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Για εντατική ενυδάτωση όλο το 24ωρο
Σχεδιασμένη με βάση το μηχανισμό του δακρυϊκού φιλμ που ενυδατώνει
και προστατεύει τα μάτια μας, η Hydrance εξασφαλίζει μέγιστη διάχυση
του ιαματικού Νερού της Avène στο δέρμα.
Το Σεπτέμβριο του 2008, η σειρά Hydrance ενισχύεται με ένα νέο λιπιδικό δακρυομιμητικό δραστικό συστατικό, τη Μειβωσερίνη, που μεγιστοποιεί την παρουσία του ιαματικού Νερού στο δέρμα με αποτέλεσμα
μια άριστη και εντατική ενυδάτωση που διαρκεί όλο το 24ωρο.
Η σειρά Hydrance OPTIMALE ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ προτείνει 4 διαφορετικές
φροντίδες με υφές προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τον τύπο του δέρματος από τις οποίες οι δύο προσφέρουν και προστασία UV:

HYDRANCE UV LEGERE
Πολύ λεπτόρρευστη και oil free émulsion με SPF 20

HYDRANCE OPTIMALE UV RICHE
Πλούσια κρέμα με SPF 20

HYDRANCE OPTIMALE LEGERE
Λεπτόρρευστη και μη λιπαρή émulsion

HYDRANCE OPTIMALE RICHE
Πολύ πλούσια κρέμα
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Κλασματική Τεχνολογία

FRACTIONAL RF (PIXEL™ RF)

Το σύστημα Accent XL και η εταιρεία Alma Lasers προσφέρει πλέον τη νέα αναβαθμισμένη έκδοση κλασματικής τεχνολογίας Fractional RF, διαθέτοντας ολοκληρωμένες εφαρμογές ανάπλασης προσώπου.
Η νέα τεχνολογία PIXEL™ RF για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο συνδυάζει τη Μονοπολική Ραδιοσυχνότητα και
τον κλασματικό τρόπο μετάδοσης της ενέργειας (Fractional).
Η χρήση της παραπάνω τεχνολογίας σε συνδυασμό με την
εν τω βάθει σύσφιγξη και τις επιφανειακές δομικές αλλαγές που παρέχουν η Μονοπολική και Διπολική RF αντίστοιχα, προσφέρουν άριστα αποτελέσματα και συνολική ανάπλαση στο πρόσωπο.
Τί είναι η κλασματική τεχνολογία Fractional?
Η κλασματική ανανέωση του δέρματος (Fractional Resurfacing) είναι μία ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, η οποία επιδρά σε ένα μέρος της συνολικής
τετραγωνικής επιφάνειας της βλάβης. Η Fractional Photo Thermolysis (FPT) σε
σχέση με τη Selective Photo Τhermolysis (SPT - αρχή που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1983) παρέχει σήμερα νέες ευεργετικές ιδιότητες. Οι μικρο-θερμικές ζώνες
εξάχνωσης εστιάζουν στην εν μέρει εξάχνωση της επιδερμίδας και την υψηλή θέρμανση του χορίου. Ανεξαρτήτως της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την κλασματική ανανέωση, ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι η επιδερμίδα αλλά και η δερμίδα ταυτόχρονα με σκοπό τη δημιουργία μικρο-θερμικών ζωνών, όπου μεταξύ αυτών θα μεσολαβεί ανέπαφος ιστός. Μικρο-θερμικές επεμβατικές ζώνες διάτρησης δημιουργούνται, καθώς η παρακείμενη περιοχή παραμένει άθικτη και
χρησιμοποιείται ως απόθεμα για γρήγορη επούλωση και επιθηλιοποίηση. Ο σκοπός της κλασματικής τεχνολογίας είναι η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη δυνατή καταστροφή
του ιστού.

Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr
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HYDREANE από τη La Roche-Posay
Ενυδατώνει το δέρμα κάθε μέρα
Μειώνει την ευαισθησία του
Ευαίσθητο δέρμα
Ευαίσθητο δέρμα: μια έννοια που αφορά
πολλές γυναίκες σήμερα καθώς το 70%
δηλώνουν ότι έχουν ευαίσθητο δέρμα.
Επιστημονικά, ως ευαισθησία του δέρματος χαρακτηρίζεται η υπερβολική αντίδραση σε παράγοντες που κανονικά είναι ανεκτοί.
Έτσι, ο χαρακτηρισμός «ευαίσθητο δέρμα» αφορά αρκετές γυναίκες και έχει τέσσερις διαφορετικές αιτίες προέλευσης:
• Περιβαλλοντική προέλευση (κρύο, ήλιος, κτλ)
• Εξ επαφής (μειωμένη ανοχή σε κάποιο συστατικό όπως για παράδειγμα σκληρό νερό)
• Αγγειακή προέλευση (εύθραυστα αγγειακά τοιχώματα)
• Ατοπική προέλευση (δέρμα με προδιάθεση εκζέματος)
HYDREANE: φροντίδα ενυδάτωσης και για το ευαίσθητο δέρμα.
H La Roche-Posay, η μάρκα του δερματολόγου, παρουσιάζει την HYDREANE, την πρώτη ενυδατική φροντίδα
που μειώνει την ευαισθησία του δέρματος.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν που προσφέρει καθημερινή ενυδάτωση και περιποίηση της επιδερμίδας του
προσώπου ενώ, χάρη στα μοναδικά συστατικά της, παρέχει πολλά περισσότερα από μια απλή ενυδατική κρέμα και μειώνει σημαντικά την ευαισθησία του δέρματος.
Η HYDREANE έχει ως βάση της το Ιαματικό Νερό της La
Roche-Posay το οποίο αποτελεί προϊόν φυσικής διεργασίας και είναι γνωστό κυρίως για την εξαιρετική του περιεκτικότητα σε Σελήνιο. Το Σελήνιο είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει το Ιαματικό Νερό της La Roche-Posay τόσο σπάνιο και του προσδίδει τις μοναδικές καταπραϋντικές του ιδιότητες. Επίσης, ενισχύει σημαντικά τους μηχανισμούς άμυνας του δέρματος κατά των ελεύθερων ριζών, που ευθύνονται για πολλές βλάβες.
Καινοτομία
Προκειμένου να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις

ανάγκες του ευαίσθητου δέρματος, η
HYDREANE συνδυάζει για πρώτη φορά, το Ιαματικό Νερό La Roche-Posay με
Υδρολιπίδια, μια νέα γενιά μορίων που
συγκρατούν το νερό. Τα Υδρολιπίδια, χάρη στη δομή τους – που είναι παρόμοια
με αυτή της κυτταρικής μεμβράνης - ενσωματώνονται στην επιδερμίδα με απόλυτα φυσικό τρόπο, ενώ παράλληλα διακρίνονται για την ιδιότητά τους να απορροφούν το νερό και να το απελευθερώνουν εκεί όπου πρέπει.
Έτσι, μετά από κάθε εφαρμογή της HYDREANE τα
Υδρολιπίδια εμποτίζουν το δέρμα με το Ιαματικό Νερό
της La Roche-Posay προσφέροντας ενυδάτωση και σταδιακή μείωση της ευαισθησίας του.
Αποτελεσματικότητα
Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, η HYDREANE μειώνει την
ευαισθησία του δέρματος έως και 73% μετά από 4 εβδομάδες καθημερινής χρήσης, προσφέροντας μια επιδερμίδα απόλυτα ενυδατωμένη και άνετη. Είναι κατάλληλη και για το πιο ευαίσθητο δέρμα καθώς ακολουθεί πιστά τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και έχει δοκιμαστεί σε πολύ ευαίσθητα δέρματα, υπό πραγματικές
συνθήκες χρήσης.
Καλλυντική ευχαρίστηση
Η HYDREANE έχει δροσερό άρωμα και λεπτόρρευστη
υφή, ώστε να απλώνεται εύκολα και να απορροφάται
αμέσως, χωρίς να αφήνει ίχνος γυαλάδας. Διατίθεται σε
δυο υφές, για μεγαλύτερη άνεση και καλλυντική ευχαρίστηση κατά την εφαρμογή:
• HYDREANE Riche - για ξηρό και πολύ ξηρό ευαίσθητο δέρμα.
• HYDREANE Legere - για κανονικό και μικτό ευαίσθητο δέρμα.
Μπορεί κανείς να επισκεφτεί και το site www.hydreane.
gr όπου θα βρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την
HYDREANE και το ευαίσθητο δέρμα.
Όλα τα προϊόντα της La Roche-Posay διατίθενται σε επιλεγμένα φαρμακεία.

Πληροφορίες στο site: www.hydreane.gr
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Bιολογικά και οικολογικά
καλλυντικά πιστοποιημένα από τον Εcocert

Καλλιεργούμε τη γη και συλλέγουμε φυσικά συστατικά για να δημιουργήσουμε βιολογικά προϊόντα
φροντίδας για τη δική σας ευεξία
και ομορφιά. Η Sanoflore έχει εξελίξει όλη την αλυσίδα βιολογικής παραγωγής, διαχωρίζοντάς
την σε τρεις αποκλειστικά βιολογικές, πιστοποιημένες και συμβατές κατηγορίες:
• Βιολογικά Καλλυντικά
Ένα μίγμα φυσικών και ενεργών
συστατικών βιολογικής καλλιέργειας. Το νερό αντικαθίσταται από
ανθόνερο, τα αρώματα είναι 100%
φυσικά, τα φυτικά έλαια προσδίδουν πλούσια υφή αλλά και μαλακτικές, θρεπτικές, προστατευτικές δράσεις και τα αιθέρια έλαια
επιλέγονται προσεκτικά ώστε να
παρέχεται η μέγιστη καλλυντική
τους αποτελεσματικότητα και να
αξιοποιούνται οι αρωματοθεραπευτικές τους ιδιότητες.
• Αρωματοθεραπεία
Δημιουργούμε 100% καθαρά, φυσικά και βιολογικά αιθέρια έλαια,
μέσω της τεχνικής απόσταξης με
υδρατμούς.
• Φυτοθεραπεία
Βιολογικά αφεψήματα για εσωτερική ευεξία.

Δεσμεύσεις Sanoflore
Με απόλυτο σεβασμό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εμείς
στη Sanoflore προάγουμε τα ευεργετικά οφέλη της φύσης και δεσμευόμαστε για την:
• Ευεξία. Προσφέρουμε πρωτοποριακά, πλούσια, απλά και αποτελεσματικά βιολογικά προϊόντα, ενσωματώνοντας όλες τις
ευεργετικές ιδιότητες του φυτικού βασιλείου.
• Ποιότητα. Ελέγχουμε όλα τα στάδια, από την καλλιέργεια μέχρι
το τελικό προϊόν.
• Π ροστασία του περιβάλλοντος.
• Ανάπτυξη του αγροτικού κόσμου.
• Καλλιεργούμε με τις αρχές τις
βιολογικής γεωργίας
• Εκχυλίζουμε τα ειδικά επιλεγμένα φυτά.
Τα αιθέρια έλαια συντίθενται με φυσικό τρόπο από τα αρωματικά θεραπευτικά φυτά, χάρη στην ενέργεια του ήλιου. Για να διατηρούν
τις δραστικές ιδιότητες του φυτού
χρησιμοποιούμε έναν παραδοσιακό τρόπο απόσταξης που ονομάζεται «μεθ’υδρατμών».
Στο αποστακτήριο της Sanoflore,
το οποίο είναι πιστοποιημένο από
τον Ecocert, αποστάζουμε 700

τόνους φυτών στη διάρκεια του
χρόνου.
Πρόκειται για αγνά, φυσικά και βιολογικά αιθέρια έλαια, ενώ ο πελάτης έχει στη διάθεσή του τα δελτία ανάλυσης κάθε ελαίου, που
συντάσσονται υπό την εποπτεία
του CNRS (Γαλλικό Εθνικό Κέντρο
Επιστημονικής Έρευνας).
• Δημιουργούμε βιολογικά προϊόντα φροντίδας
«Επιδιώκουμε μια καθολική προσέγγιση της ευεξίας, γιατί η ομορφιά δεν μπορεί να διαχωριστεί από
την υγεία.» Ομάδα Sanoflore.
Τα προϊόντα μας χαρίζουν αναπάντεχη απαλότητα και δροσιά, ενώ
τα αρώματά τους, 100% φυσικά
και διακριτικά, προσφέρουν μια
αίσθηση ευφορίας. Δεν περιλαμβάνουν paraben, φαινοξυαιθανόλη, πολυαιθυλενική γλυκόζη και
χρωστικά, αλλά ούτε και σιλικόνη.
Είναι δερματολογικά ελεγμένα και
δε δοκιμάζονται σε ζώα.

Πληροφορίες: Value!com Τηλ. 210 62 36 270
Φοίβη Παναγιωτοπούλου phoebe_panagiotopoulou@valuecom.gr
Ελένη Μιχαλά eleni_michala@valuecom.gr
Μαρία Τσιριμώκου maria_tsirimokou@valuecom.gr
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Liftactiv CxP:
Αντιρυτιδική & Συσφικτική φροντίδα αναδόμησης για αποτέλεσμα “lifting”
που βασίζεται στη βιολογία της επιδερμίδας.

Μια νέα επιστημονική καινοτομία ενάντια στις βαθιές
ρυτίδες και την έλλειψη σφριγηλότητας.
Τα Εργαστήρια Vichy, μετά από 12 χρόνια σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα της αντιγήρανσης και την επιτυχία της αντιρυτιδικής και συσφικτικής κρέμας Liftactiv, δημιουργούν φέτος την κοσμητολογική επανάσταση: την εξέλιξη στην αντιγήρανση για
αποτέλεσμα “lifting” που βασίζεται στη βιολογία της επιδερμίδας. Με την πάροδο του χρόνου, οι ρυτίδες γίνονται πιο βαθιές και η σφριγηλότητα της επιδερμίδας
μειώνεται. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη μείωση του
αποθέματος των ινών κολλαγόνου και ελαστίνης, αλλά κυρίως, στη σταδιακή μείωση του αριθμού των ινοβλαστών και την επιβράδυνση της λειτουργίας τους, κάτι που αποτελεί και τη βασική αιτία αλλοίωσης του αποθέματος ινών. Για να δράσουμε αποτελεσματικά σε
βάθος και με διάρκεια, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε
στο κυρίως δέρμα τους ινοβλάστες και να τους πολλαπλασιάσουμε, ώστε να επιτύχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα “lifting”, ένα «βιολογικό lifting». Η Vichy δημιουργεί τη Liftactiv CxP για αποτέλεσμα “lifting” που
βασίζεται στη βιολογία της επιδερμίδας.
LIFTACTIV CxP
Αντιρυτιδική & συσφικτική φροντίδα αναδόμησης
Με Πεπτίδια² + Βιταμίνη C: στοχεύουν στα κύτταρα που παράγουν ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης για
να τα ενισχύσουν και να τα πολλαπλασιάσουν. Έτσι διασφαλίζει ένα αποτέλεσμα “lifting” που βασίζεται στη
βιολογία της επιδερμίδας και τους φυσικούς μηχανισμούς. Προσφέρει άμεση λείανση και σύσφιξη της επιδερμίδας αλλά και βαθιά αναδόμηση που διαρκεί. Για
1η φορά ένας δυνατός συνδυασμός για μέγιστη αποτελεσματικότητα:
Δραστικά Συστατικά & Τεχνολογία Αιχμής
1. Συνέργεια δράσης ενεργών συστατικών:
Πεπτίδια² + Βιταμίνη C
Για 1η φορά, τα Πεπτίδια² και η Βιταμίνη C, συνδυά-

ζονται και ενεργοποιούν σε βάθος τους βιολογικούς μηχανισμούς νεότητας της επιδερμίδας.
• Τα Πεπτίδια² έχουν αποδείξει την αντιρυτιδική και
συσφικτική τους αποτελεσματικότητα, καθώς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παράγωγη νέων ινών
κολλαγόνου και ελαστίνης ενώ παράλληλα ενισχύουν
και προάγουν τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών.
• Η Βιταμίνη C είναι το “καύσιμο” του δέρματος, ένας
διεγερτικός παράγοντας όλων των ζωτικών λειτουργιών
του. Η αντιρυτιδική και συσφικτική της αποτελεσματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη: λειαίνει και συσφίγγει την επιδερμίδα προάγοντας την κυτταρική ανανέωση, τόσο
στην επιφάνεια, όσο και στο βάθος του δέρματος.
Η αποτελεσματικότητά του συνδυασμού τους είναι
σημαντικά υψηλότερη, από την αποτελεσματικότητα του
κάθε συστατικού ξεχωριστά:
• +243% αύξηση της σύνθεσης των ινοβλαστών έναντι μάρτυρα*
• 9πλάσια αύξηση της σύνθεσης των ινών ελαστίνης
έναντι μάρτυρα*
*τεστ in vivo
2. Τεχνολογία Αιχμής: Δραστικά συστατικά σε συνεχή απελευθέρωση στην καρδιά των κυττάρων
Τα Εργαστήρια Vichy καινοτομούν, αντλώντας έμπνευ-
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ση από τη συνεχή απελευθέρωση φαρμακευτικών ουσιών στον οργανισμό και εφαρμόζοντας την αρχή της
Φαρμακοκινητικής στην κοσμητολογία, στο συνδυασμό
Πεπτίδια²+ Βιταμίνη C. Η δημιουργία των φαρμακευτικών ουσιών συνεχούς απελευθέρωσης μέσα από την επιστήμη της Φαρμακοκινητικής, προκάλεσε επανάσταση
στον κόσμο της φαρμακοποιίας. Για 1η φορά, έγινε εφικτή η αντιμετώπιση - θεραπεία παθολογικών καταστάσεων με διάρκεια στην αποτελεσματικότητα. Οι φαρμακευτικές ουσίες συνεχούς απελευθέρωσης παρατείνουν
χρονικά την απορρόφηση του βασικού δραστικού συστατικού, με αποτέλεσμα και η αποβολή τους να πραγματοποιείται με πιο αργό ρυθμό. Τα ενεργά συστατικά
διαχέονται σταδιακά στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να
παρατείνεται η αποτελεσματικότητά τους.
Καινοτομία: Συνεχής απελευθέρωση δραστικών συστατικών, Πεπτίδια² + Βιταμίνη C στην καρδιά του δέρματος,
για ενεργοποίηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων
που παράγουν ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης.

γυναικών: η υφή για Κανονικές προς Μικτές Επιδερμίδες
είναι εμπλουτισμένη με διακαλύτες και πυρίτιο, προκειμένου να χαρίζει απαλό, βελούδινο και ματ αποτέλεσμα.
Χαρίζει αίσθηση δροσιάς και άνεσης κατά την εφαρμογή. Η υφή για Ξηρές έως πολύ Ξηρές Επιδερμίδες διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε έλαια, προκειμένου να διασφαλίζει την άνεση και τη θρέψη της επιδερμίδας. Μη
λιπαρή και μη κολλώδης, απορροφάται εύκολα, επιτρέποντας τη χρήση του μακιγιάζ αμέσως μετά τη χρήση του προϊόντος.
Υψηλή αποτελεσματικότητα:
• 78% των γυναικών δήλωσαν ότι η επιδερμίδα γίνεται άμεσα πιο λεία
• 88% των γυναικών δήλωσαν ότι η επιδερμίδα συσφίγγεται
• 91% των γυναικών δήλωσαν ότι η επιδερμίδα γίνεται πιο απαλή
• 87% των γυναικών δήλωσαν ότι η υφή ήταν απόλυτα κατάλληλη για την επιδερμίδα τους

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Κλινικά αποδεδειγμένη κάτω από δερματολογικό έλεγχο
Άμεσα: Σε 4 ώρες, η επιδερμίδα γίνεται πιο ελαστική + 27,5%*.
Από τον 1ο μήνα: Οι ρυτίδες επανορθώνονται και
η επιδερμίδα λειαίνεται.
Σε 2 μήνες:
• 84% των γυναικών δηλώνουν ότι η επιδερμίδα συσφίγγεται, σαν να έχει κάνει lifting*.
• 82% των γυναικών δηλώνουν ότι η επιδερμίδα λειαίνεται**.
2 εβδομάδες μετά τη διακοπή της αγωγής:
η αντιρυτιδική και συσφικτική αποτελεσματικότητα της
Liftactiv CxP συνεχίζεται, για μεγάλης διάρκειας ορατή
βελτίωση – μεταμόρφωση της επιδερμίδας.
Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα υπό ιατρικό έλεγχο με εφαρμογή της Liftactiv CxP για κανονικέςμικτές επιδερμίδες
* Σύσφιξη. Κλινική μελέτη σε 40 γυναίκες.
** Προσωπικές αξιολογήσεις από 50 γυναίκες.

Η Αντιρυτιδική & Συσφικτική Φροντίδα Αναδόμησης
συμπληρώνεται με την κρέμα νυκτός

4. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΥΦΕΣ: Ξυπνούν τις αισθήσεις και
προσφέρουν αποτέλεσμα “lifting”…
Εξαιρετικά αισθησιακές υφές για όλες τις ανάγκες των

Liftactiv CxP Night
Η κλασική αποτοξινωτική δράση συμπληρώνεται
από τα Πεπτίδια² και τη Βιταμίνη C που συνδυάζονται
με ένα κερατολυτικό δραστικό συστατικό, για ενίσχυση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Επιπλέον, η υφή της έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανακουφίζει την επιδερμίδα που «σημαδεύεται» και αφυδατώνεται από τις επιθέσεις που δέχεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμπλουτισμένη με παράγοντες που
δημιουργούν αποτέλεσμα φιλμ, βελτιστοποιεί την ελαστικότητα και την άνεση της επιδερμίδας.
LIFTACTIV CxP Αντιρυτιδική & συσφικτική φροντίδα αναδόμησης
LIFTACTIV CxP - Κανονικές προς Μικτές Επιδερμίδες
(50ml, Λ.Τ.: 29,00 ευρώ)
LIFTACTIV CxP - Ξηρές έως πολύ Ξηρές Επιδερμίδες
(50ml, Λ.Τ.: 29,00 ευρώ)
LIFTACTIV CxP NIGHT (50ml, Λ.Τ.:30,00 ευρώ)
Διαθέσιμες στα φαρμακεία από τα Εργαστήρια Vichy, το
Σεπτέμβριο του 2008

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Value!Com Τηλ.: 210.6236270
Φοίβη Παναγιωτοπούλου, Κωνσταντίνα Κώστα, Μαρία Τσιριμώκου
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Nέα Προϊόντα

Macladin®

Clarithromycin Tabl. f/c 500mg x 21

Gra.or.sus 250mg/5ml x 60ml
Η δραστική ουσία του Macladin® είναι η κλαριθρομυκίνη, ένα αντιβιοτικό φάρμακο της κατηγορίας των μακρολιδών. Το Macladin® ενδείκνυται σε
λοιμώξεις του ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος (φαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, βρογχίτιδα, πνευμονία), σε λοιμώξεις του δέρματος και των
μαλακών μορίων (μολυσματικό κηρίο, θυλακίτιδα,
κυτταρίτιδα, ερυσίπελας), στη συμπληρωματική θεραπεία λοιμώξεων οφειλόμενων σε άτυπα μυκοβακτηρίδια και για την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου
του πυλωρού σε συνδυασμό με αναστολείς της γαστρικής έκκρισης.
Το Macladin® κυκλοφορεί σε δύο μορφές:
• Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο περιεκτικότητας 500 mg/tab και σε συσκευασία των 21 δισκίων.
• Κοκκία για την παρασκευή 60 ml πόσιμου εναιωρήματος περιεκτικότητας 250mg/5ml με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι.

Sporizole®

Itraconazole 100 mg/cap.
Το Sporizole® περιέχει ως δραστική ουσία ιτρακοναζόλη, η οποία ανήκει στην κατηγορία
των αζολών και είναι ένα αντιμυκητιασικό φάρμακο με ευρύ φάσμα δράσης, που ενδείκνυται
στη θεραπεία δερματομυκητιάσεων που προκαλούνται από δερματόφυτα και ζυμομύκητες,
στην ποικιλόχρου πιτυρίαση, σε ονυχομυκητιάσεις προκαλούμενες από δερματόφυτα και ζυμομύκητες (είδη Trichophyton, Candida κ.λ.π.)
και σε συστηματικές μυκητιάσεις.
Το Sporizole® κυκλοφορεί σε συσκευασίες
των 6, 15 και 28 καψουλών.

TARGET PHARMA ΕΠΕ
Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα
Τηλ.: 210 5224830, fax: 210 5224838
e-mail: info@targetpharma.gr,
www.targetpharma.gr

