydrofilní krémpasta s látkami upravujícími schopnost kožního  
 povrchu vázat vodu a současně vytvářející na kožním povrchu suspenzní bariérový 
 film s mírně adstringentním vlivem, omezujícím nadměrné odpařování vody. 
 Účinnost a efekt 2DERM KRÉMU jakožto „náhradního bariérového systému“, 
 je založena na funkčním komplexu MEDILANu s mikronizovaným talkem a zinkem.
 2DERM KRÉM po nanesení na kůži vytváří tzv. „náhradní bariérový systém“ schopný 
 porušené bariérové funkce po nezbytnou dobu nahrazovat a vytvořit tak podmínky 
 pro navození regeneračních procesů v povrchové epidermis, vedoucích k obnově 
 porušené bariérové funkce. Jedná se o zcela odlišné koncepční řešení od dosud 
 obecně tradovaných přístupů zabývajících se úpravou porušené bariérové funkce,
 které spočívají v aplikaci různých emulzních systémů se substancemi 
 biochemicky blízkými látkám obsažených v bariérových vrstvách kůže (hlavně 
 ceramidy, různé lipoidní struktury, hydratační faktory apod.).

3. Objektivizace vlivu 2DERM KRÉMU na kůži
a) Hodnocení klinického efektu po 1–2 týdnech používání.
b) Objektivizace „bariérové účinnosti“ byla prováděna přístrojem 
 „Dermotest“ /Rovenský J., Hanuš V.: Měření el. vodivosti kůže střídavým napětím, 
 nízké frekvence /32 Hz/ před a v průběhu iontoforézy fysiologickým roztokem/.
 Aplikace zkoušeného 2DERM krému výrazně snížila hodnoty elektrické vodivosti 
 kožního povrchu poškozeného 2% roztokem NLS (Natrium Lauryl Sulfate) 
 a významně urychlila regeneraci stavu poškozené kožní bariéry.
c) Hodnocení výdeje vody z kožního povrchu postiženého atopickou dermatitidou  
 před a po aplikaci 2DERM krému metodou TEWL. Snížení hodnot po aplikaci 2DERM 
 krému o 30–80% /Dermatovenerol. klinika FN Brno/.

E-SHOP, poradna: www.2derm.com, www.forlife.cz

• 2DERM krém a jeho modifikace představují zcela nové barieroprotektivní  
 systémové dermato-kosmetické přípravky k zevní aplikaci pro děti a dospělé.

• Řada 2DERM je výsledkem několikaletého vývoje zkušených dermatologů 
 a odborníků kosmetické chemie a farmacie.

• Účinnost byla prokázána relevantními klinickými studiemi!

• Mechanizmus účinku je založen na zcela novém originálním patentem chráněném 
 základě vyspělé technologie HIGH TECH 21.

INFORMACE PRO UŽIVATELE



Doporučení pro použití
• Obličej, přední strana krku (dekolt) – 2DERM krém Transparent, event. 2DERM Colour
 s barevným pigmentem 2–3x denně vetřít současně s lehkou masáží.

• Ruce (dlaně, prsty, hřbety rukou) – vhodná je aplikace vetřením před prvním 
 kontaktem s vodou (ráno).

• Po opakovaném máčení (mytí) – vhodná opakovaná aplikace.

• Večer v rámci hygienické očisty – vhodné intenzivnější vetření krému do kůže rukou 
 (zvláště u stavů zvýšeného pocení).

• Ostatní kožní oblasti – dle stavu kůže 1–3 aplikace v průběhu dne.

• Odstranění (očista) naneseného krému – nejlépe oplachem vlažnou vodou 
 nebo přípravkem 2DERM ČISTICÍ DUOBASE, raději bez použití mýdla nebo jiných 
 odličovacích prostředků.

 Vyrobeno za odborné konsultační spolupráce s Prof. MUDr. Jiřím Záhejským, DrSc,  
 emer. Profesorem Dermatovenerologické kliniky MU v Brně.

  2DERM přípravky pro systémové ošetření pokožky jsou k dispozici 
  ve variantách:
  • 2DERM BARIEROVÝ KRÉM TRANSPARENT – pro denní i noční ošetření pokožky.
  • 2DERM BARIEROVÝ KRÉM COLOUR – s obsahem lehkého přirozeného 
     pigmentu, pro denní ošetření vizuelně zřetelných partií.
  
  DOPORUČENÁ A OVĚŘENÁ DOPLŇKOVÁ PÉČE:
  • ČISTICÍ DUOBASE – krémová emulze pro šetrné čištění pokožky.
  • 2DERM MASKA PROTECTIVE – se zvýšeným účinkem pro lokální aplikaci 
     cca 20 min. 1x týdně.

Otestujte 2DERM zdarma! Vzorek 2DERM ŽÁDEJTE U SVÉHO LÉKAŘE, 
V LÉKÁRNĚ, V KOSMETICKÉM SALONU nebo u výrobce.

PŘÍPRAVKY 2DERM LZE OBJEDNAT A ZAKOUPIT V ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLICE.
Informaci o prodejních místech obdržíte u výrobce:

FOR LIFE spol. s r. o.
Moravanská 85a, Brno, ČR
tel.: +420 545 245 048, 545 245 049, e-mail: forlife@forlife.cz
E-SHOP, poradna: www.2derm.com, www.forlife.cz

KDYŽ KŮŽE NEMŮŽE...

2DERM krém pomáhá dětem s nemocí motýlích křídel (Epidermolysis bullosa).
Spolupracujeme s mezinárodní organizací DebRA.

ÚČINKEM JSME SI JISTI!
Otestujte 2DERM zdarma!

Dejte jí, co potřebuje!

PŘEDČASNĚ STÁRNE

JE PODRÁŽDĚNÁ

OLUPUJE SE

SVĚDÍ

PÁLÍ

BOLÍ

 
 
 
 
 

 
 
 

tajemství zdravé kůže!
Objevili jsme

Jediný výrobek svého druhu v Evropě založený na zcela novém 
emulzním systému s prokázanou účinností na funkční poruchy kůže.

PřevratPřevrat 
v péči o kůži!
 přecitlivělá kůže
 podrážděná pokožka
 stárnoucí, vrásčitá pokožka
 suchá popraskaná pokožka a rty
 stavy hypersenzitivní kůže
 chronické kožní onemocnění

PATENTOVÁNO!
KLINICKY TESTOVÁNO!


