
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА  

SOS КРЕМ ЗА ЛИЦЕ ПРОТИВ ЗАЧЕРВЯВАНЕ НА КОЖАТА, 50 ml 

 

Клинично дерматологично тестван крем за лице за дневна употреба при 

розацея, купероза и невродермит. С растителен активен комплекс 

Biophytex®, микро сребро и пантенол.  

Причина и образуване на зачервяване по кожата: при зачервяване на 

кожата се различават временна и дълготрайна поява на зачервявания, като 

например розацея и купероза (Couperose). Типична за хроничната форма на 

поява на зачервявания закупероза са зачервявания в областта на лицето, 

основно върху носа и бузите. Най-често такива зачервявания се срещат на 

възраст между 30 и 40 години и се засилват през по-късните години от 

живота на хората. Причините за появата на розацея и куперозадосега не са 

известни. Предполага се, че това са наследствени предразположения. Като 

други рисково увеличаващи се фактори могат да се посочат светлия цвят на 

кожата, високо кръвно налягане, съединителните тъкани, твърде дългото и 

твърде често излагане на слънце, прекалено тютюнопушене и обилно 

хранене с мазни и киселинни храни. Куперозата може, но не е задължително 

да преминава в последващ стадий - розацея. При всеки от засегнатите 

зачервяването е индивидуално. За розацеята особено характерни и 

съпъстващи са процесите на сърбеж и възпаление.                                          

Как действа SOS Крем за лице против зачеряване на кожата? SOS Крем 

за лице против зачервяване на кожата е специално разработен като грижа за 

кожата, предразположена на розацея, купероза или невродермит. 

Съдържащият се в крема пантенол спомага за ново образуване на клетки на 

кожата и допринася за нейната регенерация. Активният комплекс Biophytex® 

притежава, както успокояващи кожата, а така също и противовъзпалителни свойства. Този ефект 

допълнително се засилва от наличното в крема микро сребро, което ограничава развитието на бактериите 

върху кожата. Като резултат, след няколко седмици на употребас SOS крема, се забелязва значително 

подобрение. Отличната поносимост на крема към кожата, както и голямата му ефективност са клинично 

и дерматологично доказани. 

Как да използвам SOS Крем за лице против зачервяване на кожата? Нанасяйте  2 пъти дневно на 

податливите към зачервяване части или върху цялото лице.       

Колко е съвместим SOS Kрем за лице против зачервяване на кожата? Много добрата съвместимост 

на крема с кожата и високата ефективност е клинично-дерматологично потвърдена.  

Състав: вода, глицерин, каприлиц/каприц триглецириди, масло от кокос нуцифера, глицерил стеарат, 

бутилен гликол, пантенол, токоферил ацетат, хидрогенерирани кокосови глицериди, натриев стеароил 

глютамат, масло от Simmondsia Chinensis Seed, цинков глюконат, натриев бензоат, Xanthan Gum, Lactic 

Acid, Potasium Sorbat, сребро, Escin, Ruscus Aculeatus Root Extract, хидролизиран Yeast протеин, екстракт 

от Calendula Officinalis, натриев цитрат.                                                                                     

Допълнителни препоръки за дневна грижа на податливата към розацея, купероза и невродермит 

кожа: Наред с правилната грижа за лицето се препоръчва да се вземат под внимание и следните 

препоръки: миене с хладка вода, използване на измиващ лосион с pH стойност по-малка от 7 (идеално за 

кожата е стойност на pH 5,5), влажната кожата да не се търка до сухо, а да се попива с кърпа, да се 

избягва употребата на ароматни вещества или етерични масла, като ментол или камфор, да не се 

прекалява със слънцето и горещината, да се избягват големи темепературни колебания, да се избягват 

мазни, кисели или пикантни храни, да се избягва физически и психически стрес.                                                          

Дата на производство: указана на опаковката 

Срок на годност: указан на опаковката или 9 месеца след отваряне. 

Клинично и дерматологично тестван. 

Съдържание:100 ml 

Производител: Districon GmbH/ Германия 

Вносител и дистрибутор: Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД, г. Варна, ул. Перла 26, Логистичен Парк 

Варна, сграда А1, 052/731 187; 0892 216 398; www.s-o-s-bulgaria.com 

http://www.s-o-s-bulgaria.com/

