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Preparaty Beta-Skin to linia aktywnych dermokosmetyków łagodzących 
objawy chorób skóry takich jak: łuszczyca, atopowe, kontaktowe i łojotokowe 
zapalenie skóry, trądzik oraz wspierających pielęgnacje skóry suchej, wrażliwej  
i podrażnionej. 

Aktywne formuły skutecznie niwelują objawy towarzyszące poszczególnym dermatozom takim 
jak: uporczywy świąd, uczucie pieczenia, zaczerwienienia oraz suchość i nadmierne łuszczenie 
skóry.

Ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne i regenerujące nasze preparaty znajdują 
zastosowanie jako skuteczna profilaktyka przeciwodleżynowa, w terapiach łagodzących skutki 
naświetlań  oraz po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej.

To również idealne  rozwiązanie dla osób ze skórą suchą , odwodnioną , nadreaktywną i bardzo 
wrażliwą, która potrzebuje codziennej intensywnej pielęgnacji, głębokiego nawilżenia, odżywienia 
i ochrony. 

Skoncentrowane formuły naszych preparatów opierają się na naturalnych, biologicznie czynnych 
składnikach:

• beta-glukanie pozyskiwanym z ziaren owsa
• srebrze koloidalnym
• estrach wyższych kwas w tłuszczowych otrzymywanych z nasion lnu
• oleju kokosowym



BETA - SKIN 05

BETA GLUKAN

BETA - SKIN 06

////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////

Jest prekursorem syntezy cytokin, stymuluje układ immunologiczny do prawiłowego działania 
oraz wspiera regenerację skóry. Głęboko penetruje naskórek a na jego powierzchni tworzy rodzaj 
ochronnego filmu, który zabezpiecza przed utratą wody. Podnosi odporność skóry (indukuje mak-
rofagi i cytokiny zabezpieczając przed infekcjami i podrażnieniami) działa przeciwstarzeniowo. 
Stymuluje skórę do produkcji kolagenu poprawiając jej jędrnośc, elastyczność i gęstość. Stanowi 
naturalną barierę UV.

POZYSKIWANY Z ZIAREN OWSA

Beta-glukan to rozpuszczalny w wodzie polimer glukozy ołaczony wiązaniami 1,4 (70%) i 1,3 (30%) -glikozydowymi.
Występuje on między innymi w ścianach komórkowych drożdży piekarskich (Saccharomyces cerevisiae), niektórych 
grzyb w i ziarnach zbóż. Biologiczną aktywność beta-glukanu i terapeutyczne właściwości determinuje zależna od 
pochodzenia struktura tego związku.

Wykonane na beta-glukanie ze zbóż (1,4; 1,3 polimer glukozy) oraz grzybów (1,3; 1,6 rozgałęziony polimer glukozy)
badania laboratoryjne, potwierdziły zdolność beta-glukanów do modyfikacji biologicznej odpowiedzi orgnizmu. Jednak
największe pobudzenie aktywności makrofagów do wydzielania cytokin wykazuje beta-glukan z owsa.

Jego ziarno odznacza się niepowtarzalnym składem chemicznym z dużą zawartością niezbędnych dla organizmu związ-
ków egzogennych. Aż 80% białka owsianego stanowi frakcja, nazywana globuliną, odpowiedzialna za mechanizmy 
immunologiczne. Badania potwierdziły prozdrowotne działanie beta-glukanu, który przyczynia się między innymi do 
obniżenia poziomu glukozy, co znajduje zastosowanie w profilaktyce cukrzycy, obniża poziom cholesterolu przeciwd-
ziałając chorobie wieńcowej oraz wpływa na zwiększenie efektywności chemioterapii.

stymuluje układ odpornościowy skóry,

zwiększa jej zdolności regeneracyjne i odnowę

łagodzi podrażnienia , zaczerwienienia,
uspokaja skórę

stymuluje produkcję kolagenu, glikozaminoglikanów 
i kwasu hialuronowego

silnie nawilża i redkuje szorstkość naskórka

przyspiesza gojenie zmian trądzikowych

działa gojąco i silnie przeciwzapalnie

wykazuje silne działanie przeciwzmarszczkowe

działa antyoksydacyjnie, wspomaga ochronę przeciwso -
neczną, pomocny przy redukcji przebarwień

utrzymuje balans macierzy komórkowej

zapobiega tworzeniu blizn oraz śladów pozapalnych
i potrądzikowych

BETA GLUKAN
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• Głęboko penetruje naskórek, a na jego 
powierzchni tworzy rodzaj ochronnego 
filmu, który zabezpiecza przed utratą wody, 
zapewnia skórze optymalne nawilżenie oraz 
odczucie gładkości i miękkości.

• Zapewnia skórze warunki fizjologiczne i 
wzmaga procesy regeneracyjne. Stąd wspo-
maga leczenie podrażnień, otarć i zadrapań, 
również powstałych na skutek terapii lase-
rowej. Znajduje zastosowanie w terapii skóry 
zmienionej chorobowo na skutek: łuszczy-
cy, łojotokowego zapalenia skóry, atopowe-
go zapalenis skóry, kontaktowego zapalenia 
skóry czy trądziku.

• Podnosi odporność skóry, indukuje im-
munomodulatory między innymi: makrofagi 
i cytokiny, zabezpieczając przed infekcjami i 
podrażneiniami. (Zauważono, że wzmożony 
stan aktywności makrofagów, wywołany 
wprowadzeniem do organizmu beta-glukanu, 
trwa przez około 72 h, po czym wraca do sta-
nu wyjściowego).

• Działa odmładzająco i przeciwstarzenio-
wo. Potwierdzona obecność receptor w be-
ta-glukanu nie tylko na makrofagach, ale i na 
fibroblastach dowodzi o jego wpływie na pro-
dukcję kolagenu a tym samym na jędrność, 
elastyczność i gęstość skóry.

• Usuwa wolne rodniki i stanowi naturalną 
barierę UV.

JAK BETA GLUKAN 
DZIAŁA NA SKÓRĘ?

BADANIA KLINICZNE ( IN VIVO)

Badaniu poddano 27 probant w, kt rzy przez 8 tygodni, 2x dziennie aplikowali na skórę twarzy 0,1% roztwór beta-glukanu. 
Po tym czasie porównano obecność drobnych linii, zmarszczek i szorstkość skóry. Okazało się że mimo wielkości cząsteczki, 
aż 28,5% beta-glukanu penetrowało naskórek i skórę właściwą, dając efekt wygładzenia skóry i spłycenia zmarszczek.

Na wykresie czerwone słupki prezentują głębokość pen-
etracji poszczególnych warstw skóry przez beta-glukan, 
granatowe to placebo. Głębokość penetracji skóry przez 
beta-glukan dowodzi o jego możliwości oddziaływania z 
fibroblastami i innymi elementami strukturalnymi skóry.

Na wykresie czerwone słupki prezentują głębokość pen-
etracji poszczególnych warstw skóry przez beta-glukan, 
granatowe to placebo. Głębokość penetracji skóry przez 
beta-glukan dowodzi o jego możliwości oddziaływania z 
fibroblastami i innymi elementami strukturalnymi skóry.

WYKRES PRZEDSTAWIA GŁĘBOKOŚĆ
PENETRACJI SKÓRY PRZEZ BETA-GLUKAN

WYKRES PRZEDSTAWIA WPŁYW
BETA-GLUKANU NA RESTR UKTURYZACJĘ SKÓRY
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Beta-Skin jest polecany dla osób ze skórą wrażliwą, 
które nie mogą stosować takich składników przeciw-
zmarszczkowych jak np. retinol czy kwasy złuszcza-
jące (AHA, BHA), a które potrzebują składnika wspo-
magającego ujędrnienie i produkcję kolagenu i elastyny  
w skórze. Beta-glukan zawarty w preparatach Beta-Skin 
wykazuje silne działa - nie stymulujące i wzmacnia-
jące układ odpornościowy skóry (a ktywuje makrofagi  
i komórki Langerhans’a). Poprawiając jej kondycję oraz 
obniżając poziom stresu jest skuteczną odpowiedzią 
na zjawisko zwane inflammaging, czyli przyspieszone 
starzenie się skóry pod wpływem długotrwałego stanu 
zapalnego (skóry a topowe, wrażliwe, alergiczne).

BETA-GLUKAN PEŁNI FUNKCJĘ NATURALNEGO
ANTYOKSYDANTA I NATURALNEGO FILTRA UV.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE BETA-GLUKANU  
W PREPARATACH BETA-SKIN

STYMULUJE UKŁAD ODPORNOŚCIOWY SKÓRY, 
ZWIĘKSZA JEJ ZDOLNOŚCI REGENERACYJNE I ODNOWĘ

ZAPOBIEGA TWORZENIU BLIZN ORAZ ŚLADÓW
POZAPALNYCH I POTRĄDZIKOWYCH

DZIAŁA ANTYOKSYDACYJNIE, WSPOMAGA OCHRONĘ 
PRZECIWSŁONECZNĄ, POMOCNY PRZY REDUKCJI 

PRZEBARWIEŃ

PRZYSPIESZA GOJENIE ZMIAN TRĄDZIKOWYCH

UTRZYMUJE BALANS MACIERZY KOMÓRKOWEJ

DZIAŁA GOJĄCO I SILNIE PRZECIWZAPALNIE

ŁAGODZI PODRAŻNIENIA, ZACZERWIENIENIA,
USPOKAJA SKÓRĘ

WYKAZUJE SILNE DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE 
-STYMULUJE PRODUKCJĘ KOLAGENU, 

GLIKOZAMINOGLIKANÓW I KWASU HIALURONOWEGO

SILNIE NAWILŻA I REDUKUJE SZORSTKOŚĆ NASKÓRKA
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Srebro koloidalne to śladowy pierwiastek or-
ganizmu. Silnie aktywuje system immunolog-
iczny do zwalczania patogenów. Skutecznie 
niszczy około 650 szkodliwych bakterii, wi-
rusów i grzybów. Jest skuteczne w przypad-

ku podrażnień, zadrapań czy otarć. Działa 
przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo przeci-
wzapalnie, przeciwwirusowo i immunosty-
mulująco. Reguluje poziom flory bakteryjnej 
skóry i działa ściągająco .

SREBRO  
KOLOIDALNE

//////////////////////////////////////////////////////

Estry wyższych kwas w tłuszczowych wcho-
dzą w skład kompleksu lipid w naskórkowych 
i tworzą naturalną barierę ochronną skóry. 
Stanowią osłonę przed szkodliwymi czynnika-
mi egzogennymi tj detergenty, promieniowan-
ie UV i inne czynniki atmosferyczne, a także 
przed chorobami skóry na skutek zaburzenia 
metabolizmu ceramid w i wielonienasyconych 
kwas w tłuszczowych (WNKT) w naskórku. 
Ułatwiają przenikanie do głębszych warstw 
skóry innych substancji aktywnych zawartych 
w preparatach. Redukują wydzielane pod 
wpływem ultrafioletu substancje prozapalne 
a jednocześnie indukują procesy naprawcze 
i łagodzą podrażnienia. Opóźniają procesy 
starzenia. Są pomocne w przypadku nadmier-
nego łojotoku, skóry trądzikowej czy zapalenia 
okołomieszkowego tzw. figówki. Uzupełniają 
niedobory kwasu linolowego i pozwalają zach-
ować jego właściwe proporcje w łoju skórnym.

ESTRY WYŻSZYCH  
KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

POZYSKIWANE Z OLEJU LNIANEGO
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Olej kokosowy wyróżnia przede wszystkim 
obecność łańcuch w średniej długości, nasy-
conych kwas w tłuszczowych. Szczeg lnie is-
totne znaczenie ma obecność kwasu lauryno-
wego, który stanowi aż 50% zawartości oleju 
kokosowego. W organiźmie człowieka przeksz-
tałca się on w monolauryn o silnym działaniu 
antybakteryjnym, antywirusowym i antygrzybic-
zym. Monolauryn dezaktywuje tylko szkodliwe 
wirusy i bakterie. 

Związek ten znajduje się również w mleku matki, 
a jego funkcją jest wzmocnienie układu immu-
nologicznego niemowlęcia. Działanie monolau-
rynu dodatkowo wspomoaga zawarty w oleju 
kokosowym kwas kaprylowy (5-11%). Dzięki 
zawartości fitosteroli oraz naturalnych przeci-
wutleniaczy, takich jak witamia E, olej kokosowy 
niweluje wolne rodniki i przeciwdziała skutkom 
stresu oksydacyjnego. Olej kokosowy opóźnia 
procesy starzenia się skóry.

Cynk to naturalny minerał, który odgrywa 
kluczową rolę w aktywności enzymów uczest-
niczących w procesie gojenia oraz w procesach 
zapalnych towarzyszących licznym schorzeniom 
skóry.

Cynk przyspiesza gojenie ran zewnętrznych. 
Zastosowany na skórę tlenek cynku wspoma-
ga proces oczyszczania rany, a zaabsorbowany 
przez skórę prosto z rany wspomaga wczesną 

fazę gojenia. Działa leczniczo na owrzodzenia 
i choroby skórne. Podnosi odporność skóry na 
infekcje. Cynk redukuje wydzielanie histaminy, 
która jest min induktorem swędzenia. Regulu-
je gospodarkę hormonalną oraz produkcję łoju 
wewnątrz skóry, dzięki czemu działa przeci-
wtrądzikowo. Poprawia wygląd i koloryt skóry. 
Hamuje proces powstawania wolnych rodników. 
Cynk stosowany zewnętrznie na skórę pełni 
funkcję fizycznego filtra przeciwsłonecznego.

OLEJ KOKOSOWY CYNK

BETA - SKIN 13
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BETA - SKIN 15

NATURAL  
ACTIVE CREAM

• ŁUSZCZYCA
• AZS

GŁĘBOKO NAWILŻA I ODŻYWIA SKÓRĘ.  
CHRONI I REGENERUJE SKÓRĘ SUCHĄ I WRAŻLIWĄ

SUBSTANCJE AKTYWNE:
beta-glukan, srebro koloidalne, olej kokosowy, estry wyższych kwasów 
tłuszczowych pozyskane z oleju lnianego.

WSKAZANIA:
łagodzenie poszczególnych dermatoz skórnych: łuszczyca, atopowe zapalenie 
skóry, łojotokowe zapalenie skóry, do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry; do re-
generacji skóry po zabiegach kosmetycznych; po oparzeniach słonecznych; po 
goleniu.

DZIAŁANIE:
Wspomaga leczenie dermatoz oraz niweluje ich objawy: uporczywy świąd, uczuc-
ie pieczenia, zaczerwienienie, suchość skóry i nadmierne łuszczenie. Zawarte w 
nim składniki regulują wzmożony łojotok i pomagają zmniejszyć zrogowacenia, 
które objawiają się widocznymi pęknięciami naskórka. W przypadku atopowego 
zapalenia skóry (AZS), emolient skutecznie nawilża i natłuszcza skórę, zatrzymując 
wodę w naskórku. Dodatkowo, Beta-Skin Natural Active Cream charakteryzu-
je się właściwościami regeneracyjnymi, dzięki którym znajduje zastosowanie w 
przypadku uszkodzeń skóry spowodowanych nadmierną ekspozycją na promie-
niowanie UV. Natural Active Cream znacząco zmniejsza podrażnienia skóry wyn-
ikające z zabieg w kosmetycznych. Wycisza, nawilża i regeneruje skórę po: depi-
lacji laserowej, depilacji, zabiegach IPL, mikrodermabrazji, dermabrazji laserowej, 
peelingach chemicznych, mezoterapii igłowej.

POJEMNOŚĆ:
50 ml (BLOZ: 9057647),  
150 ml (BLOZ: 9057646), 

WSPOMAGA LECZENIE:
• ŁOJOTOK
• KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY

Krem Beta-Skin Professional nie zawiera  
silikonów i parabenów.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

250 ml (BLOZ: 9057645)
500 ml (BLOZ: 9057640)NA NOCNA DZIEŃ DO CAŁEGO  

CIAŁA

//////////////////////////////////////////////////////

EFEKTY STOSOWANIA 
WYROBU MEDYCZNEGO BETA-SKIN

Na łokciu widoczne ostro odgraniczone od skóry zdrowej, 
plackowate, ognisko łuszcycowe pokryte srebrzystobiałą 
łuską. Zmianom skórnym towarzyszy uporczywy świąd.
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PRZED ZASTOSOWANIEM
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Po 3 miesiącach aplikacji preparatu widoczne zmniejszenie 
ogniska, brak łusek.

PO ZASTOSOWANIU

Na kolanie widoczne rozległe, plackowate ognisko łuszczy-
cowe z dużą ilością mocno przylegającej, nawarstwionej 
białawej łuski na powierzchni.

W
ie

k:
 4

2 
la

ta
, m

ęż
cz

yz
na

 
Cz

as
 tr

w
an

ia
 c

ho
ro

by
: 1

8 
la

t

PRZED ZASTOSOWANIEM

Po 30 dniach widoczne znaczne zmniejszenie ogniska 
łuszczycowego oraz zahamowanie złuszczania.
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PO ZASTOSOWANIU

ŁUSZCZYCA ZWYKŁA
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EFEKTY STOSOWANIA 
WYROBU MEDYCZNEGO BETA-SKIN

2 DNI PO ZASTOSOWANIU 14 DNI PO ZASTOSOWANIU 30 DNI PO ZASTOSOWANIU
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14 DNI PO ZASTOSOWANIU

POPARZENIE II STOPNIA

WYPRYSK HIPERKERATOTYCZNY

EFEKTY STOSOWANIA 
WYROBU MEDYCZNEGO BETA-SKIN

Na skórze twarzy widoczne liczne wykwity takie jak: grudki, 
krosty.
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Przez okres 2 miesięcy zaobserowano znaczną, ogólną  
poprawę stanu skóry.  Większość  wykwitów  trądzikowych  
ustąpiła.  Zahamowano także wysiewy nowych grudek i krost.

PO ZASTOSOWANIU

U pacjenta stwierdzono zaczerwienie i opuchnięcie skóry z 
dużymi pęcherzami oraz ranami z wysiękiem płynu.
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PRZED ZASTOSOWANIEM

Po dwóch dniach monoterapii  ustąpiło uczucie świądu i  
suchość  skóry. Skóra przestała się łuszczyć. Po 14 skóra  
wygoiła się poprawnie. Nie stwierdzono blizn i odczuwal-
nej szorstkości. Pacjent kontynuuje smarowanie prepa-
ratem NAC 1-2 razy w tygodniu.
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PO ZASTOSOWANIU

TRĄDZIK POSPOLITY EGZEMA KONTAKTOWA
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ACNE  
CARE CREAM

• TRĄDZIKU
• ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY
• SKÓRY TŁUSTEJ I MIESZANEJ

KREM DO SKÓRY TRĄDZIKOWEJ 
ŁAGODZI ZMIANY SKÓRNE

SUBSTANCJE AKTYWNE:
beta glukan,srebro koloidalne, cynk, krzem, kwas hialuronowy, oczar wirginijski.

WSKAZANIA:
trądzik, zaczerwienienia i podrażnienia skóry twarzy, cera tłusta i mieszana, łojoto-
kowe zapalenie skóry.

DZIAŁANIE:
Unikalne połączenie srebra koloidalnego, cynku i krzemu  skutecznie hamuje  wz-
możony łojotok, równoważy mikroflorę naskórka i zapobiega pojawianiu się zmian 
trądzikowych. Kwas hialuronowy zapewnia skórze odpowiedni poziom nawilże-
nia i opóźnia procesy starzenia. Oczar wirginijski działa przeciwzapalnie, łagodzi 
podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienia. W efekcie skóra staje się wygładzona, 
matowa oraz odpowiednio nawilżona, świeża.

WSPOMAGA LECZENIE:

Krem Beta-Skin Professional nie zawiera  
silikonów i parabenów.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NA NOCNA DZIEŃ DO TWARZY

//////////////////////////////////////////////////////

BETA - SKIN 20

SKIN 
CARE CREAM

KREM DO SKÓRY PODRAŻNIONEJ
DZIAŁA KOJĄCO I REGENERUJĄCO

SUBSTANCJE AKTYWNE:
srebro koloidalne, beta glukan, cynk, krzem.

WSKAZANIA:
do pielęgnacji całego ciała, w kosmetologii; w onkologii po zabiegach radioterapii, 

w terapii otarć, odparzeń czy odleżyn; na oparzenia słoneczne.

DZIAŁANIE:
Dobrany zestaw substancji czynnych takich jak cynk, srebro koloidalne 
i krzem pozwala działać regenerująco i kojąco nie tylko na naskórek, ale 
także na pozostałe warstwy skóry. Krem zwiększa elastyczność i nawilże-
nie skóry oraz przyspiesza jej regenerację. Tworzy także barierę ochronną 
przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami. Krem wspomaga łagodzenie do-
legliwości wywołanych otarciami i podrażnieniami skóry o różnym podłożu.

WSPOMAGA LECZENIE:
OPARZEŃ •

ODPARZEŃ •
OTARĆ NASKÓRKA •

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NA NOCNA DZIEŃ DO CAŁEGO
CIAŁA

POJEMNOŚĆ:
75 ml (BLOZ: 7072023), 
150 ml (BLOZ: 7072024)

Krem Beta-Skin Professional nie zawiera  
silikonów i parabenów.

POJEMNOŚĆ:
75 ml (BLOZ: 7072025)



POJEMNOŚĆ:
75 ml (BLOZ: 7072026)
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HAND  
ACTIVE CREAM

Krem Beta-Skin Professional nie zawiera  
silikonów i parabenów.

SUBSTANCJE AKTYWNE:
beta-glukan, olej kokosowy, mleczan sodu, srebro koloidalne.

WSKAZANIA:
sucha i spierzchnięta skóra dłoni, podrażnienia na rękach.

DZIAŁANIE:
Nawilżanie, odżywianie, zmiękczanie i uelastycznianie skóry dłoni; zapobieganie 
przedwczesnemu starzeniu;  ochronne  i  regenerujące. Unikalne  połączenie  be-
ta-glukanu,  srebra  koloidalnego  i cynku tworzy niewidzialną powłokę o działa-
niu przeciwbakteryjnym i regenerującym. Dodatkowo mleczan  sodu  zapewnia  
skórze  optymalny  poziom  nawilżenia.  Produkt  stanowi  doskonałą ochronę 
przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi i substancjami drażniącymi.

WSPOMAGA LECZENIE:
• SKÓRY SUCHEJ I WRAŻLIWEJ 
• SKÓRY PODRAŻNIONEJ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NA NOCNA DZIEŃ DO RĄK

KREM DO SUCHEJ I SZORSTKIEJ SKÓRY DŁONI
CHRONI I REGENERUJE

//////////////////////////////////////////////////////
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FOOT 
CARE CREAM

KREM DO SUCHEJ I ZROGOWACIAŁEJ SKÓRY STÓP 
INTENSYWNIE REGENERUJĄCY

SUBSTANCJE AKTYWNE:
masło shea, beta-glukan, mocznik, mleczan sodu, cynk, krzem, olejek z drzewa 

herbacianego, srebro koloidalne.  

WSKAZANIA:
sucha i zrogowaciała skóra stóp, pękające pięty, grzybice stóp.

DZIAŁANIE:
Intensywna regeneracja suchej i zrogowaciałej skóry stóp. Dzięki większej zawar-
tości masła shea krem wzmacnia barierę naskórkową, głęboko odżywia i uelas-
tycznia pięty. Formuła Foot Care Cream, zawierająca  beta-glukan i srebro koloi-
dalne, została wzbogacona o  mocznik, mleczan sodu, cynk i krzem, a także olejek 
z drzewa herbacianego. Razem składniki zapewniają skórze stóp optymalne naw-
ilżenie i zapobiegają rogowaceniu. Krem polecany jest również jako pielęgnacja 

przy prowadzonych terapiach antygrzybiczych.

WSPOMAGA LECZENIE:
GRZYBICY STÓP •

PĘKAJĄCEJ SKÓRY PIĘT/ PĘKAJĄCYCH PIĘT •
SUCHEJ SKÓRY STÓP •

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NA NOCNA DZIEŃ DO STÓP

POJEMNOŚĆ:
75 ml (BLOZ: 7072025)

Krem Beta-Skin Professional nie zawiera  
silikonów i parabenów.
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MOUTH
WASH

PŁYN DO HIGIENY JAMY USTNEJ
Z CYNKIEM I SREBREM

SUBSTANCJE AKTYWNE:
cynk, srebro koloidalne, olejek miętowy, olejek eukaliptusowy.

WSKAZANIA:
codzienna higiena jamy ustnej, urazy dziąseł spowodowane noszeniem aparatów i 
protez, zmiany zapalne w obrębie jamy ustnej, pomocniczo w przypadku objawów 

paradontozy.    

DZIAŁANIE:
Płyn do higieny jamy ustnej z cynkiem i srebrem to preparat, który skutecznie 
łagodzi podrażnienia i przyspiesza regenerację zmian w obrębie jamy ustnej. Sre-
bro koloidalne działa silnie przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie oraz przyspiesza 
procesy gojenia. Cynk działa ściągająco i łagodząco. Płyn świetnie się sprawdza  
u osób z tendencja do krwawienia dziąseł i paradontozy, osób narażonych na ura-
zy spowodowane noszeniem aparatów ortodontycznych i powstawaniem zmian 
typu afty i pleśniawki. Stosowany w codziennej higienie jemy ustnej zapewnia 
przyjemne uczucie świeżości dzięki naturalnym olejkom eukaliptusowym  

i miętowym.

WSPOMAGA LECZENIE:
STANY ZAPALNE W OBRĘBIE JAMY USTNEJ I GARDŁA •

WSPOMAGA CODZIENNĄ HIGIENĘ JAMY USTNEJ •

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NA NOCNA DZIEŃ DO JAMY 
USTNEJ

POJEMNOŚĆ:
250 ml

SPOT  
CARE CREAM

KREM PUNKTOWY
NA PODRAŻNIENIA SKÓRNE

Krem Beta-Skin Professional nie zawiera  
silikonów i parabenów.

• OPRYSZCZKI 
• ZAJADÓW
• WYPRYSKÓW

WSPOMAGA LECZENIE:

SUBSTANCJE AKTYWNE:
beta glukan, srebro koloidalne, cynk, krzem, olej kokosowy.

WSKAZANIA:
opryszczka, zajady i inne problemy skórne okolic ust.

DZIAŁANIE:
Do  stosowania  punktowego  w  okolicy  ust  w  przypadku  zajadów,  opryszczki  
i  wyprysków. Unikalne połączenie srebra koloidalnego, cynku i krzemu o właści-
wościach antybakteryjnych działa ściągająco, przyspiesza zasuszanie zmian  
i regenerację naskórka. Zawarty olej kokosowy zmiękcza, odżywia i uelastycznia 
naskórek. Krem pozostawia na skórze aktywny film ochronny, który przedłuża jego 
działanie.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NA NOCNA DZIEŃ DO UST

POJEMNOŚĆ:
15 ml (BLOZ: 7072022)
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