
DermaSilk partnerem akcji
"AZS: wiem, co noszę"

DermaSilk znacząco łagodzi lub zupełnie likwiduje objawy atopowe-
go zapalenia skóry.

Czynnik przeciwdrobnoustrojowy dodany do materiału DermaSilk 
jest istotny dla długoterminowego zmniejszenia objawów AZS.

DermaSilk jest użyteczny w leczeniu objawów atopowego zapalenia 
skóry. Skuteczność DermaSilk nie maleje wraz z regularnym, zgodnym 
z zaleceniami praniem produktów.

Wnioski z wybranych badań klinicznych*

British Journal of Dermatology 2004

Dermatology 2008

Pediatric Allergy and Immunology 2007

producent, podmiot odpowiedzialny

Al.Pre.Tec. Srl
Viale Primavera 93
30027 San Donà di Piave (VE)
Włochy       www.alpretec.com

wyłączny dystrybutor w polsce

Baltic Pharma
ul. Strzeleckiego 5/40
02-776 Warszawa
info@balticpharma.com

Inteligentna odzież lecznicza DermaSilk® to w pełni 
bezpieczna metoda leczenia objawów AZS oraz pielęgnacji 
skóry atopowej u niemowląt, dzieci i dorosłych.
DermaSilk® jest stosowany do spania lub do noszenia 
w dzień pod ubraniem. Może być używany z emolientami 
lub innymi maściami - wzmacnia wtedy ich skuteczność. 

DermaSilk® jest hipoalergiczny.

oDzIeż lecznIcza
Pomaga w azS i innych chorobach skóry

InFoRMacJe I SPRzeDaż:

 22 214 55 66

W E A R I N G  Y O U R  H E A L T H

Dostępność w sprzedaży wysyłkowej przez internet lub telefon (wysyłka gratis), 
a także w wybranych aptekach (lista: apteki.dermasilk.pl).

 100%

jed w ab  naturaln
y

Mniej swędzenia. Mniej drapania. Zdrowsza skóra.
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* Skuteczność DermaSilk testowano w 8 badaniach klinicznych z udziałem 
ok. 300 pacjentów z AZS. Wyniki zostały opublikowane w poważnych 
czasopismach dermatologicznych i alergologicznych.

ZOBACZ TAKŻE

 www.bieliz•	 nazdrowie.pl 

Jedwabna bielizna w profilaktyce 

i leczeniu miejsc intymnych.

 •	 www.stop-roztoczom.pl  

Pokrowce barierowe na materace, 

kołdry i poduszki (25 lat gwarancJi)



EFEKTY:

Już w pierwszych godzinach 
>  zmniejszenie świądu
> mniejsza potliwość

Przy regularnym stosowaniu 
> poprawa obrazu klinicznego skóry
> mniejsze ryzyko nawrotów
> wyższa jakość życia
> mniejsze zużycie emolientów

Cały asortyment (bielizna, odzież, akcesoria dla niemowląt, dzieci, 
kobiet i mężczyzn) na www.dermasilk.pl

Właściwości
DermaSilk®

ochrona skóry i lepsze środowisko dla jej autoregeneracji•	
zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody•	
poprawa efektywności emolientów i innych terapii•	
mniej swędzenia i drapania•	

I. Jedwab naturalny (100% fibroiny) - lepszy niż bawełna

Długie (800m+) i gładkie włókna, miękkość dająca efekt 
"oblewania" ciała - brak podrażnień mechanicznych

Jedwab ma podobny do skóry poziom pH oraz zbliżony 
skład chemiczny - to prawie "druga skóra"

Właściwości termoregulacyjne oraz absorpcja wilgoci 
(do 30% wagi) bez uczucia mokrości - mniej pocenia

II. Sposób wykonania - bezpieczeństwo stosowania

Przewiewność, szwy na zewnątrz - zminimalizowanie 
ryzyka przegrzania, podrażnienia 

Brak barwników, wybielaczy, żywic; oczyszczenie z serycy-
ny (kleju jedwabnego) - wykluczenie reakcji alergicznej

III. ochrona antybakteryjna - trwała czystość mikrobiologiczna

Trwale związany z materiałem czynnik antybakteryjny 
gwarantuje czystość mikrobiologiczną bielizny. To ważne, 
gdyż kolonizacja skóry przez bakterie Staphylococcus aureus 
jest czynnikiem zaostrzającym przebieg AZS.

DermaSilk® - Nr 1 w Europie:

wśród terapii zalecanych przez Europejską •	
Akademię Dermatologii i Wenerologii (EADV) 
we wszystkich stadiach nasilenia AZS.

refundowany dla pacjentów z AZS w Holandii, •	
Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 

Sklasyfikowany w UE jako wyrób medyczny klasy I, 
(nieinwazyjny).

J A K  T O  D Z I A Ł A ?


