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Movesan® lotion
mometasone furoate 0,1%
Στις δερματοπάθειες
που χρήζουν θεραπείας
με τοπικά κορτικοστεροειδή
Η εταιρεία FARMANIC-CHEMIPHARMA A.B.E.E. ανακοινώνει ότι το γνωστό ιδιοσκεύασμα Movesan® -που ήδη
κυκλοφορούσε σε μορφή κρέμας- διατίθεται πλέον και στη
μορφή του δερματικού διαλύματος (lotion).
Το Movesan® (cream-lotion) ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των φλεγμονωδών και κνησμωδών συμπτωμάτων
των δερματοπαθειών που ανταποκρίνονται στη θεραπεία
με τοπικά κορτικοστεροειδή, όπως είναι η δερματίτιδα και η
ψωρίαση. Ειδικά η Movesan® lotion ενδείκνυται για εφαρμογή
σε εκτεταμένες δερματικές επιφάνειες ή στην ψωρίαση του
τριχωτού της κεφαλής. Η Movesan® (cream-lotion) ανήκει
στην κατηγορία των ισχυρών τοπικών κορτικοστεροειδών
(κλάση ΙΙ), γεγονός στο οποίο οφείλεται η υψηλή κλινική
της αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η απουσία φθορίωσης
από το μόριο της φουροϊκής μομεταζόνης ελαχιστοποιεί τον
κίνδυνο εμφάνισης τοπικών και συστηματικών ανεπιθύμητων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Τόμος 3, (2):-144, 2006

ενεργειών συγκριτικά με τα φθοριωμένα τοπικά κορτικοστεροειδή, καθιστώντας τη Movesan® (cream-lotion) ιδανική
θεραπεία ακόμη και για ευαίσθητες ομάδες ασθενών, όπως
είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.
Πολυάριθμες κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την υψηλή
κλινική αποτελεσματικότητα και την εξαιρετική ασφάλεια της
φουροϊκής μομεταζόνης.
Έτσι η Movesan® (cream-lotion):
• Δεν προκαλεί καμία σημαντική μεταβολή των επιπέδων
της κορτιζόλης στο πλάσμα
• Δεν προκαλεί ατροφία του δέρματος, ακόμη και σε
μακροχρόνια χορήγηση
• Δεν εμφανίζει ταχυφυλαξία
Επιπλέον η Movesan® (cream-lotion) έχει το πλεονέκτημα
της άπαξ ημερησίως χορήγησης, ευνοώντας τη συμμόρφωση
του ασθενή με την αγωγή.
Η Movesan® cream διατίθεται σε συσκευασία των 25g,
ενώ η Movesan® lotion σε συσκευασία των 30ml και η
λιανική τιμή τους είναι 4,52€ και 3,99€ αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να
απευθύνεστε στη FARMANIC-CHEMIPHARMA A.E.
Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό,
τηλ.: 210 6109080, fax: 210 6109081.

Νeα δερματολογικa φωτοπροστατευτικa προϊoντα απo τη Froϊka
Η εταιρεία FROΪKA, με τα 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στον ιατρικό χώρο,
κυκλοφορεί νέα δερματολογικά φωτοπροστατευτικά προϊόντα:
FROΪΚΑ SUNCARE
Αντιηλιακά προϊόντα FROΪΚΑ SUNCARE, σχεδιασμένα ειδικά για ευαίσθητα και μη ανεκτικά δέρματα.
Προσφέρουν πλήρη και ισοδύναμη προστασία από την UVA και UVB ηλιακή ακτινοβολία, κυτταρική προστασία και
ισχυρή ενυδάτωση με υαλουρονικό οξύ.
Προστατεύουν αποτελεσματικά από τα άμεσα (ηλιακό
έγκαυμα) και τα μακροχρόνια (φωτογήρανση, κίνδυνος καρκίνου του δέρματος) επιβλαβή αποτελέσματα της ηλιακής
ακτινοβολίας. Προφυλάσσουν από τη φωτο-ανοσοκαταστολή και από τις αντιδράσεις φωτοευαισθησίας. Έχουν
άριστη καλλυντική υφή και είναι ασφαλή για παιδιά και
βρέφη. Λιανική τιμή:
Froϊka Suncare Spf 50+ Cream 50 ml 14,50€
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Froϊka Suncare Spf 50+ Milk 100 ml
Froϊka Suncare Spf 30 Cream 50 ml
Froϊka Suncare Spf 30 Milk
100 ml
Froϊka Suncare Spf 30 Spray 125 ml
Froϊka Suncare After Sun Milk 150 ml

14,90€
12,20€
14,70€
14,90€
12,80€

FROΪKA BURN RELIEF GEL
To FROΪKA BURN RELIEF GEL περιέχει υαλουρονικό οξύ 0,2% για την επούλωση ήπιων εγκαυμάτων και
του ηλιακού εγκαύματος. Δροσίζει, καταπραΰνει, ενυδατώνει και επιταχύνει τη φυσιολογική επούλωση του
αλλοιωμένου δέρματος. Το FROΪKA BURN RELIEF GEL κυκλοφορεί σε συσκευασία σωληναρίου με ρύγχος
50ml με λιανική τιμή 5,00€.

FROΪKA Citronella cream
Σε νέα συσκευασία κυκλοφορεί η εντομοαπωθητική κρέμα FROΪKA Citronella cream, με αιθέριο έλαιο
σιτρονέλλας και tea tree oil. Προσφέρει ασφαλή προστασία από κουνούπια, μύγες, σκνίπες, χωρίς τη
χρήση χημικών εντομοαπωθητικών ουσιών.
Το FROΪKA Citronella Cream κυκλοφορεί σε συσκευασία σωληναρίου 50ml με λιανική τιμή 5,00€.

FROΪKA AFTER BITE GEL
FROΪKA AFTER BITE GEL, με τοπικά αναισθητικούς, αντικνησμώδεις, αντιφλεγμονώδεις και καταπραϋντικούς παράγοντες. Το FROΪKA AFTER BITE GEL ανακουφίζει τον κνησμό, τον πόνο, τη φλεγμονή μετά από
τσιμπήματα εντόμων ή επαφή με τσούχτρες, τσουκνίδες, ερεθιστικούς παράγοντες. Το FROΪKA AFTER BITE
GEL κυκλοφορεί σε συσκευασία σωληναρίου 40ml με λιανική τιμή 5,00€.
Πληροφορίες: FROΪKA A.B.E.E.
Aγησιλάου 36, 166 75 Αθήνα, Τηλ.: 210 9605610, Fax: 210 9620097
website: www.froika.com e-mail: info@froika.com

Αντηλιακή σειρά Anthelios

Anthelios XL

Crème Fondante SPF 50+

Με ιαματικό νερό της La

Roche-Posay

Το Anthelios προσφέρει ενισχυμένη φωτοσταθερή προστασία από
τις κυτταρικές βλάβες που προκαλεί
η υπεριώδης ακτινοβολία χάρη στο
αποκλειστικό σύστημα φίλτρων με
®
Meroxyl SX και Meroxyl® XL.
Τα αποτελέσματα 19 κλινικών μελετών τις οποίες πραγματοποίησαν εξειδικευμένοι δερματολόγοι από όλο τον κόσμο
αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του έναντι καταστάσεων που προκαλούνται ή ενεργοποιούνται από τις ακτίνες
UVA, όπως το καλόηθες εαρινό εξάνθημα, ο ερυθηματώδης

λύκος, η ηλιακή κνίδωση, η φωτο-ευαισθητοποίηση λόγω
φαρμακευτικής αγωγής και το μέλασμα.
Είναι το πρώτο αντιηλιακό προϊόν με «βελούδινη» υφή,
που βασίζεται στις πλέον καινοτόμες συνθέσεις για τα προϊόντα περιποίησης προσώπου: ένα πολυμερές (κατοχυρωμένη
ευρεσιτεχνία), το οποίο εφαρμόζεται εύκολα και απορροφάται
άμεσα από την επιδερμίδα, και ο συνδυασμός μικροσφαιριδίων με νάιλον πούδρα, για βελούδινη επιδερμίδα.
Παρέχει μέγιστη προστασία, χωρίς συμβιβασμούς στην
καλλυντική ευχαρίστηση:
• Απορροφάται άμεσα
• Εφαρμόζεται εύκολα
• Δεν αφήνει λευκά ίχνη
• Βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να κολλάει
Ιδανικό προϊόν για το δέρμα με τάση ξηρότητας: +40%
ενυδάτωση μετά από 4 ώρες.
Πληροφορίες: La Roche-Posay
www.laroche-posay.com
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Α-DERMA

Laboratoires Dermatologiques

PhotoScreen
Φωτοπροστασία υψηλών απαιτήσεων
Η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη, καθώς ο ήλιος
έχει βλαβερές συνέπειες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλών απαιτήσεων φωτοπροστασία που απαιτούν τα ευαίσθητα και αντιδραστικά
δέρματα, τα Δερματολογικά Εργαστήρια Ducray ανέπτυξαν
τη σειρά PhotoScreen:
• Εξασφαλίζει ευρύ φάσμα προστασίας από τις ακτίνες
UVB και UVA χάρη στο συνδυασμό των οργανικών
φωτοπροστατευτικών Tinosorb M και Tinosorb S με τα
Octocrylene και Cinnamate.
• Έχει επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη
της ηλιακής κνίδωσης, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε για το γαλάκτωμα Photoscreen 50+ Lait.
• Προτείνει αποκλειστικά υψηλούς δείκτες, εναρμονισμένους στις νέες συστάσεις κατά COLIPA.
• Είναι ενδεδειγμένη για τα ιδιαίτερα ευαίσθητα δέρματα
και ενδείκνυται για την πρόληψη των φωτοδερματίτιδων και για φωτοπροστασία μετά από δερματολογικές
πράξεις.
• Προτείνει προϊόντα με διάφανες υφές που συνδυάζουν ευχαρίστηση στη χρήση και απόλυτη ασφάλεια,
αφού έχουν μέγιστη παραμονή στο δέρμα και άριστη
ανεκτικότητα.

Η σειρά PhotoScreen προτείνει:

SPF 50+

χωρίς άρωμα – πάρα
πολύ υψηλή προστασία

• PhotoScreen 50+ lait: γαλάκτωμα σώματος
• PhotoScreen 50+ crème: κρέμα
προσώπου

SPF 30 χωρίς άρωμα – πολύ υψηλή προστασία
• Photo Screen 30 spray: σπρέι σώματος
• PhotoScreen 30 gel-crème: λεπτόρρευστο, μη λιπαρό
γαλάκτωμα προσώπου με τάση ακμής

DERMO-PEDIATRIE
Ήδη από την τρυφερή παιδική ηλικία, οι βλαβερές επιδράσεις του ήλιου αφήνουν το σημάδι τους στο δέρμα. H
υπερβολική έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια των πρώτων
χρόνων της ζωής είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου μελανώματος και πρόωρης γήρανσης. Επομένως, η εφαρμογή
ενός αντιηλιακού στο παιδί, σε συνδυασμό με ορισμένους
προληπτικούς κανόνες, είναι μια κίνηση πρωταρχική για την
υγεία. Η A-Derma, μέσα από τη σειρά Dermo-Pediatrie,
προτείνει 2 γαληνικές μορφές, με δύο συστήματα διαφορετικής προστασίας.

SPRAY SOLAIRE SPF 40
• Πολύ υψηλή προστασία
• Ευρύ φάσμα δράσης έναντι των ακτίνων UVA
και UVB
• Διάφανο αποτέλεσμα
• Μορφή σε σπρέι, χωρίς άρωμα
• Άριστη ανεκτικότητα και μη φαγεσωρογόνος δράση
• Ανθεκτικότητα στο νερό, παρά τη μη λιπαρή υφή του
• Εκχύλισμα βρώμης Rhealba®, ενυδατικό, καταπραϋντικό,
επουλωτικό

LAIT SOLAIRE SPF 25
Το Lait Solaire SPF 25 της A-Derma είναι ένα
αντιηλιακό γαλάκτωμα πολύ υψηλής ανεκτικότητας, σχεδιασμένο αποκλειστικά με φυσικά φωτοαντανακλαστικά. Προστατεύει από τις βλαβερές
επιδράσεις του ήλιου τις ιδιαίτερα ευαίσθητες
επιδερμίδες στις οποίες δεν ενδείκνυνται τα χημικά φίλτρα (υπερευαίσθητο δέρμα του βρέφους, ατοπία, ψωρίαση κ.λπ.) Εμπλουτισμένο με εκχύλισμα βρώμης Rhealba®,
ενυδατικά συστατικά και βιταμίνη Ε, σε μορφή γαλακτώματος
με συνεχή ελαιώδη φάση μη λιπαρή, το Lait Solaire SPF 25
της A-Derma απλώνεται εύκολα, καταπραΰνει, απαλύνει την
εύθραυστη επιδερμίδα των βρεφών και των μικρών παιδιών
και την προστατεύει από την ξηρότητα.

Πληροφορίες: DUCRAY, Μεσογείων 350, 153 41 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210 7715353, fax: 210 7798139

