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Tisztelt Felhasználó! 
Ez az ismertető készítményeink legfontosabb jellemzőit 

tartalmazza . Kozmetikumaink nem "csupán szépítősze

rek", hanem valamilyen, főként növényi, esetleg állati ere

detű, természetes anyago t, vagy anyagokat tartalmaznak, 

amelyeknek hatása szakirodalomból ismert, kísérletekkel 

igazolt és más összetételekben egyéb kozmetikai készítmé

nyekben is alkalmazzák. 
Krémeink semleges kémhatásúak és olyan alapanyagokból 

készülnek, melyek alapvetően nem okoznak allergiás reak

ciókat, ezért érzékeny bőrű egyének is használhatják. 

Reméljük Ön is elégedett lesz készítményeinkkel, sikerűl 
megoldani bőrápolási gondjait! 

Készítmények: 

EPHELIS alpha 
gél - bőrfehérítő 

FITORAL 
szájvíz 
zselé 

DERMOLlN 

- ecsetelésre, vagy öblítésre 
- fogíny és szájnyálkahártya kezelésére 

bőrpuhító krém - bőrkeményedések puhítására 
lecithin krém - magas zsírtartalmú krém száraz bőrű egyének 
lecithin krém - magas zsírtartalmú krém száraz bőrű egyének 
arckrém - hyaluronsav tartalmú krém érzékeny bőrű 

egyén eknek 
szemránc krém - hyaluronsav tartalmú krém érzékeny bőrű 

egyéneknek 
lubrikáns zselé - síkosító zselé intim használatra 
Sport krém - gyógynövény kivonat tartalmú frissítő krém 

EPHELIS alpha gél 
Összetevők! Ingredients: Aqua, Propylene glycol, Alfa-Arbutin, 
Glycerín, Carbomer 940, Liquiritia radix extract, Ascorbic acid, 
Sodium hydroxyd, Sodium sul fit, Methylparaben, Alfa
tocophcrol-acetat, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-
methyl-4-isothiazolin-3-one 
Sokaknak okoz gondot a bőrén megjelenő barnás elszíneződés, 
szeplő, májfolt. A bőr színét alapvetően a börsejtekben képződő 
pigment adja. Ha a festék eloszlása nem egyenletes, akkor 
helyenként kisebb nagyobb barnás foltok, szeplők, májfoltok 
képződnek. A bőrfesték képződését a napfény fokozza, ezért 
napozás után a szeplők sötétebbé válnak. 
Alkalmazása: 
A zselét naponta egy-két alkalommal vékony rétegben kell az 
érintett testfelszínre kenni. A zselé kellemes, lágy állománya, ken
hetősége lehetővé teszi a vékony rétegben történő egyenletes felvi
telt. Néhány percen belül a zselé felszívódik és semmi nyoma nem 
marad a bőrön, amely alig észrevehetően feszessé válik, kisimul. 
A hatás elérés éhez, a foltok halványabbá válásához, eltünéséhez 
általában 4-5 hetes folyamatos alkalmazás szükséges. Az 
EPHELIS zselé a készítrnényre érzékenyegyéneknél bőrpírt okoz
hat, ami a zselé használatának szüneteltetésével, vagy az alkalma
zás ritkításával önmagától megszűnik . 

Amennyiben a gyulladás nem szűnik meg, vagy még erősödik, 
akkor a készítmény használatát meg kell szüntetni. 
A kezelés abbahagyása után 2-3 héttel a foltok ismét láthatóvá vál
hatnak. A zselé hatása csak folyamatos alkalmazással tartható fenn . 

Figyelmeztetés: a készítmény a szem, a száj, és az orr 
nyálkahártyájára nem kerűl het, hajhoz nem érhet, mert kifehéríti . 
Gyermekeknek a készítmény alkalmazása nem ajánlott. A 
készítmény fényérzékeny, fény hatására megbarnul. Alkalmazása 
után a napozást kerűlni kell! 
Tartalma: 50 g zselé lakkozott fém tubusban. 

FITORAL 
gyógynövénykivonatos szájvíz 

Összetevők/lngredients: Propylene glycol, Alcohol, Mentha 
piperita oil, Krameria triadra extr., Menthol, Foeniculum vulgarc 
oil, Citrus auranlÍun dulcis alcoholic extr., Cinnamumum cassia 
alcoholic extr, Cardamomum alcoholic extr. Eugenia Caryophyllus 
aIcoholic extr. Pimpinella anisum extr. Phenyl salicylate, Sorbitan 
laurethe, Citrus aurantifolium oil, Achillea millefolium oil , 
Thymus vulgaris oil, Eugenia cariophyllus oil, Cassia, angustifolia 
oil Salvia officinalis oil, Eucalyptus citriodora oi!, Thymol, 
Nyálkahártya vérbőségét csökkentő, érösszehúzó, vérzéscsillapító 
hatású anyagokat, illat- és aromaanyagokat tartalmaz. Napi 1-3-
szori alkalmazása elösegíti a szájhigiene helyreállítását, gátolja a 
baktériumok szaporodását a száj és légu tak nyálkahártyáján, 
csökkenti az irritáció okozta nyálkahártya elváltozás tüneteit és a 
fogínysorvadást kísérő kellemetlen panaszokat. 
Ecsetelés: a nyálkahártyát naponta két - három alkalommal, 
vattatamponnal ecseteljük. A tünetek mérséklödése esetén ritkább 
alkalmazás is elegendő. 
Öblítésre: fél pohár vízhez 10-15 csepp FITORAL-t kell adagolni 
és azzal a szájüreget többször átöblíteni. 
A szájhigiene helyreállítása céljából 2-3 cseppet kockacukorra 
csepegtetünk és lassan elszopogatjuk. 
Kiszerelés: IS ml oldat cseppentős üvegben, dobozban 

FITORAL 
gyógynövény-kivonatos szájzselé 

Összetevők!Ingredients: Aqua, Propylene glycol , Alcohol , 
Carbomer, Sodium hydroxyd, Methylparabcn, Mentha piperita oil, 
Krameria triadra extract, Menthol, Foeniculum vulgare oil, 
Pimpinella ani sum extract, Phenyl salicylate, Sorbitan laura te, 
Citrus aurantifolium oi!, Achillea millefolium oil, Thymus vulgaris 
oi!, Eugenia cariophyllus oil, Cassia angustifolia oil, Salvia 
officinalis oil, Eucalyptus citriodora oi!, Thymol, Citrus aurantium 
dulcis, Cinnamumum cassia extract, Cardamomum extract, 
Eugenia caryophyllus extract. 
Nyálkahártya vérbőség csökkentő, érösszehúzó, vérzéscsillapító 
hatású anyagokat, illat- és aromaanyagokat tartalmaz. Alkalmazása 
elősegíti a szájhigicne helyreállítását, gátolja a baktériumok 
szaporodását a száj és légutak nyálkahártyáján, csökkenti az 
irritáció okozta nyálkahártya elváltozás tüneteit és a fogíny
sorvadást kísérő kellemetlen panaszokat. Használata után a szájíz 
kellemessé, a lehelet üdévé válik. 
Alkalmazása: naponta 2-3 alkalommal a szükség szerinti mennyi
séget a száj nyálkahártyájára kell kenni. Műfogsort viselők a 
fogsor rögzítése céljából is alkalmazhat ják 
Kiszerelés: 10 g zselé fém tubus ban, dobozban 

DERMOLIN bőrpuhító krém 
Összetevők!ingredients: Aqua, Glycerin, Paraffinum liquidum, 
Stearic acid, Urea, Cetyl alcohol, Sodium laureth sulfate, Methyl
paraben. 
A kemény, megvastagodott bőrt megpuhítja és rendszeres 
használata meggátolja a börkeményedések képződését és a bör 
berepedezését. Rendszeres használatával a bőr rövid időn belül 
visszanyeri természetes rugalmasságát. 

www.pirulapatika.hu




