
XEROLACT
ЕКСПЕРТНИЙ ДОГЛЯД 
ДЛЯ ТЕНДІТНОЇ ШКІРИ



Не приймайте  
довго душ та ванну
 

Уникайте дуже  
гарячої води
 

Очищуйте  
шкіру делікатно

Обережно  
протирайте 
рушником 

Використовуйте  
олії для запобігання  
зневоднення

Щоденна гігієна: 
Обирайте засіб для очищення шкіри без вмісту 
мила у складі, який делікатно очистить шкіру , 
надасть довготривалий комфорт, допоможе 
запобігти сухості та почервонінню. Використання 
агресивних засобів для очищення шкіри або миття 
гарячою водою можуть спричинити зміни 
природного гідроліпідного бар'єру, які роблять 
шкіру більш чутливою до агресивних зовнішніх 
засобів. Як результат, шкіра більш незахищена та 
чутлива.

Щоденний догляд:
Рекомендовано застосовувати крем з 
пом’якшуючими та заспокійливими властивостями 
для запобігання сухості шкіри.

Як зменшити свербіж шкіри?
Корисні звички

Запитуйте консультацію у дерматолога
 



Екстремальна сухість або ксероз - найчастіша причина свербіння шкіри в будь-
якому віці. Цей дратівливий розлад робить шкіру все більш крихкою і може 
вражати новонароджених, дітей та дорослих, особливо взимку та влітку.

Інтенсивний свербіж, сухість, подразнення та дискомфорт?

Свербіж також є одним із симптомів 
схильної до атопії  шкіри, він проявляється: 

Якщо утриматися від подряпин складно, а іноді і 
неможливо, важливо зменшити свербіж, починаючи з 

правильної особистої гігієни.

Дорослі пацієнти
2% - 5%

ДІТИ ДОРОСЛІ

10% - 20%
Пацієнти педіатрів



Щоденна гігієна

XEROLACT
ОЧИЩУЮЧА ОЛІЙКА 
Олійка м'яко очищає обличчя та тіло шкіри та 
допомагає відновити захисний бар’єр . Зволожує, 
захищає та ефективно зменшує подразнення шкіри.

SODIUM LACTATE  (МОЛОЧНОКИСЛИЙ 
НАТРІЙ) ТА ГЛІЦЕРИН
Інтенсивна зволожувальна дія

ОЛІЇ СОЛОДКОГО МИГДЯЛЮ ТА 
РИСОВИХ ВИСІВОК
Відновлює рівень ліпідів

НІАЦИНАМІД
Посилює захисний бар’єр шкіри

Олійка підходить у випадку:
• тендітної, дуже сухої, подразненої шкіри, схильної до дерматиту;
• новонародженим дітям та дорослим;
• особливо підходить для пацієнтів похилого віку;
• мінімізований ризик дискомфорту очей під час вмивання.

ЗАСПОКІЙЛИВА ДІЯ



• ДЕЛІКАТНЕ ОЧИЩЕННЯ

• ЗМЕНШУЄ СУХІСТЬ ТА СВЕРБІЖ

•• ЗВОЛОЖУЄ ТА ЗАХИЩАЄ ВІД ВПЛИВУ 

ЖОРСТКОЇ ВОДИ

ЗРУЧНИЙ СІМЕЙНИЙ ФОРМАТ: 750 МЛ•
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