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 ЕМОЛЕНТІВ ДЛЯ
ЩОДЕННОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
ТА ЗАХИСТУ  АТОПІЧНОЇ
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ЩО ВИ ЗНАЙДЕТЕ В
ЦЬОМУ ДОВІДНИКУ:

Види анал�з�в та
д�агностики

ДІАГНОСТИКА
АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ

Nº01

Розбираємо класиф�кац�ю
та який продукт п�д�йде

для кожного етапу

СТВОРЮЄМО
РИТУАЛ ЩОДЕННОГО

ДОГЛЯДУ

Nº02

Який крем п�дходить для
терм�нової допомоги при
атоп�чному загостренн�

ЗАГОСТРЕННЯ
СВЕРБІЖУ: ЯКИЙ

ПРОДУКТ ВИБРАТИ

Nº03

Прост� кроки для
покращення комфорту

життя з атоп�єю

10 ПРАВИЛ ДОГЛЯДУ
ЗА АТОПІЧНОЮ

ШКІРОЮ

Nº04



"Емолент – це поєднання водної та масляної частини

засобу, як� спец�ально створюються л�карями та

виготовляються на фармацевтичних заводах. Здорова

шк�ра людини складається з г�дрол�п�дного

ДЛЯ КОГО ПІДІЙДЕ ЦЕЙ
ДОВІДНИК?

шару - водяного та жирового, кажучи простими словами. Цей шар робить нашу шк�ру

гладкою, пружною, перешкоджає виходу вологи з глибоких шар�в �, найголовн�ше, має

виражену захисну властив�сть в�д �нфекц�й, в�рус�в, грибк�в, холодної та високої

температури.

При атоп�ї в�дбувається ушкодження шк�ри зсередини. І пошкоджується, а �нод� й повн�стю

руйнується г�дрол�п�дний бар'єр. Наша шк�ра стає «голою». Захисту немає. Тому л�кування

атоп�ї завжди має складатися з двох частин: прибрати те, що руйнує шк�ру зсередини (б�лки

алерг�ї) � обов'язково в�дразу зверху нанести те, що захистить шк�ру.

Саме для цього ми створили дов�дник SKINCARE LAB. Грунтуючись на досв�д� роботи та

в�дгуках пац�єнт�в, фах�вц� медичного центру "Алерголог" ретельно п�д�брали продукц�ю та

поради щодо догляду на р�зних етапах л�кування. Для нас було важливо, щоб �нформац�я

була максимально корисною як для мам з д�тьми, так � для дорослих, як пров�дник у

проф�лактиц� та л�куванн�. Ми в�римо, що активне життя при атоп�ї можливе, дотримуючись

к�лькох простих правил догляду за здоров'ям шк�ри".

МАРИНА БОРИСЮК 
Кандидат медичних наук
Директор медичного центру "Алерголог"

.
 



Д�агноз базується на огляд� вогнищ

ураження, розп�знаванн� чотирьох

типових фаз екземи та, можливо,

м�кроскоп�чному досл�дженн� зразка

шк�ри. Л�кар запитує, де на т�л�

почалася екзема, коли вона

почалась й �нш� уточнююч� питання.

ДІАГНОСТИКА
АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ01

ДІАГНОСТИКА

ЗАПИШИСЯ НА
 ДІАГНОСТИКУ ТУТ

Д�агноз атоп�чного дерматиту має обов'язково визначений л�карем. Дуже часто перш� ознаки

атоп�ї починаються в ранньому дитячому в�ц� з� звичайного почервон�ння щ�к. Але це

захворювання має тенденц�ю до швидкого прогресування. Тому важливо вчасно поставити

д�агноз та призначити правильне л�кування та догляд за шк�рою, щоб уникнути розвитку

екземи та використання гормональних засоб�в.

https://allergolog-centr.com.ua/ua/consulting-ua/allergolog.html
https://allergolog-centr.com.ua/ua/consulting-ua/allergolog.html
https://allergolog-centr.com.ua/ua/consulting-ua/allergolog.html


ДІАГНОСТИКА
АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ01

Головним етапом для встановлення д�агнозу «Атоп�я» �

правильному виявленн� причини утоп�ї є анал�зи. Їх можна

розд�лити на к�лька крок�в. Перший називається скирин�г метод,

Це те, що дозволяє зрозум�ти – чи пов'язано з алерг�єю розвиток

хвороби, чи н�. Скрин�нг анал�зи називаються FX 5 та Phadiatop.

ПЕРШИЙ КРОК - СКРІНІНГ

ДРУГИЙ КРОК – ЦЕ КОПРОГРАМА
Найчаст�ше причиною атопи є продукти харчування. Тому дуже

важливо досл�джувати, як в�дбувається перетравлення їж�, чи є зм�ни

активност� фермент�в шлунково-кишкового тракту. Пот�м л�кар

призначає розширен� панел�, де досл�джується кожен препарат.

АНАЛІЗИ

Ц� анал�зи дозволяють точно виявити продукти, як� доведеться

виключити з рац�ону повн�стю, або на якийсь час.

ТРЕТІЙ КРОК – РОЗШИРЕНІ ПАНЕЛІ АЛЕРГЕНІВ

 
ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО
КОМПЛЕКСНИЙ  ПАКЕТ
АНАЛІЗІВ "АТОПІЯ"

https://allergolog-centr.com.ua/ua/prices-2/laboratornaya-diagnostika-allergii-html.html
https://allergolog-centr.com.ua/ua/prices-2/laboratornaya-diagnostika-allergii-html.html
https://allergolog-centr.com.ua/ua/prices-2/laboratornaya-diagnostika-allergii-html.html
https://allergolog-centr.com.ua/ua/prices-2/laboratornaya-diagnostika-allergii-html.html


02СТВОРЮЄМО РИТУАЛ
ЩОДЕННОГО ДОГЛЯДУ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗАХИСТ

НІЧНИЙ ДОГЛЯД

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД:

ВМИВАННЯ
В�дновлює

пошкоджений верхн�й шар
шк�ри та запоб�гає розвитку

�нфекц�ї.

Етап п�дготовки шк�ри до
зовн�шн�х подразник�в та

в�дновлення її захисного
бар'єру.

Вир�шальний етап у л�кувальному
догляд�. Допомагає в�дновити шк�ру,
формує захисний бар 'єр, Перешкоджає
втрат� вологи з глибоких шар�в
шк�ри.

Необх�дний крок до швидкого
в�дновлення та спок�йного сну без
сверб�жу.



Уникайте використання мила, ароматизатор�в

та засоб�в, що м�стять спирт.

Використовуйте мило без лужних

компонент�в, без ароматизатор�в, гель або

дерматолог�чну очищувальну ол�ю.

Не приймайте гарячу ванну чи душ.

Температура води не має перевищувати 32-

34°С.

Не використовуйте губки, краще вмиватися

руками.

ПРАВИЛА ПІД ЧАС ГІГІЄНІЧНИХ ПРОЦЕДУР:

КРОК 1:

ВМИВАННЯ



CICA-гель Dermalibour+, що п�ниться, м'яко
очищає � миттєво заспокоює роздратовану �
ослаблену шк�ру. Використовується для с�м'ї.

Його формула на 90% натурального
походження утворює н�жну, кремопод�бну
п�ну, яка не щипає оч�.

Його можна безпечно використовувати при
подразненнях на т�л�, шк�р� голови та нав�ть
на обличч� та зовн�шн�х �нтимних зонах.

У формул� очищувального масла XeraCalm

A.D. поєднується 1-й постб�отичний активний
�нгред�єнт �з термальної води Avène, I-

modulia®, який зменшує сверб�ж.

Стимулює захисн� сили шк�ри � бореться �з
роздратуванням, м�стить Cer-omega, л�п�д,

под�бний до шк�ри.

Живить та в�дновлює бар'єрну функц�ю шк�ри
завдяки термальн�й вод� Avène.

Очищающий гель 

TriXera NUTRITION Nutri-Fluid мягко очищает
сухую и очень сухую чувствительную кожу

всей семьи.

 

 Созданный без мыла, он защищает от
сухости кожи и восстанавливает кожный

барьер.

 

Легко распределяется и смывается, его
высокоустойчивая формула богата

Selectiose (запатентованный активный
ингредиент Pierre Fabre)

.

П�няючий гель Aderma Exomega Emollient

з екстрактом в�вса Реальба очищає, заспокоює
та захищає атоп�чну та дуже суху шк�ру.

Заспокоює сверб�ж.

 

   Має хорош� п�ноутворююч� властивост�.
 

Ретельно абсорбує забруднення, п�т та
надлишок себуму.

П�дходить �з народження.

ВИБИРАЄМО ГЕЛЬ-ЕМОЛЕНТ
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ

ДОГЛЯД ЗА СУХОЮ І ПОШКОДЖЕНОЮ ШКІРОЮ
ТІЛА. ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСІЙ РОДИНИ:

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ З ПОЧЕРВОНІННЯМИ,
СВЕРБІННЯМ І ЧУТЛИВИМИ БОЛЬОВИМИ ЗОНАМИ:

ДОГЛЯД ЗА РЕАКТИВНО-ЧУТЛИВОЮ ШКІРОЮ
ОБЛИЧЧЯ І ОЧЕЙ

Очищаючий лосьйон Tolerance Extremely gentle cleanser знижує
реактивн�сть шк�ри на зовн�шн� фактори навколишнього
середовища та забезпечує захист, допомагаючи в�дновити
г�дрол�п�дний бар'єр.

Гелева текстура лосьйону адаптована для вс�х тип�в шк�ри,

залишає в�дчуття чистоти та комфорту, не стягуючи шк�ру. Не
м�стить аромат�в.

D-SensinoseTM (запатентований постб�отичний �нгред�єнт) для
пом 'якшення та ультра-заспокоєння вс�х тип�в г�перчутливої
шк�ри.



КРОК 2:

ЗВОЛОЖЕННЯ
Крем-емолент допомагає в�дновити шк�ру, створює захисний бар'єр при

проникненн� �нфекц�й, прибирають сух�сть, стягнут�сть та сверб�ння. Головний

етап у л�кувальному догляд� атоп�чної шк�ри. Може поєднуватися �з

застосуванням гормональних мазей або використовується як монол�кування.

ТАБЛИЦЯ ЗАСОБІВ З
ЖИВИЛЬНОЮ ДІЄЮ

МАСЛО
ЛОСЬЙОН

КРЕМ
БАЛЬЗАМ

ЕМОЛЕНТ

Коли екзема вражає шк�ру голови, необх�дно

п�дтримувати її зволоження, як будь-яку �ншу

частину т�ла. Трич� на тиждень залишайте

рекомендований крем-емолент на к�лька

годин п�д рушником, пот�м вимийте волосся.

Зроб�ть �з цього невеликий приємний

ритуал, хвилинку для себе. Це допоможе вам

п�дтримувати л�кування протягом тривалого

часу. Спробуйте додати його у св�й

розпорядок дня до чи п�сля чищення зуб�в,

щоб н�коли не пропустити л�кування!



ВИБИРАЄМО КРЕМ-ЕМОЛЕНТ
ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ

Консистенц�я пом'якшуючого крему
для т�ла A-Derma Exomega Control

Emollient Cream швидко вбирається та
не залишає в�дчуття липкост� п�сля
нанесення;

Усуває сух�сть та лущення, пом'якшує та
розгладжує шк�ру. Заспокоює
роздратування, створює невидимий
бар'єр, захищає в�д агресивних
фактор�в довк�лля.

Представлений у двох зручних
форматах:

400 МЛ та 200 МЛ

СУХА І ПОШКОДЖЕНА ШКІРА ТІЛА І ОСОБИ.
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСІЙ РОДИНИ:

ГІПОАЛЕРГЕННА РЕАКТИВНА І 
АЛЕРГІЧНА ШКІРА

Водно-л�п�дний крем XeraCalm A.D полегшує
стан дуже сухої шк�ри, схильної до атоп�чного

дерматиту та сверб�ння.

 

  I-modulia®, перший постб�отичний активний
�нгред�єнт, зменшує сверб�ж, стимулює захисн�

сили шк�ри та бореться �з роздратуванням.

 

Cer-omega, л�п�д, под�бний до шк�ри, д�є проти
сухост� � в�дновлює шк�рний бар'єр. Ідеально

п�дходить для шк�ри немовлят, д�тей та
дорослих.

 

Представлений у двох зручних форматах:

400 МЛ та 200 МЛ

EPITHELIALE A.H ULTRA - заспок�йливий крем,

що в�дновлює, використовується для вс�х
ослаблених д�лянок шк�ри, включаючи
дел�катн� зони обличчя: навколо очей, крила
носа, щоки.

Його формула м�стить масло дерева ши � має
потр�йну д�ю:

- сприяє швидкому та естетичному
в�дновленню шк�ри;

- допомагає зменшити появу сл�д�в на шк�р�;
- миттєво та надовго заспокоює неприємн�
в�дчуття на шк�р�;

Його нелипка текстура �деально ковзає по
шк�р�, забезпечуючи приємне нанесення.

Заспок�йливий зволожуючий бальзам та
крем Avene Tolerance Control з високою

переносим�стю, що м�стить D-Sensinose™,

ультра-заспок�йливий постб�отичний
�нгред�єнт для заспокоєння г�перчутливост�

шк�ри.

 

  Завдяки потр�йн�й �нновац�ї формули та
упаковки, цей зас�б заспокоює шк�ру за 30

секунд, в�дновлює її бар'єр за 48 годин та
надовго знижує г�перреактивн�сть шк�ри.

 

Крем п�дходить для реактивної шк�ри.

Бальзам – для сухої реактивної шк�ри.



КРОК 3:

ЗАХИСТ
Б�льш�сть фактор�в, що викликають почервон�ння на шк�р�, є
внутр�шн�ми, але є зовн�шн� подразники. Суха шк�ра може розвинутись у
будь-кого, але є багато повсякденних фактор�в, як� можуть пог�ршити
стан.

Холодна пора року: коли пов�тря холодне � сухе, у

багатьох людей з'являється лущення, в�доме як

«зимовий сверб�ж». Висипання на сух�й шк�р�,

спричинен� холодною сухою погодою, можуть

спричинити почервон�ння шк�ри, викликати зуд та

сверб�ж.

Сухе пов�тря:  у б�льшост� оф�с�в волог�сть низька

через кондиц�ювання пов�тря, в л�таках пов�тря

також, як в�домо, сухе.

Вода: тривалий контакт з водою видаляє природн�

жири, що змащують та захищають шк�ру.

Багаторазове миття рук п�д час роботи або догляду

за маленькими д�тьми може викликати сух�сть

шк�ри.

Зневоднення: л�тня спека, �нтенсивна праця або б�г

на велик� в�дстан�, розлад шлунка… вс� ц� фактори

можуть призвести до зневоднення орган�зму. А

зневоднення впливає на вс� органи т�ла, включаючи

Вашу шк�ру.



ВИБИРАЄМО КРЕМ-ЕМОЛЕНТ
ДЛЯ ЗАХИСТУ

ЕФЕКТ "ЗАХИСНОГО БАР'ЄРУ" ДЛЯ СУХОЇ ТА
РОЗДРАТОВАНОЇ ШКІРИ РУК, ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА:

МОМЕНТАЛЬНЕ ЗАСПОКОЄННЯ ТА ЗАХИСТ ВІД
ЗОВНІШНІХ ПОДРАЗНИКІВ ПРОТЯГОМ ДНЯ:

Захисний крем DERMALIBOUR+ BARRIER

допомагає забезпечити тривалий захист
шк�ри, подразненої як у домашн�х
умовах, так � у профес�йному середовищ�.

Заспокоює тенд�тну шк�ру завдяки
екстракту в�вса Rhealba®.

Створює ефект другої шк�ри.

М�н�м�зує ризик розмноження бактер�й
завдяки активним дез�нф�куючим
�нгред�єнтам.

Для вс�єї с�м'ї. Може застосовуватися
скр�зь: обличчя, руки, т�ло, зовн�шн�
�нтимн� зони.

Eau Thermale Avène Cold Cream живить,

зволожує та захищає шк�ру в�д зовн�шн�х
агресивних фактор�в.

 

Догляд за шк�рою для живлення та захисту в
найекстремальн�ших умовах (холод, в�тер).

 

Обвол�каюча текстура та легкий аромат надає
шк�р� м'якост�, без ефекту жирност� та липкост�.

 

  Шк�ра насичена та захищена нав�ть у
найхолодн�ших умовах.

П�дходить для активного зимового спорту та
прогулянок.

Регенеруючий захисний крем Avene Cicalfate+

  миттєво заспокоює дискомфорт та сприяє
в�дновленню чутливої та реактивної шк�ри вже

через 48 годин.

 

- ВІДНОВЛЮЄ зневоднену шк�ру. [C⁺-Restore]™ -

перший постб�отичний активний �нгред�єнт, що
в�дновлює;

- ОЧИЩУЄ уражен� д�лянки.

Сульфати м�д� та цинку обмежують
забруднення шк�ри;

- Заспокоює почуття дискомфорту.

 

Захисна текстура "з ефектом пов'язки" допомагає
в�дновити зневоднену шк�ру.

Eau Thermale Avène Cold Cream

живить, увлажнює та захищає
шк�ру в�д зовн�шн�х агресивних
фактор�в.

Догляд за шк�рою для харчування
та захисту в найекстремальн�ших
умовах (холод, в�тер).

Обвол�каюча текстура та легкий
аромат придає шк�р� м'якост�, без
ефекту жирност� та липкост�.

Шк�ра насичена та захищена
нав�ть у найхолодн�ших умовах.

П�дходити для активного зимового
спорту та прогулянок.
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Взимку сл�дкуйте за тим, щоб опалення не було надто
�нтенсивним, � не вкривайтеся к�лькома ковдрами. Вл�тку
спробуйте спати з в�дкритим в�кном у тонк�й п�жам�.

Вибираючи п�жаму, сл�д зупинитися на бавовняних моделях.
Кр�м цього, спробуйте вивернути її навивор�т, щоб шк�ра не
контактувала з колючими швами, як� також можуть викликати
сверб�ння.

ЗАСТОСОВУЙТЕ ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД

Використовуйте вологе обгортання. Якщо шк�ра схильна до

висихання протягом ноч�, спробуйте обернути вологою тканиною

уражену д�лянку п�сля зволоження. Якщо залишити обгортання на

н�ч, це допоможе зберегти зволожену шк�ру.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Надягайте в л�жко рукавички або коротко п�дстригайте ноги.

Ускладнення процесу чухання може допомогти впоратися �з

сверб�нням при екзем� в н�чний час.

КРОК 4:

НІЧНИЙ ДОГЛЯД

Використовуйте перед сном �нтенсивний заспок�йливий крем на

ол�йн�й основ�. Купайтеся на н�ч. Регулярне купання важливе для

п�дтримки зволоженост� шк�ри та запоб�гання �нфекц�ям. Завжди

зволожуйте шк�ру протягом 3 хвилин п�сля купання, щоб закр�пити

ефект.

ПРИГОТУЙТЕСЯ ДО СНУ

УНИКАЙТЕ ПЕРЕГРІВУ

02



ВИБИРАЄМО КРЕМ-ЕМОЛЕНТ
ДЛЯ НІЧНОГО ДОГЛЯДУ

НАДЖИВИЛЬНИЙ ПРОТИСВЕРБІЖНИЙ НІЧНИЙ ДОГЛЯД.
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВОЛОГОГО ОБГОРТАННЯ.

ШВИДКЕ ЗАСПОКОЄННЯ СВЕРБІЖУ, СУХОСТІ ТА ЗАПАЛЕННЯ.
ЗРУЧНИЙ ФОРМАТ ТА ЛЕГКЕ ТОЧКОВЕ НАНЕСЕННЯ.

Бальзам TRIXERA NUTRITION NUTRI-FLUID

має р�дку та дуже поживну текстуру.

Завдяки своїй р�дк�й, нелипк�й текстур�
в�н легко наноситься та швидко
вбирається, �деально п�дходить для того,

щоб одягнутися одразу п�сля нанесення.

Завдяки поєднанню тр�о л�п�д�в
рослинного походження, Selectiose, та
термальної джерельної води Avène, цей
зас�б для догляду за шк�рою без аромат�в
пом'якшує стягнут�сть � зволожує на 48

годин.

Спрей EXOMEGA CONTROL - це натуральний
експрес-продукт для сухої та сверблячої шк�ри з

миттєвим заспокоєнням та 48-годинною
ефективн�стю проти подряпин.

Спрей забезпечує надшвидке нанесення на вс�
д�лянки т�ла, тому ви зможете в�дразу

одягнутися.

с.

  П�дходить для застосування у дороз�,
екстрених ситуац�ях та п�сля спорту.

 

Зн�має сверб�ж, в�дчуття дискомфорту, стнут�сть,

почервон�ння, лущення, розгладжує та зм�цнює
шк�ру, п�двищує захисн� властивост� та м�сцевий

�мун�тет еп�дерм�су.

EXOMEGA CONTROL EMOLIENT BALM заспокоює
суху, схильну до атоп�ї шк�ру в�д народження.

  Зменшує напади подразнення та сверблячки з
першого застосування. Насичена текстура, що

заспокоює, як улюблену ковдру.

 

  М�стить б�льше 95% натуральних �нгред�єнт�в,

що надає заспок�йливий вплив на еп�дерм�с.

Збагачений пров�там�ном В3, який сприяє
в�дновленню захисного бар'єру шк�ри, зн�має
роздратування та м�н�м�зує негативний вплив

зовн�шн�х фактор�в.

 

П�дходить для вологого обгортання на н�ч.

A-Derma Cytelium Care Spray - незам�нний
зас�б тих, чия шк�ра вимагає особливо
дел�катного та як�сного швидкого догляду!

Це вологопоглинаючий спрей для вологої
шк�ри, що допомагає п�дсушити рани.

П�дходить для л�кування в�дкритої екземи,

гострих мокнучих ран, св�жих садна,

догляду за пупком, пухир�, оп�ки � т.д.

П�дходить для подразненої шк�ри
немовлят схильної до запальних процес�в
(мокнуч� д�лянки, область п�дгузника).



Коли атоп�чна шк�ра п�ддається впливу зовн�шн�х (холод, сух�сть) або

внутр�шн�х подразник�в (їжа, вода, стрес) починається реакц�я п�д назвою: коло

Сверб�ж-Розч�сування.

Г�стам�н – це молекула, яка викликає алерг�чну реакц�ю. Коли ця речовина

вид�ляється хмарними кл�тинами у шк�р�, це миттєво викликає сверб�ння.

Нашою звичною реакц�єю на сверб�ж шк�ри є розч�сування. Але чим б�льше ми

розч�суємо шк�ру, тим сильн�ше ми руйнуємо її поверхневий бар'єр шк�ри, що

призводить до ще б�льшого проникнення алерген�в та б�льшого сверб�жу. В�д

цього процесу особливо страждають д�ти, схильн� до атоп�чного дерматиту.

03ЗАГОСТРЕННЯ СВЕРБІЖУ:
ЯКИЙ SOS-ЗАСІБ ВИБРАТИ

ОДНИМ З ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ВПЛИВУ НА ШКІРУ Є ЗАПОБІГАННЯ
ЦЬОМУ КОЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИХ

ЗАСОБІВ ШВИДКОЇ ДІЇ.

ЧЕРВОНА, СУХА
ШКІРА
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ВИБИРАЄМО ЕМОЛЕНТ
ДЛЯ ЕКСПРЕС ЗАСПОКОЄННЯ

Ультразаспок�йливий осв�жаючий спрей A-DERMA CUTALGON, що
на 98% складається з �нгред�єнт�в натурального походження, для

заспокоєння та зняття дискомфортних шк�рних реакц�й. Цей спрей
адаптований для використання на перегр�т�й шк�р�, сверблячих та

пекучих д�лянках, миттєво заспокоює завдяки екстракту в�вса
Реальба та перуанської л�ани. Використовуйте на обличч�, т�л�, шк�р�

голови та зовн�шн�х �нтимних зонах, для д�тей з першого м�сяця та
дорослих.

Заспок�йливий концентрат AVENE XERACALM  - це SOS-зас�б, який
миттєво зн�має сух�сть з д�лянок, схильних до сильного сверб�ння та
атоп�ї. Завдяки формул�, що поєднує I-modulia®, що зменшує сверб�ж,

стимулює захисн� сили шк�ри та бореться з дискомфортом.

Ультраконцентрований захисний комплекс, який зменшує сильн�
п�ки сухост� для в�дновлення комфорту. Ідеально п�дходить для
пер�одично сверблячих д�лянок, таких як лице, т�ло та пов�ки.

Очищувальний крем CICA-Cream Dermalibour+, що в�дновлює, д�є в�д
24 годин � має 100% натуральне походження. В�н миттєво заспокоює,

в�дновлює та очищає роздратовану шк�ру, п�дходить для вс�єї родини.

Це �деальне р�шення для будь-якої д�лянки, яка червон�є, свербить,

щипає або в�дчуває стягнут�сть, включаючи роздратування соск�в,

викликане грудним вигодовуванням.

 

Д�ючими компонентами крему Дермал�бур+ є м�дь та цинк, як� є
найефективн�шими та антибактер�альними.



ВАЖЛИВИЙ ДОДАТОК
ДО ЕКСПРЕС ЗАСПОКОЄННЯ

ЯК НЕЗАМІННИЙ ЕТАП ЗВОЛОЖЕННЯ, ЗАСПОКОЄННЯ І ПІДГОТОВКИ ШКІРИ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТЕРМАЛЬНУ ВОДУ AVENE.

П�дтверджена б�льш н�ж п�встол�тн�м досв�дом кл�н�чного застосування,

насичена м�нералами та м�кроелементами для забезпечення оптимального

балансу та специф�чної м�крофлори, що заспокоює шк�ру, не пересушуючи її.

Багата молекулами кремн�ю, вона забезпечує м'як�сть для миттєвого в�дчуття

комфорту при кожному застосуванн�.

ДЛЯ ЗАспокоєННЯ
  ШКІРИ ПІСЛЯ ЕПІЛЯЦІЇ АБО

ГОЛіННЯ
ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО

ЗАПОКОНЕННЯ Свербіжу та
СУХОСТІ НА ОБЛИЧЧІ ТА Тілі

ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ШКІРИ ПЕРЕД
НАНЕСЕННЯМ КРЕМІВ-

ЕМОЛЕНТІВ

ЯК ПЕРШИЙ ЕТАП ВОЛОГОГО
ОБЕРТАННЯ



0410 ПРАВИЛ З ДОГЛЯДУ ЗА
АТОПІЧНОЇ ШКІРОЮ

Сл�д уникати використання антиперсп�рант�в, як� м�стять сол� алюм�н�ю.
Зам�сть цього вибирайте дезодоранти без спирту та ароматизатор�в.

Оск�льки потовид�лення настає п�сля тренування, бажано наносити
дезодорант п�сля ф�зичного навантаження (не до), п�сля душу та п�сля того,

як шк�ра добре просушена м'яким пол�ам�дним рушником.
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01ПРИ ЗАНЯТТІ СПОРТОМ

Нос�ть одяг з бавовни (купуйте на розм�р б�льше) або спец�альний спортивний
одяг. Не займайтеся спортом п�д прямим сонячним пром�нням. Використовуйте
спрей �з м�неральною водою та не забувайте пити (у невеликих к�лькостях) п�д час
тренування. Витирайте п�т за допомогою браслета або м'якого рушника, а не
футболки.

02ЗАСОБИ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

ПРИ ПЛАВАННІ

Перед купанням нанос�ть пом'якшуючий крем або лосьйон, а пот�м захисний
емолент. Тим самим ви створюєте кислотну мант�ю, яка захищає шк�ру в�д
драт�вливих фактор�в. П�сля купання обпол�скуйте шк�ру пр�сною водою.
Промокн�ть шк�ру насухо, але не втирайте її рушником, який не сушили на
в�дкритому пов�тр�, оск�льки пилок або �нший алерген можуть активувати
запалення. Вдома рекомендується помитися гелем для душу, що м�стить м�дь та
цинк. Акуратно висушивши шк�ру, нанес�ть пом'якшувальний зас�б.

04КЛІМАТ ВДОМА

Уникайте перегр�ву вашої к�мнати.
Ця ключова звичка запоб�гає надм�рному суш�нню пов�тря, що може

призвести до ще б�льшого пошкодження шк�ри. П�дтримуйте
максимальну температуру до 18°C, особливо вноч�. Щодня

пров�трюйте св�й прост�р. В�зьм�ть за звичку пров�трювати щодня,
щоб у будинок надходило св�же пов�тря. Це зменшує наявн�сть певних

алерген�в, таких як кл�щ� побутового пилу.



05В ОФІСІ/ШКОЛІ

Збалансований м�кроб�ом кишечника необх�дний для збалансованої
�мунної системи шк�ри. Їжте менше швидкого цукру та б�льше св�жих

сезонних фрукт�в та овоч�в. Запоб�гайте здуттю живота, зменшивши
споживання коров'ячого молока та глютену. Приймайте проб�отики п�д

час кожного л�кування антиб�отиками.

Не сид�ть надто близько до батареї опалення або сонячного в�кна, щоб
уникнути спеки та поту. Сядьте подал� в�д дошки, щоб уникнути попадання
крейдового пилу. П�д час загострення мийте руки п�сля перерви (щоб не
подряпати шк�ру брудними руками). Переконайтеся, що мило в школ� не
викликає роздратування (можна взяти св�й гель для миття рук).

07
В�ддайте перевагу р�дким формулам, оск�льки вони легше розчиняються у
вод�. Вони також м�н�м�зують можлив� залишки мильного розчину, що
залишаються п�сля недостатнього полоскання. П�д час прання дитячого
одягу спробуйте встановити додатковий цикл полоскання. Обмежте
використання кондиц�онер�в для б�лизни. Вони м�стять ряд синтетичних
ароматизатор�в � часто погано переносяться атоп�чною шк�рою.

08
Уникайте кур�ння, особливо у прим�щенн�.

Атоп�я та сигарети – погана комб�нац�я, тому що тютюн може посилити симптоми
екземи. Якщо ви курите або курять ваш� гост�, переконайтеся, що ви робите це

т�льки на вулиц� або в прим�щеннях, що добре вентилюються.

09
Так, ви можете завести домашню тварину! Не треба в�дмовляти соб� в радощ�
маленького пухнастого компаньйона. Однак зроб�ть один запоб�жний зах�д: не
впускайте домашн�х тварин в спальню (або нав�ть в будинок) �, звичайно ж, в л�жко.
Виходячи з дому, обов'язково тримайте двер� спальн� зачиненими.

10.

06СЛІДКУЙТЕ ЗА ЗДОРОВ'ЯМ ШЛУНКА

ПРАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ЗАМІСТЬ ПОРОШКУ

КУРІННЯ ПОЗА ДОМОМ

ДОМАШНІ ТВАРИННІ В БУДИНКУ

СУШІТЬ РУКИ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Привчайте маленьких д�тей сушити руки п�сля миття. Вода
насправд� зневоднює шк�рний покрив. Шк�ру сл�д ретельно
висушити, промокнувши рушником (як п�сля душу), але не

втирати. П�сля цього необх�дно нанести захисний крем-емолент.



СПЕЦІАЛІСТИ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ

"АЛЕРГОЛОГ" ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ

ДОПОМОГТИ!

Якщо у Вас залишилися питання,

ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 56. 
ТЕЛ +38095 456 96 99

ЧОРНОВОЛА, 25. 
ТЕЛ +38067 951 5525

ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ

@allergologcentr

@centrallergolog 
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