SOLIVIN
Een niet-hormonale, niet-verslavende, niet-toxische zalf op basis van natuurlijke vetten zonder
corticosteroïden. Het helpt effectief bij psoriasis, atopisch eczeem en neurodermis.
Solivin is geheel natuurlijk, veilig in gebruik en wordt goed door de huid verdragen. Het is niet
verslavend en kan lange tijd worden gebruikt zonder bijwerkingen.
Beschrijving:
Solivin is een crème bedoeld voor uitwendig gebruik voor toepassing op de aangetaste huid met
verschijnselen van verhoogde droogheid, zoals psoriasis, sommige vormen van atopische of
allergische huidontsteking en chronisch eczeem. Het heeft een keratolithische, anti-jeukende en
hydraterende werking. Het helpt om aanhangende schilfers van de oude huid af te stoten, te
hydrateren en de algehele conditie van de huid te verbeteren. Het positieve effect kan bij regelmatig
gebruik zichtbaar zijn na 1-2 weken. De zalf kan langdurig worden gebruikt en is geschikt
volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar.
Toepassing:
De zalf moet één tot twee keer per dag in een gelijkmatige dunne laag (niet inwrijven) op de
aangetaste delen van de huid aangebracht worden voor minimaal 12 uur per etmaal. Bij regelmatig
gebruik wordt het effect meestal waargenomen na 1-2 weken. Huidregeneratie vindt plaats in 2
fasen. Tijdens de eerste fase verdwijnen de irritatie en zwelling volledig. De tweede fase begint na de
vorming van pigmentatie. Om het effect te behouden, moet de behandeling gedurende ten minste 1
maand worden voortgezet. In het geval van uitgebreid aangetaste huid, moet het aanbrengen
geleidelijk opgebouwd worden, te beginnen op de voeten en op de handen, en vervolgens de dagen
erna ook op de rest van het lichaam. Solivin moet zonder onderbreking worden gebruikt totdat alle
droge en geïrriteerde plekken volledig zijn verdwenen.
Het optimale effect wordt bereikt wanneer de crème gedurende 2-4 maanden wordt aangebracht,
minimaal tot één maand nadat alle plekken volledig zijn verdwenen.
Ingrediënten
Solivin crème bevat een uitgebalanceerde combinatie van actieve ingrediënten (vaste olie,
bijenhoning, drietand, kamille, vitamine A, lavendelolie, eucalyptusolie, cederolie, salicylzuur, extract
van Siberische spar), speciaal geselecteerd voor het beste effect op de huid.
Overgevoeligheid
Bij mensen die gevoelig zijn voor één van de componenten kan een allergische reactie optreden na
het aanbrengen van SOLIVIN zalf. We raden je aan SOLIVIN eerst op een kleine plaats op je lichaam te
proberen.

Houdbaarheid: 3 jaar vanaf de fabricagedatum. De fabricagedatum staat op tube vermeld.
Fabrikant: PUROTRADE Global sro, (Tsjechië)

