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NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ

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

Η εταιρεία NexusMedicals, μετά την απορρόφηση της
εταιρείας ALVIA A.Ε. και ως νέα αποκλειστική αντιπρόσωπος της Allergan, Inc στην Ελλάδα, ανακοινώνει την κυκλοφορία 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 απελευθέρωση 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 εμφανίζονται κατά το συνοφρύωμα, σε ενήλικες < 65 ετών, όταν η σοβαρότητα αυτών των
γραμμών έχει σημαντική ψυχολογική επίδραση στον ασθενή.
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12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, οδός
Ζακύνθου, 144 51, Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 2852266
Fax: 210 2852267

Η εταιρεία NexusMedicals, μετά την απορρόφηση της
εταιρείας ALVIA A.Ε. και ως νέα αποκλειστική αντιπρόσωπος
της Allergan, Inc στην Ελλάδα ανακοινώνει την κυκλοφορία της
νέας ολοκληρωμένης σειράς εμφυτευμάτων υαλουρονικού
οξέως SURGIDERM®.
Η σειρά εμφυτευμάτων SURGIDERM® πληροί όλες τις
ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, είναι πιστοποιημένη
κατά ISO9001: 2000, ISO 13485: 1996, 2001, καθώς και
εγκεκριμένη από τον FDA.
Η πλήρης σειρά προϊόντων αποτελείται από τα παρακάτω σκευάσματα:
SURGIDERM 18
SURGIDERM 24XP
SURGIDERM 30XP
SURGIDERM LIPS
SURGIDERM LIFT (mesotherapy)
SURGIDERM VOLUMA

Διανομή: MEDILENS A.E, Λεωφόρος Κηφισίας
49, 11523, Αθήνα
Τηλ: 210-6981081, Fax: 210-6984252
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Terbinafine/Target®

Fusidic/Target®

Terbinafine HCl 1%

Fusidic acid 2%

Η εταιρεία Target Pharma σας ανακοινώνει την κυκλοφορία
του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος Terbinafine/Target® σε
μορφή κρέμας και δερματικού διαλύματος/εκνεφώματος. Το
Terbinafine/Target® είναι μια αλλυλαμίνη με ευρύ φάσμα αντιμυκητιασικής δράσης σε λοιμώξεις του δέρματος που προκαλούνται από δερματομύκητες, όπως τα τριχόφυτα (T. rubrum, T.
mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), το Microsporum
canis και το Epidermophyton floccosum. Η Terbinafine/Target®
κρέμα ενδείκνυται για τη θεραπεία δερματομυκητιάσεων ψιλού δέρματος, μηροβουβωνικών πτυχών, ποδιών, μονιλιάσεων (καντιντιάσεων) και ποικιλόχρου πιτυρίασης (Pityrosporum
orbiculare). Το Terbinafine/Target® δερματικό διάλυμα/εκνέφωμα χρησιμοποιείται επίσης στη θεραπεία δερματομυκητιάσεων ψιλού δέρματος και μηροβουβωνικών πτυχών, στην ποικιλόχρου πιτυρίαση και στις δερματομυκητιάσεις μεσοδακτύλιων πτυχών, ποδιών.

Η εταιρεία Target Pharma σας ανακοινώνει την κυκλοφορία
του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος Fusidic/Target®.
Το Fusidic acid είναι ένα αντιβιοτικό δραστικό έναντι θετικών κατά Gram μικροοργανισμών. Οι σταφυλόκοκκοι
εκείνοι που είναι ανθεκτικοί στην πενικιλλίνη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη Fusidic/Target®. Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα της τοπικά εφαρμοζόμενης κρέμας οφείλεται αφενός στην έντονη αντιμικροβιακή της δράση έναντι
μικροοργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση
δερματικών λοιμώξεων και αφετέρου στη μοναδική ικανότητα αυτού του αντιβιοτικού να εισχωρεί στο ανέπαφο
δέρμα. Έτσι, η Fusidic/Target® ενδείκνυται στη θεραπεία
σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος και δερματικών αποστημάτων.
Κρέμα 15 g
Χονδρική τιμή: 1,78 €
Λιανική τιμή: 2,62 €

Δερματικό διάλυμα/εκνέφωμα 30 ml
Χονδρική τιμή: 6,46 €
Λιανική τιμή: 9,51 €
Κρέμα 30 g
Χονδρική τιμή: 4,76 €
Λιανική τιμή: 7,00 €

Flenazole®
Fluprednidene acetate + Miconazole nitrate (0.1% + 2%)
Η εταιρεία Target Pharma σας ανακοινώνει την κυκλοφορία του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος Flenazole®.
Το Flenazole® συνδυάζει το Fluprednidene acetate, ένα
γλυκοκορτικοστεροειδές με αντιαλλεργική, αντικνησμώδη και αντιφλεγμονώδη δράση, με τη Miconazole nitrate,
ένα αντιμυκητιασικό φάρμακο, αποτελεσματικό έναντι των
δερματοφύτων Candida spp, Pityrosporum spp, Torulopsis
glabrata, Aspergillus spp, Dimorphic fungi, Cryptococcus
neoformans. Η Miconazole nitrate έχει επίσης αντιβακτηριακή δράση έναντι κάποιων θετικών κατά Gram βακίλ-

λων και κόκκων.
Η Flenazole® ενδείκνυται σε φλεγμονώδεις δερματομυκητιάσεις που οφείλονται σε δερματόφυτα, βλαστομύκητες και/ή ευρωτομύκητες, καθώς και σε έκζεμα αναμολυσμένο από μύκητες.
Κρέμα 20 g
Χονδρική τιμή: 3,80 €
Λιανική τιμή: 5,59 €

Πληροφορίες: Target Pharma
Μενάνδρου 54 Αθήνα,
τηλ.: 210 5224830, fax: 210 5224838
E-mail: info@targetpharma.gr,
website: www.targetpharma.gr
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ANTI-SPOT

Η εταιρεία FROΪKA κυκλοφορεί δυο νέα
λευκαντικά προϊόντα για την αντιμετώπιση
των μελαγχρωματικών κηλίδων στο πρόσωπο και στα χέρια. 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 την βιταμίνη C ή το φυτικό εκχύλισμα rumex extract. Περιέχουν επίσης συνδυασμό αντιηλιακών παραγόντων,
με τη μεγαλύτερη φωτοπροστασία στην UVA
που είναι υπεύθυνη για τις μελαγχρωματικές
βλάβες και την φωτογήρανση
UVB: SPF 15, UVA: ultra (5)
Τα προϊόντα της σειράς ANTISPOT
προσφέρουν τις βασικές δράσεις:
• Μειώνουν την ένταση και τον πλήθος των
ήδη υπαρχόντων κηλίδων και προστα-

ANTI-SPOT

CREAM

HAND CREAM

SPF 15

SPF 15

τεύει από την εμφάνιση νέων
• Προσφέρουν λάμψη και χρωματική ομοιομορφία στο δέρμα
• Προσφέρουν αντιηλιακή και αντιοξειδωτική προστασία καθόλη τη διάρκεια
του έτους
• Ενυδατώνουν, προστατεύουν και διατηρούν το δέρμα στη φυσιολογική του
κατάσταση
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Μελαγχρωματικές κηλίδες (Φακίδες εφηλίδες – μέλασμα “πανάδες”)
• Στίγματα από την ηλικία (ακτινική κεράτωση – κηλίδες γήρανσης)
• Μεταφλεγμονώδη υπερμελάχρωση
• Κηλίδες εγκυμοσύνης (χλόασμα ή «μάσκα της εγκυμοσύνης»)

• Δυσχρωμίες, δέρματα θαμπά και σκούρα
• Σημάδια γήρανσης όπως οι ρυτίδες και
η χαλάρωση του δέρματος

Cream & Milk
Emollient wash
Bath oil

Η εταιρεία FROΪKA με τα 50 χρόνια συνεχούς
παρουσίας της στον χώρο των δερματολόγων
κυκλοφορεί μια νέα σειρά προϊόντων για την
καθημερινή φροντίδα και υγιεινή του ξηρούατοπικού δέρματος. Τα προϊόντα της σειράς
FROΪKA ω plus έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το
ξηρό - ατοπικό δέρμα (παιδιών, βρεφών και
ενηλίκων) αξιοποιώντας την ευεργετική για το
δέρμα δράση των ω-λιπαρών οξέων (ω3 και
ω6) ή απαραίτητων λιπαρών οξέων (Essential
Fatty Acids) ενισχυμένη με τη δράση βιταμινών όπως η Β3 (νικοτιναμίδιο), η Β5 (πανθενόλη) και η Ε (τοκοφερόλη).
Περιέχουν ειδική σύσταση λιπαρής φάσης
παρόμοια με αυτή του φυσιολογικού δέρματος, πλούσια σε φυτικά έλαια (χαμομη-

λιού, βρώμης, avocado, borage) και shea
butter που αναπληρώνουν το έλλειμμα λιπιδίων και ισχυροποιούν την προστατευτική
ικανότητα του δέρματος απέναντι στην απώλεια υγρασίας και στις εξωτερικές επιθέσεις
ερεθιστικών, μολυσματικών ή αλλεργιογόνων παραγόντων.
Τα προϊόντα της σειράς FROΪKA ω plus προσφέρουν τις βασικές δράσεις:
- Προστατεύουν το ξηρό - ατοπικό δέρμα
από τις εξωτερικές επιθέσεις
- Αποκαθιστούν το διαταραγμένο υδρολιπιδικό φιλμ
- Ενυδατώνουν
- Καταπραΰνουν τους ερεθισμούς, την ερυθρότητα και τον κνησμό
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Θεραπεία σύσφιξης δέρματος με χρήση τεχνολογίας
τμηματικής υπέρυθρης ακτινοβολίας
(Fractional Ιnfrared)
H πρωτοποριακή τεχνολογία Fractional
Ιnfrared προσφέρει νέες δυνατότητες στην
αντιμετώπιση της χαλάρωσης του δέρματος.
Η εταιρεία Palomar διαθέτει στην αγορά την
κεφαλή LuxDeepIR, η οποία συνδέεται στην
πλατφόρμα StarLux® 500.
H κεφαλή LuxDeepIR μεταδίδει θερμότητα
στο δέρμα με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας, φτάνοντας σε βάθος 6 χιλιοστών. Η
τεχνολογία αυτή έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί μία βιολογική αντίδραση, η οποία οδηγεί
στην ανασύσταση του κολλαγόνου. Η ανασύσταση του κολλαγόνου μπορεί να εξομαλύνει λεπτές ρυτίδες και να συσφίξει το
χαλαρωμένο δέρμα. Η εφαρμογή θερμότητας βαθιά στο δέρμα με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας διεγείρει την αύξηση της
παραγωγής του κολλαγόνου, δημιουργώντας μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Η υπέρυθρη ακτινοβολία της χειρολαβής LuxDeepIR
μεταδίδεται τμηματικά (fractional). Αυτό σημαίνει ότι μεταδίδεται ως ένα σύμπλεγμα από
μικρές, ομοιόμορφα κατανεμημένες δέσμες,

οι οποίες φτάνουν έως το βάθος των 6 χιλιοστών στο δέρμα. Αυτή η τμηματική μετάδοση θερμότητας δημιουργεί ένα επίπεδο από
νησίδες υπερθερμίας, με την κάθε νησίδα
να περιβάλλεται από ανέπαφους ιστούς. Η
τμηματική μετάδοση θερμότητας εις βάθος
(Fractional Deep Heating) είναι πολύ ασφαλέστερη μέθοδος από την ομοιόμορφη μετάδοση θερμότητας (uniform heating) επειδή οι νησίδες υπερθερμίας δεν προκαλούν
ολική καταστροφή της περιοχής που στοχεύουν. Επιπλέον, η επακόλουθη αναγέννηση των κυττάρων και του κολλαγόνου από
τους γειτονικούς υγιείς ιστούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επούλωσης οδηγεί
σε μία πιο γρήγορη διαδικασία ανασύστασης, με ελάχιστη έως καθόλου αποθεραπεία για τον ασθενή. Η κεφαλή LuxDeepIR
διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες επαφής που επιτρέπουν την εκτέλεση της θεραπείας μόνο όταν η επιφάνεια θεραπείας της
κεφαλής βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το
δέρμα, προσφέροντας ασφάλεια στον ασθε-

6 μήνες μετά
από 3 θεραπείες

Πριν από τη θεραπεία

6 εβδομάδες μετά
από 1 θεραπεία

νή. Η πατενταρισμένη μέθοδος ψύξης εξ’ επαφής της Palomar εξασφαλίζει ότι η ψύξη παρέχεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από
κάθε παλμό. Η επιφάνεια θεραπείας της κεφαλής ψύχεται στους 2°C. Η θεραπεία είναι
ασφαλής και άνετη για τον ασθενή, ακόμη
και κατά τη μετάδοση υψηλής ενέργειας σε
παλμούς μεγάλης διάρκειας.

Πληροφορίες:

Galaxy Medical Technologies LTD
Τηλ.: 210-7488182, E-mail: galaxmed@acci.gr

Πριν από τη θεραπεία

