
ΣΕΛΙΔΑ 64

Η εταιρεία FROΪKA κυκλοφορεί δυο νέα λευκα-
ντικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των μελαγ-
χρωματικών κηλίδων στο πρόσωπο και στα χέ-
ρια. Τα προϊόντα ANTISPOT έχουν σαν δραστική 
ουσία την άλφα-αρβουτίνη (9 φορές μεγαλύτερη 
δραστικότητα από την κοινόχρηστη β-αρβουτίνη) 
η δράση της οποίας ενισχύεται με τη βιταμίνη C 
ή το φυτικό εκχύλισμα rumex extract. Περιέχουν 
επίσης συνδυασμό αντιηλιακών παραγόντων, με 
τη μεγαλύτερη φωτοπροστασία στην UVA που εί-
ναι υπεύθυνη για τις μελαγχρωματικές βλάβες και 
τη φωτογήρανση

UVB: SPF 15, UVA: ultra (5*) 
Τα προϊόντα της σειράς ANTISPOT προσφέρουν 

τις βασικές δράσεις:
•  Μειώνουν την ένταση και το πλήθος των ήδη 

υπαρχόντων κηλίδων και προστατεύουν από 
την εμφάνιση νέων.

•  Προσφέρουν λάμψη και χρωματική ομοιομορ-
φία στο δέρμα.

•  Προσφέρουν αντιηλιακή και αντιοξειδωτική προ-
στασία καθόλη τη διάρκεια του έτους.

•  Ενυδατώνουν, προστατεύουν και διατηρούν το 
δέρμα στη φυσιολογική του κατάσταση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Μελαγχρωματικές κηλίδες (Φακίδες • εφηλί-

δες • μέλασμα • «πανάδες»)
•  Στίγματα από την ηλικία (ακτινική κεράτωση • 

κη  λίδες γήρανσης) 
•  Μεταφλεγμονώδης υπερμελάχρωση 
•  Κηλίδες εγκυμοσύνης (χλόασμα ή «μάσκα της 

εγκυμοσύνης»)
•  Δυσχρωμίες, δέρματα θαμπά και σκούρα
•  Σημάδια γήρανσης όπως οι ρυτίδες και η χα-

λάρωση του δέρματος

ANTI-SPOT

ANTI-SPOT

CREAM

ANTI-SPOT
HAND CREAM

SPF 15                               SPF 15

Η εταιρεία FROΪKA με τα 50 χρόνια συνεχούς παρου-
σίας της στο χώρο των δερματολόγων κυκλοφορεί μια 
νέα σειρά προϊόντων για την καθημερινή φροντίδα και 
υγιεινή του ξηρού-ατοπικού δέρματος. Τα προϊόντα της 
σειράς FROΪKA  ω plus έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το ξη-
ρό • ατοπικό δέρμα (παιδιών, βρεφών και ενηλίκων), α-
ξιοποιώντας την ευεργετική για το δέρμα δράση των ω-
λιπαρών οξέων (ω3 και ω6) ή απαραίτητων λιπαρών ο-
ξέων (Essential Fatty Acids), ενισχυμένη με τη δράση βι-
ταμινών όπως η Β3 (νικοτιναμίδιο), η Β5 (πανθενόλη) και 
η Ε (τοκοφερόλη).

Περιέχουν ειδική σύσταση λιπαρής φάσης παρόμοια 
με αυτή του φυσιολογικού δέρματος, πλούσια σε φυτι-
κά έλαια (χαμομηλιού, βρώμης, avocado, borage) και 
shea butter που αναπληρώνουν το έλλειμμα λιπιδίων 
και ισχυροποιούν την προστατευτική ικανότητα του δέρ-
ματος απέναντι στην απώλεια υγρασίας και στις εξωτε-
ρικές επιθέσεις ερεθιστικών, μολυσματικών ή αλλεργι-
ογόνων παραγόντων.

Τα προϊόντα της σειράς FROΪKA ω plus προσφέρουν 
τις βασικές δράσεις:

•  Προστατεύουν το ξηρό • ατοπικό δέρμα από τις ε-
ξωτερικές επιθέσεις. 

•  Αποκαθιστούν το διαταραγμένο υδρολιπιδικό φιλμ
•  Ενυδατώνουν.
•  Καταπραΰνουν τους ερεθισμούς, την ερυθρότητα 

και τον κνησμό.

Cream & Milk
Emollient wash

Bath oil
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To VISCODERM κυκλοφορεί απο την εταιρεία Help και α-
ποτελεί ένα ρυθμιστικό φυσιολογικό διάλυμα υαλουρονι-
κού οξέος. Είναι βιοτεχνολογικό προϊόν και δεν έχει υποστεί 
καμία χημική επεξεργασία. Το VISCODERM περιέχει το ά-
λας νατρίου του υαλουρονικού οξέος, υψηλής καθαρότη-
τας και μοριακού βάρους περίπου 1 εκατομμυρίου Da, πο-
λύ κοντά στο φυσικό μοριακό βάρος του ενδογενούς υα-
λουρονικού οξέος. Είναι αναμφίβολα σημαντική η επιλογή 
του μοριακού βάρους κοντά στο φυσικό μοριακό βάρος του 
ενδογενούς υαλουρονικού οξέος, ώστε το προϊόν να είναι 
απόλυτα βιοσυμβατό. Τα άλλα συστατικά του προϊόντος εί-
ναι: χλωριούχο νάτριο, φωσφορικό νάτριο και νερό κατάλ-
ληλο για εναίσιμα παρασκευάσματα.

Ενδείξεις
Το VISCODERM, ασκώντας επιδιορθωτική/πληρωτική 

δράση στις φυσικές και επαγόμενες δερματικές κοιλότητες, 
παρεμβαίνει:
•  στη φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης του δέρματος, 

αποτέλεσμα της οποίας είναι η συμπύκνωση της κεράτι-
νης στιβάδας και οι μεταβολές στις ελαστικές ίνες της ε-
πιδερμίδας.

•  στο μηχανισμό επιδιόρθωσης του δερματικού ιστού, σε 
περιπτώσεις ουλών από επιφανειακά τραύματα της επι-
δερμίδας (π.χ. ακμή και ευλογιά).
Επιπλέον, η ενδοδερμική χορήγηση του VISCODERM και 

επομένως η δράση του στο δέρμα (παρά στην επιδερμίδα), 
καθιστά εφικτή την πρόσβαση μιας ιδανικής ποσότητας υ-
αλουρονικού οξέος στον υπό θεραπεία ιστό, με αποτέλε-
σμα την αναστολή της κυτταροτοξικής δράσης των ελευθέ-
ρων ριζών στους ινοβλάστες και τη διασφάλιση της αποτελε-
σματικότητας των προληπτικών και επιδιορθωτικών αισθητι-
κών επεμβάσεων. Το υαλουρονικό οξύ που χρησιμοποιείται 
στο VISCODERM παράγεται βιοσυνθετικά από φυσικό υπό-
στρωμα, χωρίς περαιτέρω χημική μετατροπή και επομένως 
το VISCODERM έχει τέλεια βιοσυμβατότητα. Η χρήση του 
προϊόντος στο δέρμα επιτρέπει την αποκατάσταση του υα-
λουρονικού οξέος, το οποίο έχει ελαττωθεί και τροποποιηθεί 
λόγω της φυσιολογικής διαδικασίας της γήρανσης του δέρ-
ματος ή λόγω επιφανειακών τραυμάτων στο δέρμα.

To VISCODERM κυκλοφορεί στη μορφή γυάλινης σύριγ-
γας, χωρητικότητας 1.25ml που περιέχει 1ml διαλύματος. Το 
περιεχόμενο της σύριγγας είναι αποστειρωμένο και ελεύθε-
ρο από πυρετογόνα.

Συσκευασίες
•  Κουτί με 1 σύριγγα προγεμισμένη στις τρεις διαθέσιμες 

συγκεντρώσεις (0.8%, 1.6 %, 2.0 %).
•  Κουτί με 3 σύριγγες προγεμισμένες στις τρεις διαθέσιμες 

συγκεντρώσεις (0.8%, 1.6 %, 2.0 %).

Οι σύριγγες έχουν αποστειρωθεί σε ατμό.

VISCODERM®

Η Εταιρεία Η e l p 

σας προσκαλεί

την 29η Μαρτίου 2008, 

ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 μμ 

στο ξενοδοχείο Μacedonia Palace, 

οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 2 

όπου θα διεξαχθεί 

επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 

«Δερματικά εμφυτεύματα, 
τεχνικές & μέθοδοι εφαρμογής» 

Στο σεμινάριο - εκτός των θεωρητικών

 εισηγήσεων - θα επιδειχθούν 

και θα εφαρμοσθούν όλες οι τεχνικές 

και οι μέθοδοι εμφύτευσης 

επί εθελοντών με άμεση συμμετοχή

 των παρευρισκομένων ιατρών. 

Επιστημονικά υπεύθυνος του σεμιναρίου 
θα είναι ο δρ. Χρήστος Ναούμ, 

Αναπληρωτής Διευθυντής του Ευαγγελισμού. 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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Η εταιρεία NexusMedicals, μετά την απορρόφηση της  
εταιρείας ALVIA A.Ε. και ως νέα αποκλειστική αντιπρόσωπος 
της Allergan, Inc στην Ελλάδα, ανακοινώνει την κυκλοφο-
ρία του VISTABEL®. Η δραστική ουσία του VISTABEL® είναι η 
Βοτουλινική Τοξίνη τύπου Α (Clostridium Botulinum).

Το VISTABEL® περιέχει 50 Μονάδες Allergan ανά φιαλίδιο 
και κατατάσσεται στους μυοχαλαρωτικούς παράγοντες, ATC 
class M03A X01. Η βοτουλινική τοξίνη τύπου A (νευροτοξίνη 
Clostridium botulinum) αποκλείει την περιφερική απελευθέ-
ρωση ακετυλοχολίνης στις προσυναπτικές χολινεργικές νευρικές  
απολήξεις μέσω της αποδόμησης της SNAP-25, μιας πρωτεΐνης 
η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη προσκόλληση 
και απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης από τα κυστίδια που  
ανευρίσκονται εντός των νευρικών απολήξεων, οδηγώντας σε 
απονεύρωση του μυός και συνεπώς σε παράλυση.

Το VISTABEL® ενδείκνυται για την προσωρινή βελτίωση στην 
εμφάνιση των μέτριων έως και σοβαρών κάθετων γραμμών  
μεταξύ των φρυδιών που εμφανίζο-
νται κατά το συνοφρύωμα, σε ενήλικες 
< 65 ετών, όταν η σοβαρότητα αυτών 
των γραμμών έχει σημαντική ψυχολο-
γική επίδραση στον ασθενή. 

12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, οδός Ζακύνθου, 144 51, Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 2852266
Fax: 210 2852267

Νέα γενιά φροντίδων
Η ατοπική δερματίτιδα έχει πραγματικά 

τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια για να 
προσβάλλει, στην Ευρώπη, το 12,3% 
του πληθυσμού*. Στην πάθηση αυτή, 
στην οποία επικρατούν η δερματική ξη-
ρότητα και οι ερεθισμοί, οι φροντίδες που 
συστήνουμε θα πρέπει να προσφέρουν 
άνεση στο δέρμα αλλά και να μειώνουν 
τους ερεθισμούς.

Γι’ αυτό, για τα ατοπικά και πολύ ξηρά 
δέρματα, προτείνουμε τη σειρά, μια νέα 
γενιά φροντίδων που σχεδιάσθηκαν για 
να δράσουν ταυτόχρονα στην επιφάνεια, 
αποκαθιστώντας τη λειτουργία φραγμού, 
αλλά και σε βάθος, μειώνοντας την αντι-
δραστικότητα του δέρματος. Πράγματι, η 
Sélectiose®, αποκλειστική και κατοχυρω-
μένη καινοτομία, απέδειξε την ικανότητά 
της στη μείωση των αντιδραστικών κυττά-
ρων στο δέρμα, γεγονός που έχει ως απο-
τέλεσμα τη μείωση του ερεθισμού.

Πλούσιες σε ιαματικό Νερό της Avène με 
καταπραϋντικές και αντιερεθιστικές ιδιότη-
τες, με ένα ειδικό λιπιδικό τρίο που παρέ-
χει στο ξηρό δέρμα τα συστατικά που του 
λείπουν και με γλυκόκολλα που μειώνει 
τον κνησμό, οι συνθέσεις των προϊόντων 
είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένες. Δρουν με 

συμπληρωματικό τρόπο σε όλες τις παρα-
μέτρους της δερματικής ξηρότητας.

Η Σελεκτιόζη, κατοχυρωμένη καινοτομία, 
αποτέλεσμα Έρευνας Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique, έγινε αντικείμενο πολλών με-
λετών για να αποδειχθεί η σημασία της στη 
ρύθμιση του ερεθισμού. Μόλις διεισδύσει 
στο δέρμα, η Σελεκτιόζη έχει την ικανότητα 
να αναστέλλει την παραγωγή των μορίων 
προσκόλλησης αλλά και να μειώνει την πα-
ραγωγή των χημειοκινών που εμπλέκονται 
στην αύξηση της συσσώρευσης αντιδραστι-
κών κυττάρων στην επιδερμίδα.

(*): μελέτη των Εργαστηρίων Pierre Fabre που 
πραγματοποιήθηκε σε  8 χώρες σε 4506 άτομα 
που απάντησαν σε ερωτηματολόγιο 

Η αποτελεσματικότητα της κρέμας 
Akérat για το σώμα συνίσταται στο 
μοναδικό συνδυασμό συνεργικών 
δραστικών συστατικών με ισχυρή 
ενυδατική και κερατολυτική δρά-
ση (Ουρία 10%, Σαλικυλικό οξύ 
1%, Γαλακτικό οξύ 1,5%).

 Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός 
καθιστά την κρέμα αυτή ένα από τα 
πλέον κατάλληλα προϊόντα για τα 
πολύ ξηρά ή τραχιά δέρματα και τα 
δέρματα με τάση απολέπισης. 

Οδηγίες χρήσης 
Για το σώμα: εφαρμόστε την Akérat 
τοπικά στις προβληματικές περιο-
χές μία ή δύο φορές τη μέρα. 

Για το τριχωτό: η άριστη φαρ-
μακοτεχνική μορφή της είναι ε-
πίσης κατάλληλη για το τριχω-
τό. Εφαρμόστε την Akérat όλο το 
βράδυ για μια ώρα με καλυμμέ-
νο το κεφάλι. Ξεπλύνετε και κα-
τόπιν λουστείτε με ένα απαλό σα-
μπουάν.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Τα προϊόντα της σειράς Akérat δε 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
παιδιά κάτω των 3 ετών, ούτε σε 
περιοχές που παρουσιάζουν βλά-
βες (πληγές, μολύνσεις…). 

Αποφύγετε κάθε επαφή με τα 
μάτια. 

Για τα πολύ ξηρά 
και ατοπικά δέρματα

Φροντίδα για τα δέρματα 
με τάση υπερκεράτωσης και απολέπισης !

DERMABLEND
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

Μια αποστολή: «Καλύτερη ποιότητα ζωής»
Δημιουργημένη από το 1981 από τον αμερικανό δερματολόγο Dr. 
N. Craig Roberts είναι αναγνωρισμένη εδώ και 22 χρόνια ως η εξει-
δικευμένη μάρκα στη Διορθωτική Κοσμητολογία στις ΗΠΑ.

Συνθέσεις με «υψηλή δερματολογική ανοχή»

•  Συστατικά αυστηρά επιλεγμένα και ένας μεγάλος αριθμός εθε-
λοντών μειώνουν την πιθανότητα αλλεργιών

•  Χωρίς άρωμα: για την προστασία των πιο ευαίσθητων επι-
δερμίδων

•  SPF: για την αποτελεσματικότερη προστασία από τις ακτίνες 
UV

•  Αυστηρά ελεγμένες σε ευαίσθη-
τες επιδερμίδες, όλες οι συνθέσεις 
DERMABLEND είναι υποαλλεργικές, 
δε δημιουργούν μαύρα στίγματα και 
είναι μη-ακνεογόνες.

Μια παρουσία στον ιατρικό κόσμο 
και στους συλλόγους 
ασθενών

Παρούσα στα πιο μεγάλα ια-
τρικά συνέδρια (RADLA, EADV, 
AAD) η DERMABLEND είναι γνω-
στή και προτείνεται από τους δερ-
ματολόγους και τους πλαστικούς χει-
ρουργούς στον κόσμο.

Pierre Fabre Ελλάς, Μεσογείων 350, 15341 Αγ. Παρασκευή
Laboratoires Dermatologiques Avène     

Τηλ: 210 7715353 Φαξ: 210 7798139, E-mail : lina.phili@pierre-fabre.com
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