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E P I D E R M A ®

V   S O U Č A S N O S T I

EPIDERMA® je česká společnost, která se zabývá řešením těž-
kých problémů s pokožkou a vývojem potravinových doplňků. 
Specializujeme se především na inovace a vývoj řešení v ob-
lasti lupénky, ekzémů a akné. Naše kosmetika EPIDERMA® je 
unikátní díky kompozici Betuldiol®. Tato kompozice je výraz-
ně protizánětlivá, regenerační a  svým způsobem ojedinělá. 
Betuldiol® je předmětem patentu celoevropského významu.

S  touto novou kompozicí byla vyvinuta základní kosmetická řada značky 
EPIDERMA®. Byly provedeny srovnávací, dvojitě zaslepené studie na účinnost těch-
to nových mixtur s jinými konopnými přípravky, kde byl jednoznačně potvrzen lepší 
a výraznější účinek produktů s obsahem kompozice Betuldiol®. Touto novou kom-
pozicí se značka EPIDERMA® odlišuje od ostatních společností v kosmetickém prů-
myslu. Více o Betuldiolu® naleznete v samostantné kapitole. 
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Doktor Skalický dokončil Uni-
verzitu Karlovu v  Praze v  roce 
1978 a  v  počátku své profesní 
dráhy se zajímal o  inovativní 
prvky v  medicíně. V  roce 1992 
odešel do soukromého sektoru. 
Osm let pobýval v  Rusku, kde 
studoval alternativní medicí-
nu. Významný vliv na další jeho 
práci měl pobyt v Altaji, hornaté 
části Sibiře, kde vegetace skrý-
vá až 300 druhů léčivých bylin, 
včetně konopí.
Po návratu do České republiky 
se věnoval vlastnímu výzkumu 
již se zaměřením na proble-
matické projevy pokožky a  její 
léčbu. Prováděl mnoho studií 
o účincích oleje z konopí a jeho 
vlivu na choroby kůže. Je auto-
rem a  spoluautorem několika 
patentů mezinárodního význa-
mu. Patří mezi hrstku průkop-
níků, kteří stáli u  zrodu využití 
konopného oleje v  kosmetolo-
gii. 

V  roce 2007 se začal zajímat 
o  duální (dvojitě působící) lék 

T R A D I C E  A   Z K U Š E N O S T
EPIDERMA® čerpá a navazuje na celoživotní práci svého zakladatele 

MUDr. Jiřího Skalického.

proti zánětům. Jedná se v zjednodušené formulaci o inhibiční 
účinek prozánětlivého enzymu COX (cyklooxygenáza) a prozá-
nětlivého enzymu LOX (lipooxygenáza). Své znalosti o  konopí 
uplatnil v  jednom ze svých patentů o protizánětlivých látkách 
s duálním působením – Cannabiox. Tou dobou to byla první pří-
rodní farmaceutická kompozice ve světě s tímto účinkem. Poz-
ději pak odborné veřejnosti přispěl i první lékopisnou normou 
konopného oleje, která do té doby nebyla popsána. Jako první 
sjednotil složení konopného oleje a uvedl na trh jeho normu. Na 
tomto lékopise pracoval od roku 2008 až 2010 za pomoci VŠCHT 
v Praze s prof. Ing. Františkem Kvasničkou, CSc. Tento český lé-
kopis byl schválen Evropskou komisí v Bruselu a je závazný té-
měř pro celý svět. 

V roce 2012 zaznamenal, že Cannabiox není vždy stejně účinný 
a má ojediněle mírné nežádoucí reakce. Tato zjištění spustila vý-
voj dokonalejší a účinnější duální kompozice – Betuldiol®. Tato 
mixtura vykazovala zároveň i vysoké regenerační účinky. V roce 
2014 vložil své know-how do společnosti EPIDERMA a.s., která se 
specializuje na výrobu dermokosmetiky určenou pro pacienty 
s problematickou pokožkou.

Doktor Skalický zasvětil téměř celý svůj profesní život tématu 
vlivu účinných látek z  konopí na nemocnou kůži. Proto i  jeho 
kosmetické mixtury jsou na vysoké úrovni a  lidem pomáhají. 
Jedná se o člověka optimistického, nic není nemožné a rodina 
mu je vším. Nikdy nic nevzdává a největší odměnou je pro něho 
spokojenost pacientů s jeho výrobky.

VĚŘÍME, ŽE POUŽITÍ VÝROBKŮ EPIDERMA® PŘEKONÁ 
VAŠE OČEKÁVÁNÍ.
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U N I KÁT N Í 
B E T U L D I O L ®

Betuldiol® vychází z  moderního pojetí protizánětlivých přírodních látek, především z  konopí. Jeho 
vznik je složitým a ekonomicky náročným procesem. Vzniká syntézou dvou hlavních látek - CBD (ka-
nabidiolu) a Betulinu. Obě látky jsou v 99,00 % a vyšší čistotě, v krystalické formě. Betuldiol® neobsahu-
je THC a má léčebně duální účinek. V praxi to znamená, že tato kompozice umí inhibovat prozánětlivé 
enzymy COX (cyclooxygenáza) tak i LOX (lipooxygenáza) a tím dochází k tlumení všech zánětů, které 
tyto enzymy zapříčiňují. Zánět je velice složitým dějem a ještě složitější je jeho zklidnění. Betuldiol® je 
v tomto boji úspěšný. Kompozice se tedy hodí na hojení většiny zánětů lidského organismu. U kožních 
zánětů jako je ekzém, kontaktní ekzém, alergická dermatitida, psoriáza či akné má vysoké léčebné 
účinky. Taktéž klidní záněty při ústním podání v podobě potravinových doplňků (záněty kloubů, žalud-
ku, střev, slinivky a dalších nemocí).

Betuldiol® má i  jiné léčebné schopnosti – svými účinky velice dobře ovlivňuje nejenom regeneraci 
kůže (dokáže např. zabránit tvorbě strií), ale i celého organizmu při ústním podání. Omlazení a vliv na 
redukci vrásek je jeho vedlejším příznivým účinkem. Kosmetické výrobky značky EPIDERMA® s obsa-
hem Betuldiolu® nejenom že splňují náročná kritéria moderní kosmetiky a její účel ochrany kůže, ale 
zároveň výrazně napomáhají klidnit kožní záněty, což je pro současný trend zhoršování kvality kůže 
více než žádoucí. A to za použití přírodních bioaktivních látek. Betuldiol® je svým způsobem nenapo-
dobitelný. 

VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI 
BETULDIOLU®:

 ® Léčebně duální účinek na zánět
 ® Předcházení zánětu 
 ® Vysoce regenerační účinek na kůži
 ® Zjemnění vrásek a předcházení vráskám
 ® Úprava pH faktoru pokožky

BETULDIOL® NABÍZÍ
ŘEŠENÍ PRO KŮŽI
S PROJEVY:

 ® Akné
 ® Lupénka
 ® Ekzém
 ® Stárnutí pleti a ztráta elasticity
 ® Prevence podráždění pokožky   
vlivem zevního prostředí

S OBSAHEM TÉTO KOMPOZICE BYLA VYVINUTA ZÁKLADNÍ 
KOSMETICKÁ ŘADA ZNAČKY EPIDERMA®. 

Betuldiol® je zcela nová, revoluční přírodní léčebná kompozi-
ce, která byla vyvinuta pod záštitou značky EPIDERMA®. Tato 
kompozice a její modifikace jsou předmětem podaných pa-
tentových přihlášek.
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AKNÉ

B I O A KT I V N Í 
M I C E L Á R N Í  VO D A

POPIS PRODUKTU:
Micelární voda je nezbytnou součástí v boji s akné a složí k hlu-
bokému vyčištění problematické pleti. Obsahuje micely, kte-
ré zachytí nečistoty na kůži, odstraní od mazu zanesené póry 
a díky obsahu Betuldiolu® pleť vyčistí a zklidní v jednom tahu. 
K  posílení všech těchto účinků byl do mixtury přidán extrakt 
z vrby, který nejenom ničí patogeny ve folikulech, ale i kůži dob-
ře tonizuje. K micelární vodě patří i EPIDERMA® bioaktivní krém 
při akné.

Tato micelární voda je vhodná i k odlíčení make-upu. Ušetříte 
tak za nákup odličovací vody.

SLOŽENÍ:

Aqua, Propylene Glycol, Peg-
40 Hydrogenated Castor Oil, 
Lactobacillus Ferment, Urea, 
Salix Alba Bark Extract, Bisab-
olol, Betula Platyphylla Bark 
Extract, Cannabis Sativa Leaf/
Stem Extract, Tocopherol, Co-
co-Glucoside, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Glycerin, Dimethyl 
Isosorbide, Phenethyl Alcohol, 
Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Isopropyl Alcohol, Di-
sodium Edta, Citric Acid, Sodi-
um Citrate, Parfum.

ÚČINKY:

 ® Nejlépe ze všech vyčistí a vydesinfikuje kůži s akné
 ® Vypláchne a vyčistí folikuly a odstraní z nich maz
 ® Zklidní podrážděnou kůži
 ® Hydratuje, nevysušuje
 ® Odličuje bez štípání očí
 ® Připraví kůži k definitivnímu ošetření

JAK APLIKOVAT:

Při akné aplikujte min. 2 x denně s pomocí vatového tamponu 
na obličej a oči. Micelární vodu neoplachovat.

TYP PLETI : 
Pro citlivou pleť s projevy akné
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AKNÉ

K L I D N Í C Í
B I O A KT I V N Í  K R É M

POPIS PRODUKTU:

Speciální dermokosmetika EPIDERMA®, svým originálním slo-
žením bioaktivních látek a přítomností Betuldiolu®, účinně po-
máhá zklidnit a obnovit zdravý vzhled pokožky u osob s projevy 
akné. EPIDERMA® bioaktivní krém při akné má výjimečné čistící 
a desinfekční schopnosti v zánětlivě změněných folikulech při 
akné a pomůže Vám vrátit příjemně vláčnou kůži. K úspěchu je 
zapotřebí i EPIDERMA® bioaktivní micelární voda při akné. (Je 
velice vhodná i k odlíčení make-upu při aknózní pleti – nemusí-
te kupovat vodu na odlíčení). Náš program na akné je, díky své-
mu komplexnímu složení a účinkům, efektivním pomocníkem 
i  v  boji s  jizvami, způsobenými projevy akné. Zlepšuje vzhled 
kůže, hydratuje ji a zabraňuje tvorbě nových pupínků. U jizev je 
aplikace krému dlouhodobá.

SLOŽENÍ:

Aqua, Urea, Dimethyl Isosor-
bide, Bis-PEG-18 Methyl Ether 
Dimethyl Silane, Hydroxyeth-
yl Urea, Cyclopentasiloxane,  
cetearyl Alcohol, C12-15  
Alkyl benzoate, Polyacry-
late Crosspolymer-6, Glyc-
eryl Stearate, Calcium pan-
tothenate, Polysorbate 60, 
Sodium Caproyl/Lauroyl Lactyl-
ate, Triethyl Citrate, bisabolol,  
Cannabis Sativa SEED Extract, 
Cannabis Sativa Seed Oil, Bet-
ula alba bark extract, Polysor-
bate-80, PhenylPropaNOL, Ca-
prylyl Glycol, decylene Glycol, 
Glyceryl Caprylate, TocopherOL, 
Parfum.

ÚČINKY:

 ® Klidní akné a zbavuje pleť bakterií
 ® Zabraňuje tvorbě nového akné - pupínků
 ® Předchází zánětům a jizvám
 ® Odstraňuje nadměrný maz
 ® Udržuje pokožku čistou, vláčnou, hydratovanou
 ® Hloubkově regeneruje kůži

Účinek se dostaví obvykle od 1 týdne používání.

JAK APLIKOVAT:

Krém nanášejte plošně na dobře očištěná potřebná místa ráno 
a  večer nejlépe po aplikaci micelární vody. Krém je vhodný 
i k ošetření akné vyskytujících se na zádech i na jiných místech.

TYP PLETI : 
Pro citlivou pleť s projevy akné. Pleť s jizvami po akné
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EKZÉM

K L I D N Í C Í
B I O A KT I V N Í  B A L Z Á M

POPIS PRODUKTU:

Originální složení bioaktivních látek a přítomností Betuldiolu®, 
účinně pomáhá zklidnit a obnovit zdravý vzhled pokožky u osob 
s  projevy ekzému, ale i  regeneruje a  hydratuje pokožku zdra-
vých lidí. Upravuje pH faktor kůže a tím napomáhá k obnovení 
kožní bariery. Kůže bude svěží a bude mít mladistvý vzhled. Při 
pravidelné péči je viditelně omezena recidiva ekzému a snižuje 
se potřeba užívání kortikoidů. Balzám EPIDERMA® lze používat 
i v případě, že netrpíte žádnými kožními problémy. Pro své vlast-
nosti je skvělou prevencí proti stárnutí pokožky a také k preven-
ci vzniku strií, způsobených rychlým růstem či těhotenstvím.

SLOŽENÍ:

Aqua, Cannabis Sativa Seed Oil, 
Glycerin, Bis-PEG-18 Methyl 
Ether Dimethyl Silane, Cetearyl 
Alcohol, Paraffinum Liquidum, 
Polysorbate-60, Ethylhexyl 
Palmitate, Cera Alba, Glyceryl 
Stearate, Polysorbate-80, Di-
methicone, Calcium Pantoth-
enate, Cannabis Sativa Seed 
Extract (contains Cannabidiol 
- CBD), Betula Platyphylla Bark 
Extract, Tocopherol, Allantoin, 
Bisabolol, Dimethyl Isosorbide, 
Glyceryl Caprylate, Phenylpro-
panol, Polyacrylate Crosspoly-
mer-6, Phenethyl Alcohol, Ca-
prylyl Glycol, Decylene Glycol, 
Parfum.

ÚČINKY:

 ® Velice dobře hydratuje pokožku
 ® Nadstandardně vyživuje kůži
 ® Obnovuje kožní barieru
 ® Dělá kůži pružnou
 ® Zamezuje svědění kůže
 ® Zamezuje vzniku prasklin a striím
 ® Omezuje tvorbu vrásek
 ® Upravuje pH faktor kůže
 ® Anti-aging

Účinek se dostaví obvykle od 2 týdnů používání.

JAK APLIKOVAT:

Natírat na kůži v tenké vrstvě ráno a večer, případně dle potřeby 
během dne. Doporučujeme: U různých ekzémů je vhodné nej-
dříve kůži ošetřit balzámem EPIDERMA®, aby kůže dostala tolik 
potřebnou speciální výživu, byla hydratovaná a  upravil se pH 
faktor kůže. Tím se posílí i obranyschopnost vůči působení vněj-
ších vlivů na kůži. U velice problematických míst doporučujeme 
ještě na vrstvu balzámu nanést krém EPIDERMA® 50ml. U su-
ché kůže používejte balzám dle potřeby v tenké vrstvě. Kůže se 
stane vláčnou, hydratovanou a dostane zdravý vzhled.

TYP PLETI : 
Pro suchou a citlivou pleť s projevy ekzému. Pro normální pleť
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EKZÉM

K L I D N Í C Í
B I O A KT I V N Í  K R É M

POPIS PRODUKTU:

Originální složení bioaktivních látek a přítomností Betuldiolu®, 
účinně pomáhá zklidnit a obnovit zdravý vzhled pokožky u osob 
s projevy ekzému. Ovlivňuje zánětlivé pochody v kůži a tím mír-
ní protivné svědění a neustálé škrábání kůže. Při pravidelném 
používání pomáhá vrátit příjemně vláčnou kůži. Ulevuje při 
svědění kůže, upravuje pH faktor kůže a  tím i obnovuje kožní 
barieru. Předchází vzniku suché a zarudlé pokožky. Regeneruje 
pokožku.

SLOŽENÍ:

Aqua, Petrolatum , Cetearyl Al-
cohol, Cannabis Sativa Seed Oil, 
Ethylhexyl Palmitate, Bis-
Peg-18 Methyl Ether Dimethyl 
Silane, Dimethicone, Glycerin, 
Polysorbate-60, Glyceryl Stea-
rate, Calcium Pantothenate, 
Cera Alba, Dimethyl Isosorbide, 
Polysorbate-80, Cannabis Sa-
tiva Seed Extract, Betula Alba 
Bark Extract, Tocopherol, Allan-
toin, Bisabolol, Glyceryl Capry-
late, Phenylpropanol, Polyacry-
late Crosspolymer-6, Caprylyl 
Glycol, Decylene Glycol, Parfum.

ÚČINKY:

 ® Hloubkově hydratuje a vyživuje pokožku
 ® Obnovuje kožní barieru
 ® Obnovuje pružnost
 ® Zamezuje svědění kůže
 ® Zamezuje vzniku prasklin a strií
 ® Zjemňuje vrásky
 ® Anti-age efekt
 ® Vyrovnává pH faktor pokožky

JAK APLIKOVAT:

Krém nanášejte plošně na dobře očištěná potřebná místa ráno 
a večer anebo jako druhou vrstvu na balzám při ekzému v mís-
tech, kde jsou projevy ekzému horší.

TYP PLETI : 
Pro suchou a citlivou pleť s projevy ekzému
Pro normální pleť, jako anti-age efekt
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CITLIVÁ POKOŽKA

K L I D N Í C Í  B I O A KT I V N Í
S P R C H OVÝ  G E L

POPIS PRODUKTU:

Originální složení bioaktivních látek a přítomností Betuldiolu®, 
účinně pomáhá zklidnit a obnovit zdravý vzhled pokožky u osob 
s citlivou pokožkou. Sprchový gel s Betuldiolem® má výjimečné 
tišící, regenerační a čistící schopnosti u velice citlivé až alergické 
a jemné pokožky. Přípravek kůži nevysušuje, nedráždí a zacho-
vává po mytí příjemný pocit čistoty na kůži. Zachovává přiroze-
nou ochrannou vrstvu kůže, kterou vyživuje lipoidními látkami. 
Obsahuje hypoalergenní parfém. Kůži vrací její vláčnost, pruž-
nost a  hydrataci. Bioaktivní sprchový gel pro citlivou pokožku 
je nedílnou součástí pravidelné komplexní péče o  problema-
tickou kůži s projevy ekzému-atopie, lupénky a akné. Ocení ho 
však i všichni uživatelé, kteří si pro svoji pokožku přejí produkt 
šetrný, ale svým složením i výživný.

SLOŽENÍ:

Aqua, Glycerin, Ammonium 
Lauryl Sulfate, Coco-Gluco-
side, Peg-4 Rapeseedamide, 
Laureth-2, Peg90 Glyceryl 
Isostearate, Dimethyl Sulfone, 
Glyceryl Caprylate, Peg-40  
Hydrogenated Castor Oil,  
Allantoin, Betula Alba Bark 
Extract, Cannabis Sativa  
Leaf/Stem Extract, Tocopher0l,  
Cocamidopropyl Betaine, 
Phenylpropanol, Caprylyl Gly-
col, Decylene Glycol, Polyacry-
late Crosspolymer-6, Benzoic 
Acid,Disodium Edta, Citric Acid, 
Parfum.

ÚČINKY:

 ® Šetrně čistí pokožku
 ® Klidní a hydratuje kůži
 ® Obnovuje kožní barieru
 ® Nevysušuje
 ® Vyrovnává pH faktor pokožky

JAK APLIKOVAT:

Aplikujte na vlhkou pokožku. Po umytí opláchněte.

TYP PLETI : 
Pro suchou a citlivou pleť s projevy ekzému. Pro normální pleť
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CITLIVÁ POKOŽKA

O D L I Č OVA C Í  B I O A KT I V N Í
M I C E L Á R N Í  VO D A

POPIS PRODUKTU:

Bioaktivní micelární odličovací voda účinně a  šetrně pomáhá 
vyčistit citlivou či problematickou pleť od nečistot a make-upu. 
Díky obsahu Betuldiolu® pleť zůstává klidná, čistá, a jemná. Za-
braňuje tvorbě vrásek a je důležitou součástí celého profi pro-
gramu EPIDERMA® k dosažení krásné a mladistvé pleti. Rege-
nerační a  hydratační účinky produktu, které zanechávají pleť 
vyživenou a hebkou na dotek, ocení i majitelky zralé pleti.

SLOŽENÍ:

Aqua, Propylene Glycol, Peg-40 
Hydrogenated Castor Oil,  
Lactobacillus Ferment, Urea, 
Bisabolol, Betula Platyphylla 
Bark Extract, Cannabis Sati-
va Seed Extract, Tocopherol,  
Coco-Glucoside, Sodium Co-
coyl Glutamate, Dimethyl  
Isosorbide, Phenethyl Alcohol, 
Isopropyl Alcohol, Disodium 
Edta, Citric Acid, Sodium Ci-
trate, Parfum. 

ÚČINKY:

 ® Šetrně čistí pokožku
 ® Klidní, hydratuje a vyživuje pokožku
 ® Nedráždí oči
 ® Omezuje tvorbu vrásek
 ® Je součástí Anti-agingu
 ® Bezproblémově odličuje

JAK APLIKOVAT:

Navlhčeným kosmetickým vatovým tamponem jemnými tahy 
odstraňte make-up i kolem očí. Vodu nemusíte oplachovat.

TYP PLETI : 
Pro suchou a citlivou pleť s projevy ekzému. Pro normální pleť
Stárnoucí pleť
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LUPÉNKA

K L I D N Í C Í
B I O A KT I V N Í  B A L Z Á M

POPIS PRODUKTU:

Originální složení bioaktivních látek a přítomností Betuldiolu®, 
účinně pomáhá zklidnit a obnovit zdravý vzhled pokožky u osob 
s  projevy lupénky. Pozitivně ovlivňuje fyziologické pochody 
v kůži a tím mírní nepříjemné svědění, neustálé škrábání kůže 
a zamezuje tvorbě nových šupin. Posiluje hydrataci kůže a podí-
lí se na obnově kožního krytu proti působení vnějších vlivů tím, 
že upravuje pH faktor kůže. 

K profi programu EPIDERMA® patří i bioaktivní krém se solár-
ním efektem.

SLOŽENÍ:

Aqua, Sativa Seed Oil, Bis-
PEG-18 Methyl Ether Dimethyl 
Silane, Cetearyl Alcohol, Urea, 
Paraffinum Liquidum, Glycer-
in, Polysorbate-60, Dimethyl 
Sulfone, Dimethyl Isosorbide,  
Ethylhexyl Palmitate, Glycer-
yl Stearate, Polysorbate-80, 
Cera Alba, Salicylic Acid, Di-
methicone, Hydroxyethyl 
Urea, Calcium Pantothenate, 
Sativa Seed Extract, Betula  
Platyphylla Bark Extract, 
Retinyl Palmitate, Tocoph-
erol, Phenylpropanol, Poly-
acrylate Crosspolymer-6, 
Caprylyl Glycol, Decylene 
Glycol, Ammonium Lactate,  
Parfum.

JAK APLIKOVAT:

Minimálně 2x denně, jinak dle potřeby i vícekrát za den. Natírat 
na postiženou kůži celoplošně. 
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ÚČINKY:

 ® Klidní, vyživuje a hydratuje pokožku
 ® Omezuje tvorbu šupin a drobných trhlin
 ® Regeneruje kůži
 ® Zamezuje štípání kůže
 ® Vyrovnává pH faktor pokožky
 ® Obnovuje pružnost

TYP PLETI : 
Pro suchou a citlivou pleť s projevy lupénky



LUPÉNKA

K L I D N Í C Í
B I O A KT I V N Í  K R É M

POPIS PRODUKTU:

Tento speciální krém obsahuje velice originální a ve světě oje-
dinělou mixturu se solárním efektem. Z  natřeného krému na 
pokožku se díky osvitu horským sluncem a  nebo slunečním 
zářením vytváří vitamín D, který je buňkami velice žádaný při 
léčbě lupénky. Další složkou je protizánětlivá a generačně nová 
dermatologická kompozice – Betuldiol®, která pomáhá zklidnit 
kůži, vrací ji její pružnost a  vláčnost. Pomáhá i  omezit tvorbu 
šupin. 

SLOŽENÍ:

Aqua, Sativa Seed Oil, Petrola-
tum, Cetearyl Alcohol, Dimethyl 
Sulfone, Urea, Bis-Peg-18 Methyl 
Ether Dimethyl Silane, Dimethyl 
Isosorbide,, Hydroxyethyl Urea, 
Cera Alba, Dimethicone, Glyc-
eryl Stearate, Polysorbate-60, 
Glycerin, Salicylic Acid, Calcium 
Pantothenate, Polysorbate-80, 
Sativa Seed Extract, Betula Alba 
Bark Extract, Retinyl Palmitate, 
7-Dehydrocholesterol, Tocoph-
erol, Glyceryl Caprylate, Polyac-
rylate Crosspolymer-6, Parfum.

ÚČINKY:

 ® Klidní, vyživuje a hydratuje pokožku
 ® Omezuje tvorbu šupin
 ® Pomáhá zacelit drobné trhliny v kůži
 ® Regeneruje kůži
 ® Zamezuje štípání kůže
 ® Vyrovnává pH faktor pokožky
 ® Obnovuje pružnost
 ® Dodává buňkám vitamin D

JAK APLIKOVAT:

Nejlépe je nejdříve ošetřit postižená místa kůže EPIDERMA® 
balzámem na lupénku. Na problematičtější místa se nanese 
jako druhá vrstva EPIDERMA® krém lupénka a krátkodobě ozáří 
horským sluncem. Nebo se kůže vystaví přírodnímu slunci. Ten-
to proces je zapotřebí k  přeměně účinných látek v  krému na 
vitamin D. Krém natírejte na kůži 2x denně nebo dle potřeby při 
pocitu suché a napnuté kůže.

TYP PLETI : 
Pro suchou a citlivou pleť s projevy lupénky
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LUPÉNKA

K L I D N Í C Í
B I O A KT I V N Í  Š A M P Ó N

POPIS PRODUKTU:

SLOŽENÍ:

Aqua, Ammonium Lauryl Su-
lafte, Dimethyl Sulfone, Urea, 
Salicylic Acid, Cocamidopro-
pyl Betaine, Coco-Glucoside, 
Glycereth-2 Cocoate, Polyac-
rylate Crosspolymer-6, Peg-4 
Rapeseedamide, Polyquaterni-
um-98, Peg-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Laureth-2, Peg-90 
Glyceryl Isostearate, Betula Alba 
Bark Extract, Cannabis Sativa 
Seed Extract, Disodium Edta, 
Sodium Hydroxide, Parfum.

ÚČINKY:

 ® Klidní svědění vlasové části pokožky
 ® Omezuje tvorbu šupin a lupů
 ® Vyživuje kůži
 ® Regeneruje kůži
 ® Zamezuje vypadávání vlasů
 ® Zvětšuje objem vlasů

JAK APLIKOVAT:

Šampon naneste v přiměřeném množství na mokrou vlasovou 
část hlavy. Opatrně promněte do vytvoření pěny, ponechte 
šampon působit 5 až 10 minut a důkladně opláchněte.

TYP PLETI : 
Pro suchou a citlivou vlasovou pokožku s projevy lupénky
Rychle se mastící a splihlé vlasy
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Speciální dermokosmetika EPIDERMA® v  podobě šampónu 
má zklidňující účinek na problematickou kůži při lupénce ve 
vlasové části. Součástí složení je protizánětlivá a  generačně 
nová dermatologická kompozice Betuldiol® a  moderní ne-
dráždivé kondicionéry. EPIDERMA® šampón pomáhá odstranit 
nepříjemný pocit svědění a šupiny kůže ve vlasové části hlavy 
jak při lupénce, tak i při seboree. Šampón zároveň zvětšuje ob-
jem vlasů. Příjemným bonusem je zabránění vypadávání vlasů. 
Tento šampón nejenže redukuje přebytečný maz, ale současně 
jim dodává nevšední lesk a  pevnost. Vlasy jsou příjemné na 
dotek a poddajné.



KE ZKLIDNĚNÍ STRESU A NERVOZITY

B U Ď  V  K L I D U ® 
S  KO N O P N Ý M  O L E J E M

POPIS PRODUKTU:

SLOŽENÍ:

Kozlík lékařský, Mučenka pletní,
Dobromysl, Konopný olej

POZITIVNĚ OVLIVŇUJE:

 ® Časté bolesti hlavy, bolesti čelisti
 ® Nespavost, noční můry, rušivé sny
 ® Skřípání zuby
 ® Potíže s koncentrací, honící se myšlenky
 ® Koktání, zadrhávání, zajíkání se
 ® Problémy s učením a přijímáním nových informací
 ® Chvění se, třas rukou, rtů
 ® Zapomnětlivost, zmatení, špatná organizace
 ® Bolesti krku, zad, svalové křeče
 ® Těžkosti s rozhodováním
 ® Motání hlavy, otupělost, připitomělost

POUŽITÍ :

1-2 kapsle přes den při velkém psychickém zatížení 
 1 kapsle ráno a 1 kapsle odpoledne

STRES, NERVOZITA , 
JINÁ ONEMOCNĚNÍ 

Příčinou psychického napětí, 
špatného spánku bývají velmi 
často stres, nervozita či jiné on-
emocnění a případné léky na 
zklidnění psychiky tyto prob-
lémy jen potlačují a nedochází k 
jejím odstranění. Konopný olej, 
obsažený v tomto potravinovém 
doplňku, působí cíleně na zdroj 
zmíněných problémů. 
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Přípravek BUĎ V KLIDU® celkově klidní vaši mysl přes den, 
zbaví Vás denního stresu a zároveň navodí lidský organizmus 
k důkladnému spánku, který vás posílí a osvěží. Účinek pocítíte 
již po týdnu užívání. Zvolte účinnou přírodní cestu před léky na 
zklidnění psychiky. Potravinový doplněk na zklidnění psychiky 
je určen k dennímu použití. Pozitivně reguluje napětí z psy-
chické zátěže



KE ZKLIDNĚNÍ STRESU A NERVOZITY

S P I  V  K L I D U ®  
S  KO N O P N Ý M  O L E J E M

POPIS PRODUKTU:

SLOŽENÍ:

Kozlík lékařský, Mučenka pletní,
Dobromysl, Konopný olej

POZITIVNĚ OVLIVŇUJE:

 ® Časté bolesti hlavy, bolesti čelisti
 ® Nespavost, noční můry, rušivé sny
 ® Skřípání zuby
 ® Potíže s koncentrací, honící se myšlenky
 ® Koktání, zadrhávání, zajíkání se
 ® Problémy s učením a přijímáním nových informací
 ® Chvění se, třas rukou, rtů
 ® Zapomnětlivost, zmatení, špatná organizace
 ® Bolesti krku, zad, svalové křeče
 ® Těžkosti s rozhodováním
 ® Motání hlavy, otupělost, připitomělost

POUŽITÍ :

1-2 kapsle 1 hodinu před spaním a zapít dostatečným  
množstvím vody.

STRES, NERVOZITA , 
JINÁ ONEMOCNĚNÍ

Příčinou špatného spánku bý-
vají velmi často stres, nervozita 
či jiné onemocnění a případné 
léky tyto problémy jen potlačují 
a nedochází k jejím odstranění. 
Konopný olej, obsažený v tomto 
potravinovém doplňku, působí 
cíleně na zdroj zmíněných prob-
lémů. 
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Potravinový doplněk je určen k navození přirozeného spán-
ku bez použití chemie. Jedná se o zcela přírodní produkt.  
Pravidelné užívání, při kožních svědivých onemocněních, vý-
razně potlačuje tento nepříjemný stav a zlepšuje tím hojení.  
V ostatních případech navozuje osvěžující spánek bez ranní ko-
coviny. Hlavní účinnou látkou je Kozlík lékařský, jehož účinek  
umocňuje Mučenka pletní a Dobromysl. Konopný olej se svými 
nenasycenými mastnými kyselinami omega 3 a omega 6 pomáhá  
regeneraci kožních buněk.


