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Váš poradca:Dermaton spf 6 
»  obsahuje unikátny organický UV filter
»  ochraňuje pokožku pred nepriaznivým pôsobením slnečného žiarenia
»  zmierňuje nežiadúce reakcie na slnečné žiarenie
»  pomáha predísť starnutiu pokožky
»  je hypoalergénny, nedráždivý, nepreniká do hlbších štruktúr pokožky

Dermaton gel 
» na ošetrenie podráždenej a precitlivenej pokožky 
» regeneruje pokožku po opaľovaní
» pôsobí proti starnutiu pokožky, vzniku a rozvoju vrások
» je účinný proti celulitíde
» urýchľuje hojenie defektov kože, raniek a popálenín 1. stupňa
» pomáha pri alergických prejavoch na koži



Použitie Dermatonu oil
»  na každodenné ošetrovanie suchej a normálnej pokožky
»  na zlepšenie elasticity kože
»  vždy po opaľovaní
»  na urýchlenie zhnednutia pokožky po opaľovaní
»  pri popáleninách v štádiu sčervenania kože
»  ako repelent proti bodavému hmyzu

Odporúčaná aplikácia
Dermaton nanášajte v tenkej vrstve na pokožku, najlepšie 
večer. Pri popáleninách sprevádzaných sčervenaním 
kože a bolestivosťou 2–3x denne. Pri ošetrovaní suchej 
pokožky 2x denne. Olej je vhodný na denné používanie.

Upozornenie
Dermaton oil neobsahuje ochranné UV faktory, a teda 
nie je vhodný na opaľovanie. Na dlaniach a miestach 
bohatých na potné žľazy je vstrebávanie oleja pomalšie, 
preto je vhodné po aplikácii utrieť ruky do sucha. 
Bezprostredne po nanesení môže olej farbiť, odporúčame 
opatrnosť predovšetkým pri bielom oblečení. Skladujte 
na suchom a tmavom mieste, pri teplote 10–25°C, chráňte 
pred mrazom. Uschovávajte mimo dosahu detí!

regenerácia a výživa kože / každodenná starostlivosť o pokožku / ošetrenie 
pleti po opaľovaní / hojenie ľahších popálenín / ochrana pokožky pred 
nepriaznivými vplyvmi / zabránenie predčasnému starnutiu kože

Dermaton je prírodný, ľahko sa vstrebávajúci olej na dokonalú regeneráciu pokožky. 
Obsahuje olej z ryžových klíčkov, rakytníkový a jojobový olej, lecitín a éterické oleje, 
z ktorých najvýznamnejší je levanduľový olej a silica tymiánu. Neobsahuje ochranné 
UV faktory, preto nie je vhodný na opaľovanie.

Dermaton oil

Účinky Dermatonu oil
Dermaton je vhodný na každodennú regeneráciu suchej a normálnej pokožky. Pôsobí na jej 
upokojenie a obnovenie po tom, ako bola vystavená nepriaznivým vplyvom vonkajšieho 
prostredia alebo slnečnému žiareniu. Tlmí bolesť pri popáleninách 1. stupňa (sčervenanie 
pokožky), odstraňuje svrbenie pri hojení kože. Zrýchľuje obnovu pokožky v hlbších vrstvách 
kože a zároveň ju chráni proti nadmernému vysychaniu počas jej regenerácie. Olej je bohatý 
na obsah karotenoidov, vitamínu A, E, nenasýtených mastných kyselín a antioxidantov. 
Najvýznamnejším z nich je gamma-oryzanol. Tieto látky pôsobia na elimináciu voľných radikálov 
v koži, ktoré vznikajú následkom slnečného žiarenia. Zabraňujú tým predčasnému starnutiu 
kože. Rakytníkový olej aktivuje melanocyty, t.j. zrýchľuje tvorbu pigmentu po opaľovaní. 
Jojobový olej vytvára na povrchu kože ochranný film, ktorý robí pokožku odolnejšou voči 
mechanickému namáhaniu a vplyvu chemických látok. Tento ochranný film spolu s éterickými 
olejmi čiastočne pôsobí na odpudzovanie vonkajších parazitov, vrátane bodavého hmyzu.

Zloženie Dermatonu oil
Olej z ryžových klíčkov – obsahuje vysoký podiel nenasýtených mastných kyselín 
a antioxidantov (vitamín E, gamma-oryzanol), ktoré pôsobia proti vzniku voľných 
radikálov v koži a eliminujú ich; dodávajú koži látky potrebné na jej hĺbkovú regeneráciu. 
Rakytníkový olej – vyniká vysokým obsahom karotenoidov a retinolu. Regeneruje hlbšie 
vrstvy kože po pôsobení UV žiarenia, aktivuje melanocyty a zlepšuje pigmentáciu pokožky 
po opaľovaní. Jojobový olej – je bohatý na rastlinné vosky, ktoré sú svojím zložením blízke 
povrchovej vrstvičke prirodzeného kožného vosku. Vytvára ochrannú vrstvu na povrchu tela 
a zlepšuje ochrannú funkciu pokožky. Lecitín – zdroj fosfolipidov a najmä fosfatidylcholínu. 
Pôsobí ako emulgátor. Zlepšuje vstrebávanie a poskytuje materiál na výstavbu bunkových 
membrán pri regenerácii kože. Jablčný ocot – upravuje pH zmesi, dezinfikuje povrchovú 
vrstvu kože, pôsobí protizápalovo, aktivuje obnovovanie pokožky, zlepšuje vstrebávanie 
účinných látok Dermatonu oil. Glycerín – zlepšuje schopnosť hydratácie pokožky, zjemňuje 
ju. Etanol – upravuje vstrebávanie tukov. Ide o stabilizačnú zložku prípravku. Levanduľový 
olej – poskytuje arómu, má upokojujúce účinky na kožu, pôsobí proti bolesti a zápalu, 
odpudzuje vonkajšie parazity. Silica vavrínu kubebového, tymiánu  
a palmoružová silica – dopĺňajú účinky levanduľového oleja.


