Linola® Lotion, emulsija, sukurta kasdienei

sausos, šerpetojančios, linkusios į atopinį dermatitą
odos priežiūrai, 200 ml
•
•
•
•

Greitai įsigeria;
lengvai pasiskirsto;
užtikrina odos riebalų ir drėgmės balansą;
stiprina odos apsaugines funkcijas.

Linola® Lotion emulsija greitai ir visiškai įsigeria į odą. Ji idealiai tinka
įtrinti visą kūną, veidą ir rankas.
„Vanduo riebaluose“ emulsija, kurioje yra 35% riebalų, savo sudėtyje turi
medžiagų, skatinančių barjero funkcijų atsinaujinimą (pvz., vertingas
dygminų aliejus, turintis labai daug linolio rūgšties). Ši riebalų rūgštis
būtinai reikalinga sveikos odos barjerui sustiprinti.
Be to, Linola® Lotion emulsija aplink raginio sluoksnio ląsteles sudaro ploną
plėvelę, saugančią odą nuo tolimesnio išsausėjimo ir normalizuojančią
riebalų bei drėgmės trūkumą. Oda vėl tampa lygi ir švelni.
Linola® Lotion emulsija patikrinta dermatologiškai, nesukelia alergijos ir
gali būti naudojama bazinei visų kitų sausos odos formų priežiūrai.
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Linola® F
Linola® Lotion
Linola® Fett Ölbad
Linola® Dusch und Wasch
Linola® Schampoo
 Tinka vartoti



Galva



Didieji alergenai

Šokoladas, kakava, chalva, kramtomoji guma, bulvių traškučiai, limonadas, sultys su konservantais,
medus, riešutai, grybai, žuvis, vėžiagyviai, majonezas, pomidorų padažas, citrusiniai vaisiai
Alergizuoja

Rekomenduojama

Karvės ir ožkos pienas, sūreliai, varškė, lydytas sūris
Vištiena, veršiena, pieniškos dešrelės, sojos mėsa, kiaušiniai
Grikiai, kviečiai
Morkos, saldieji pipirai, ankštinės daržovės, pomidorai
Braškės, žemuogės, juodieji serbentai, vyšnios, avietės, kriaušės, slyvos,
vynuogės, arbūzai, ananasai, persikai, abrikosai, šaltalankis
Kisielius, gira
Garstyčios, krienai, lauro lapeliai, gvazdikėliai

Kefyras, rūgpienis, jogurtas be konservantų, kalcinuota varškė (nuo 8 mėn.),
baltas sūris, grietinė, sviestas (truputį), sutirštintas pienas be cukraus
Triušiena, nutrijos mėsa, jautiena, kiauliena, kalakutiena
Miežiai, avižos, ryžiai, rugiai, kukurūzai
Gūžiniai kopūstai, brokoliai, bulvės, cukinijos, kopūstai, moliūgai, agurkai,
salotos, svogūnai
Raudonieji ir geltonieji serbentai, obuoliai, bananai, spanguolės, bruknės,
mėlynės, kivi
Įvairios žolelių arbatos (ramunėlių arbatos gerti kasdien nerekomenduojama)
Alyvuogių aliejus

Nevartoti esant alergijai!

Vaistų sirupo pavidalu, B grupės vitaminų (išskyrus vit. B6), polivitaminų, penicilino, biseptolio

Gamintojas: Dr. August Wolff GmbH & Co, KG Arzneimittel, Bielefeld, Vokietija.
Atstovas Lietuvoje: UAB Sirowa Vilnius, Švitrigailos g. 11B, Vilnius. Tel. (8~5) 2394150, www.sirowa.com

Linola® F, kremas, 50 g (vandens / aliejaus emulsija, 60 % riebalų)
Labai sausos, suskirdusios, alergiškos, atopinės odos gydymui

NA!

NAUJIE

• Tinka kūdikiams, vaikams, suaugusiems
ir pagyvenusiems žmonėms;
• su linolio rūgštimi;
• padeda odai apsisaugoti nuo
dirginančių ir kenksmingų medžiagų;
• atstoja natūralią apsaugančią nuo išsausėjimo
odos riebalų plėvelę ir skatina gijimo procesą;
• veikia priešuždegimiškai ir malšina sudirgimą;
• tinka nėštumo ir žindymo periodu;
• be konservantų ir kortikoidų.
Vartojimo būdas: Atsižvelgiant į poreikį, Linola® F keletą kartų per dieną tolygiai užtepti ant
odos ir lengvai įtrinti. Jei oda itin jautri, prieš užtepant, galima įtrinti į delno odą, kad ji taptų
minkštesnė. Galima vartoti ilgai ir nuolat.

Linola® Dusch und Wasch, dušo ir prausimosi gelis, 300 ml

Sukurtas ypatingos priežiūros reikalaujančiai sausai arba
į neurodermitą linkusiai odai

• Subalansuotos skaidrios it stiklas prausimosi želės medžiagos itin
švelniai, tausodamos valo kūną, veidą ir rankas;
• mikroemulsinė sistema aprūpina odą vertingais linolio rūgštimi
praturtintais augaliniais aliejais;
• tinka jautriai odai ir negraužia akių;
• tausojamas ir stiprinamas odą saugantis barjeras, kuris neleidžia
prasiskverbti kenksmingoms medžiagoms ir bakterijoms bei odai
išdžiūti, oda sudrėkinta išlieka 24 valandas;
• fiziologinis odos pH 5,5 ir tikslingai parinktos sudėtinės medžiagos
užtikrina švelnų antibakterinį poveikį;
• sumažinamas odą dirginančių mikrobų skaičius, subalansuojama
sveikai odai reikalinga natūrali mikroflora.

Linola® Shampoo*, šampūnas sausai, jautriai ir
į neurodermitą linkusiai galvos odai, 200 ml

• Atkuria ir palaiko odos drėgmės balansą;
• numalšina niežulį ir paraudimą;
• neleidžia galvos odai nusausėti;
• be dažiklių, konservantų ir kvapiųjų medžiagų;
• su linolio rūgštimi.
Linola® šampūnas buvo specialiai sukurtas sausos, jautrios ar į neurodermitą
linkusios galvos odos ir plaukų plovimui.
Jei galvos oda jautri ar sausa, plaunant plaukus dažnai sustiprėja jos
dirginimas, atsiranda paraudimai, sausumo ir tempimo jausmas.

Klinikinės studijos patvirtino, kad Linola® šampūnas geriausiai tinka specialiems tokios odos
poreikiams.
• Dėl specialios sudėties (pvz., plaunančios substancijos gliukozės pagrindu) galvos oda ir
plaukai plaunami ypač švelniai ir tausojančiai.
• Naudojant Linola® šampūną, išplaunama daug mažiau riebalų nei plaunant įprastais
šampūnais, todėl tausojamas apsauginis odos barjeras ir jo riebalų plėvelė bei struktūriniai
lipidai, suteikiantys odai švelnumo, saugantys nuo kenksmingų medžiagų ir bakterijų.
• Natūralūs drėgmės reguliatoriai ir vienas svarbiausių sveikos odos komponentų – linolio rūgštis
užkerta kelią sausumui ir galvos odos dirginimui.
• Linola® šampūną galite naudoti kasdien.
Turėtumėte atkreipti dėmesį, kad prausiantis po dušu ar maudantis vonioje vanduo nebūtų per
karštas, nes tai kenkia odai ir plaukams. Ideali temperatūra: 32-36 °C.

Linola® Fett Ölbad*, vonios priedas, 200 ml
• Vartojamas papildomai odos ligoms, kurioms būdinga odos
sausmė arba pleiskanojimas (pvz., žvynelinei, endogeninei
arba atopinei egzemai), gydyti;
• tinka praustis vonioje ir po dušu;
• nesunkiai pasišalina iš dušo ar vonios.
* Nereceptinis vaistinis preparatas, be konservantų.

Linola® Fett Ölbad – medicininis vonios aliejus, saugantis ir
maitinantis odos riebalinį sluoksnį prausimosi metu. Riebalų
sudedamosios dalelės (daugiau nei 90%) smulkiai pasiskirsto
vandenyje, taip sudarydamos tarsi emulsiją. Priešingai nei
paprastų aliejų voniai atveju, kai riebalai tik sudaro plėvelę
vandens paviršiuje, oda Linola® Fett Ölbad riebalus įsisavina daug
greičiau ir gauta drėgmė ilgai išlieka odoje. Sudirgintos odos vietos
nurimsta, įtampos ir niežėjimo jausmas pastebimai sumažėja.
Linola® Fett Ölbad idealiai tinka bet kokios formos sausai,
dirgliai odai, neurodermito ir žvynelinės pagalbiniam gydymui.
Linola® Fett Ölbad labai praktiška naudoti, nes nepalieka
nemalonaus riebalų sluoksnio ant dušo kabinos ar vonios kraštų.
Linola® Fett Ölbad – skystas vonios aliejus, priedas prausiantis, maudantis vonioje, duše. Sudėtis: veikliosios medžiagos
yra 48,0 g skystojo parafino, 44,0 g mišinio, sudaryto iš heksadecil (2-etilheksanoato, oktadecil (2-etilheksanoato)
ir izopropilmiristato (santykiu 6:3:1), 1,0 g alfa-(dodecil, tetradecil)- omega -hidroksipoli (oksietilen)-4,5-poli
(oksipropileno)-5 ir 6,0 g alfa-dodecil-omega-hidroksipoli (oksietileno)-2. Pagalbinė medžiaga yra kvapioji medžiaga
Savanne. Linola® Fett Ölbad vartojimas: visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką Šie nurodymai galioja tik tuomet, jei Jūsų gydytojas nepaskyrė Linola® Fett Ölbad vartoti kitu
būdu. Jei gydytojas nenurodo kitaip, atsižvelgiant į odos ligos pobūdį ir apimtį, į vonią su vandeniu, įpylus Linola® Fett
Ölbad skysto vonios aliejaus, reikėtų maudytis kas 2-3 dienos. Į vandenį reikia pridėti tokį Linola® Fett Ölbad kiekį: kai
ruošiama viso kūno vonia - 30-40 ml, kai ruošiama vonelė prausimuisi - 2 ml. Maudantis duše reikia 20 ml Linola® Fett
Ölbad. Surėkinta oda tolygiai patepama Linola® Fett Ölbad, paskui nuplaunama vandeniu. Nusimaudžius vonioje arba
duše, odos rankšluosčiu reikėtų stipriai nešluostyti. Kai oda labai nusausinama arba trinama, mažėja gydomasis vaisto
poveikis. Vonios vandens temperatūra neturėtų būti didesnė kaip 36 °C, nes kitaip išnyks odos riebumą atstatantis poveikis.
Jei ligos metu kamuoja niežulys, vonios vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 32 °C arba tokia maža, kokią galite
pakęsti. Maudymosi vonioje trukmė neturėtų būti ilgesnė kaip 20 min. Kūdikius ir mažus vaikus vonioje reikėtų laikyti
tik kelias minutes. Atsižvelgiant į odos ligą ir jos intensyvumą, vaistą galima vartoti 4 savaites. Linola® Fett Ölbad vartoti
negalima: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; karščiuojant, sergant
tuberkulioze, sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, pvz., padidėjus kraujospūdžiui. Tokiais atvejais negalima daryti
jokios vonios, taip pat ir tos, kuriai ruošti vartojamas Linola® Fett Ölbad. Specialių atsargumo priemonių reikia: reikia
saugotis, kad Linola® Fett Ölbad nepatektų į akis, nes jis gali sukelti deginimo pojūtį. Kadangi ant odos, taip pat vonioje,
ant dušo kabinos grindų susidaro aliejinis sluoksnis, reikia saugotis, kad nepaslystumėte.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis
poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

