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Az Ön tanácsadója:

Dermaton olaj
mindennap

Ápolja bőrét

A Dermaton olaj összetétele
RIZSCSÍRA-OLAJ: számos telítetlen zsírsavat és antioxidánst (E-vitamin, gamma-
oryzanol) tartalmaz, amelyek ellensúlyozzák a szabad gyökök sejtkárosító hatását, 
és a bőr mélyebb rétegeiben is biztosítják a regenerálódáshoz szükséges anyagokat. 
HOMOKTÖVIS-OLAJ: elsősorban karotinoid és A-vitamin tartalmával tűnik ki. 
UV sugárzás után regenerálja a bőr mélyebb rétegeit, aktiválja a festéksejteket 
(melanociták), és napozás után javítja a bőr pigmentációját. JOJOBAOLAJ: növényi 
zsírokban gazdag, összetételével rendkívül közel áll a bőr felszínén kialakuló, természetes 
faggyúréteghez. Védőréteget képez a test körül, és fokozza a bőr védelmét. LECITIN: 
foszfolipidek, elsősorban foszfatidil-kolinok gazdag forrása. Emulgátorként hat. 
Építőanyagot biztosít a sejtmembránok számára a bőr regenerációja során. ALMAECET: 
javítja a pH-t, fertőtleníti a bőr felszíni rétegeit, gyulladásgátló hatású, serkenti a bőr 
megújhodását, segíti a Dermaton hatóanyagainak felszívódását. GLICERIN: hidratálja 
és lágyítja a bőrt. ETANOL: szabályozza a zsír felszívódását. A készítmény stabilizáló 
elemeként van jelen. LEVENDULAOLAJ: illatosít, nyugtatja a bőrt, enyhíti a fájdalmat, 
jótékonyan hat a gyulladásokkal szemben, távol tartja a rovarokat. BABÉR-, KAKUKKFŰ- 
ÉS PÁLMARÓZSA-ILLÓOLAJ: kiegészítik a levendulaolaj hatásait. 

Figyelmeztetés
A készítmény UV szűrőt nem tartalmaz, ezért napolajként nem használható. A tenyéren, 
illetve a test izzadságmirigyekben gazdag területein az olaj beszívódása lassabban 
megy végbe. Ezért érdemes a kezet a készítmény használatát követően szárazra törölni. 
Használata után javasolt az elővigyázatosság, főleg akkor, ha fehér ruhát viselünk, mert 
az olaj közvetlenül a felvitel után még nyomot hagyhat. Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű 
helyen tartandó. Óvja a fagytól. Gyermekektől távol tartandó!
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Dermaton olaj
Regeneráció és táplálás / mindennapi 
bőrápolás / napozás utáni ápolás / 
enyhébb égési sérülések gyógyítása / káros 
hatásokkal szembeni védelem / a bőr idő 
előtti öregedésének megakadályozása

A Dermaton természetes, könnyen beszívódó olaj, elősegíti 
a bőr tökéletes regenerációját. Rizscsíra-, homoktövis-, 
valamint jojobaolajat, továbbá lecitint és illóolajokat 
tartalmaz. Az utóbbiak közül a legfontosabb a levendulaolaj, 
illetve a kakukkfű illóolaja. Nem tartalmaz UV elleni 
védőfaktort, ezért napolajként nem használható.

A Dermaton olaj hatásai
A Dermaton könnyen beszívódó, természetes olaj, amely kiváló 
mindennapos regenerációt biztosít a száraz és a normál bőrnek egyaránt. 
Nyugtatja a bőrt, és enyhíti a külső környezet vagy a napsugárzás 
kellemetlen hatásait. Csillapítja az első fokú égési sérülések (bőrpirosodás) 
miatt fellépő fájdalmat, és megszünteti a sebgyógyulás idején érzett 
bőrviszketést. Felgyorsítja a bőr mélyebb rétegeinek regenerálódását, 
és védi a túlzott kiszáradástól.
Az olaj karotinoidban, A- és E-vitaminban, telítetlen zsírsavakban, valamint 
antioxidánsokban rendkívül gazdag. Ezek közül is a legjelentősebb 
a gamma-oryzanol. Ezek az anyagok támogatják a napsugárzás hatására 
létrejött szabad gyökök bőrből történő eltávolítását, ezáltal lassítják 
a bőr öregedési folyamatát. A homoktövisből származó olaj serkenti 
a melanocitákat, azaz napozás után felgyorsítja a pigmentképződést. 
A jojobaolaj egyfajta védőréteget hoz létre a bőr felszínén, így ellenállóbbá 
teszi a bőrt a mechanikus terheléssel, valamint a vegyi anyagok hatásaival 
szemben. Ez a filmréteg az illóolajokkal együtt segít távol tartani a kívülről 
támadó parazitákat, beleértve a vérszívó rovarokat is.

A Dermaton olaj használata
»  száraz és normál bőr mindennapi ápolásához
»  a bőr rugalmasságának javítására
»  napozás utáni bőrápoláshoz
»  a napozás utáni barnulás felgyorsításához
»  a megégetett, bepirosodott bőr kezelésére
»  a vérszívó rovarok elűzéséhez

Javasolt alkalmazás
A Dermaton olajat vékony rétegben kell felvinni a bőrre, lehetőleg 
estefelé. Leégés, enyhébb égési sérülés, fájdalmas bőrpirosodás esetén 
használja naponta 2-3 alkalommal. Száraz bőr kezelésére érdemes 
naponta kétszer használni. Az olaj mindennap alkalmazható.


