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A pokožka si vydýchne.
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STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU NÔH
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na dennú starostlivosť o pokožku

s

neupchávajú póry, nespôsobujú prehrievanie pokožky

nezanechávajú mastný film - vhodné aj pre

dostupné iba u

suchú a citlivú

patentovaným účinným vzorcom

nositeľov

kompresných pančúch

odborníkov na nohy
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SKUPINA
ÚČASTNÍKOV

TESTOVANÝ
PRÍPRAVOK

MIESTO APLIKÁCIE

VÝSLEDOK

veľmi dobre
/ dobre 90 %

%

potvrdilo pou ívateľov/-liek90 % ž

Allpresan® hydratuje

63 žien a 14 mužov vo veku od 30 do 69 rokov, z toho
50 s kožnými ochoreniami ako kontaktné alergie,
neurodermatitída a pod.

Krémové peny Allpresan® pedicare
1 - citlivá a namáhaná pokožka
2 - suchá a drsná pokožka
3 - veľmi suchá až šupinatá pokožka
4 - popraskaná pokožka

Chodidlá a oblasť členkov na nohách

Vo všetkých prípadoch hodnotili používatelia/-ky
účinok krémových pien ako „dobrý“ alebo „veľmi dobrý“.
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veľmi dobre
/ dobre 95 %

%

veľmi dobre
/ dobre 91 %

%

veľmi dobre
/ dobre 86 %

%

veľmi dobre
/ dobre 86 %

%

potvrdilo pou ívateľov/-liek86 % ž

potvrdilo pou ívateľov/-liek86 % ž

potvrdilo pou ívateľov/-liek91 % ž

potvrdilo pou ívateľov/-liek95 % ž

Allpresan® je znášaný

Allpresan® upokojuje pokožku

Allpresan® zmierňuje svrbenie

Allpresan® zabezpečuje dobrý pocit na pokožke

veľmi dobre
/ dobre

%
90 %

potvrdilo pou ívateľov/-liek90 % ž

Allpresan® zvyšuje jemnosť pokožky
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Test účinnosti a pou ívateľský test, apríl 2005ž
Krémová pena Allpresan® pedicare na veľmi suchú až šupinatú poko ku nôhž

Centrum štúdie

Cieľ štúdie

Testovaný prípravok

Typ štúdie

Skupina účastníkov

Aplikácia

Interval pozorovania

Miesto aplikácie

Výsledky

Súhrn

Univerzitná klinika Schleswig Holstein, Klinika pre dermatológiu, venerológiu
a alergiológiu, prof. Dr. Proksch, Kiel, Nemecko

Preukázanie účinnosti vo vzťahu k zvýšenej hydratácii, pevnosti a elasticity
pokožky a vo vzťahu k zredukovaniu drsnosti pokožky

Krémová pena Allpresan® pedicare na veľmi suchú až šupinatú pokožku nôh
s 10 % urey a aloe vera

Kontrolovaná

20 účastníčok, z toho 10 diabetičiek (     42,9 rokov)

2 x denne (ráno a večer)

28 dní

Vnútorná strana predlaktia / členok

�

�

�

Testovaný prípravok zvýšil

Krémová pena priniesla nielen zvýšenie , ale
súčasne aj zlepšenie .

Celkovo vyvolala pozitívne zmeny biomechanických vlastností
smerujúce k optimálnej elasticite.

hydratáciu pokožky až o 40 %.

pevnosti pokožky

elasticity pokožky

Fyziologické merania na pokožke, ako aj hodnotenia účastníkov dopadli
bez výnimky pozitívne. Pokožka je v dôsledku aplikácie krémovej peny
mäkšia, hladšia a odolnejšia.

(Štatisticky signifikantné výsledky)

�
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24-hodinová štúdia hydratácie pokožky po jednom použití, marec 2008

Krémová pena Allpresan® pedicare na veľmi suchú až šupinatú pokožku nôh

Centrum štúdie Derma Consult GmbH, Spolo nosť na skú anie kozmetických prípravkov,
Alfter, Dr. Nissen, Nemecko

č š

Cieľ štúdie Môže sa hydratácia pokožky zvýšiť po jednorazovej aplikácii testovaného
prípravku a vydrží tento efekt počas 24 hodín?

Testovaný prípravok Krémová pena Allpresan® pedicare na veľmi suchú až šupinatú pokožku
nôh s 10 % urey a aloe vera

Typ štúdie Randomizovaná, kontrolovaná

Skupina účastníkov 20 účastníčok (     41,5 rokov)

Aplikácia Jednorazová

Interval pozorovania Po 2, 4, 6, 8, 24 hodinách

Miesto aplikácie Vnútorná strana predlaktia

Výsledok Testovaný prípravok signifikantne zvyšuje hydratáciu pokožky po jednorazovej
aplikácii a účinne hydratuje pokožku počas 24 hodín.

Súhrn Už po jednorazovej aplikácii krémová pena deficity v hydratácii.
Pokožka je hydratovaná počas 24 hodín.
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Porovnávacia túdia účinnosti krémovej peny verzus emulzie, november 2008š
Krémová pena Allpresan® pedicare na veľmi suchú až šupinatú poko ku nôhž

Centrum štúdie Derma Tronnier GmbH & Co. KG, Inštitút pre experimentálnu dermatológiu,
Univerzita Witten-Herdecke, prof. Dr. Tronnier / prof. Dr. Heinrich, Nemecko

Cieľ štúdie Zvyšuje krémová pena s 10 % urey hydratáciu v pokožke pri zvýšenom
komforte aplikácie takisto ako emulzia?

Testovaný prípravok Krémová pena Allpresan® pedicare na veľmi suchú až šupinatú pokožku nôh
s 10 % urey a aloe vera

Typ štúdie Kontrolovaná

Skupina účastníkov 12 účastníčok

Aplikácia 2 x denne

Interval pozorovania 4 týždne

Miesto aplikácie Vnútorná strana predlaktia

Výsledok Transepidermálna strata vody sa signifikantne zredukovala a hydratácia
pokožky sa signifikantne zvýšila.

Súhrn Výsledky štúdie potvrdili, že krémová pena s 10 % urey zabezpečuje dobrú
hydratáciu a ochrannú bariéru pokožky, preto spolu s lepšou
a komfortnou aplikáciou bežnú emulziu prevyšuje.

stabilizuje
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Krémová pena Emulzia
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Test účinnosti a pou ívateľský test, apríl 2005ž

Krémová pena Allpresan® pedicare na  popraskanú poko ku nôhž

Centrum štúdie Univerzitná klinika Schleswig Holstein, Klinika pre dermatológiu, venerológiu
a alergiológiu, prof. Dr. Proksch, Kiel, Nemecko

Cieľ štúdie Stanovenie ú innosti vo vzťahu k zvý enej hydratácii, pevnosti,
elasticity pokožky a vo vzťahu k zredukovaniu drsnosti pokožky

č š

Testovaný prípravok Krémová pena Allpresan® pedicare na  popraskanú poko ku nôh s 15 % urey
a pupalkovým olejom

ž

Typ štúdie Kontrolovaná

Skupina účastníkov 20 účastníčok, z toho 10 diabetičiek (     42,9 rokov)

Aplikácia 2 x denne (ráno a večer)

Interval pozorovania 28 dní

Miesto aplikácie Vnútorná strana predlaktia / členok

Výsledky Skúšaný prípravok spôsobil zvý enie

Krémová pena priniesla nielen zvý enie , ale sú asne aj
zlep enie .

Celkovo vyvolala pozitívne zmeny biomechanických vlastností smerujúce
k optimálnej elasticite.

(Štatisticky signifikantné )
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hydratácie poko ky a o 42 %.

pevnosti poko ky

elasticity poko ky

ž ž

ž
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výsledky

Súhrn Fyziologické merania na poko ke, ako aj hodnotenia ú astníkov dopadli
bez výnimky pozitívne. Poko ka je v dôsledku aplikácie krémovej peny
mäk ia, hlad ia a odolnej ia.
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Test účinnosti „Určenie transepidermálnej straty vody s cieľom zistiť

účinnosť priedušnosti“, september 2005

Krémová pena Allpresan® pedicare na popraskanú pokožku nôh

Centrum štúdie Derma Tronnier GmbH & Co. KG, Inštitút pre experimentálnu dermatológiu,
Univerzita Witten-Herdecke, prof. Dr. Tronnier / prof. Dr. Heinrich, Nemecko

Cieľ štúdie Stanovenie miernej redukcie transepidermálnej straty vody a ochranného
účinku testovaného prípravku, ale bez obmedzenia prirodzeného
transepidermálneho uvoľňovania vody

Testovaný prípravok Krémová pena Allpresan® pedicare na popraskanú pokožku nôh  s 15 % urey
a pupalkovým olejom

Typ štúdie Kontrolovaná

Skupina účastníkov 10 účastníkov

Aplikácia Jednorazová

Interval pozorovania 10 minút, 30 minút, 1 hodina, 2 hodiny

Miesto aplikácie Vnútorná strana predlaktia

Výsledok Aplikáciou krémovej peny sa
bez toho, aby sa obmedzila prirodzená transepidermálna strata vody

v hodnote 5 g/m .

transepidermálna strata vody (TEWL) znížila

o 18 %
2

Súhrn Krémová pena má ochranný účinok na pokožku, pričom stabilizuje ochrannú
bariéru bez toho, aby boli narušené fyziologické funkcie pokožky.
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TEWL*

* TEWL: transepidermálna strata vody

10 min. 30 min. 1 hod. 2 hod.
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* TEWL: transepidermálna strata vody

Test účinnosti „Ur enie transepidermálnej straty vody s cieľom zistiť

účinnosť priedu nosti“, september 2005

č

š

Krémová pena Allpresan® pedicare  na potiace sa nohy

Centrum štúdie Derma Tronnier GmbH & Co. KG, Inštitút pre experimentálnu dermatológiu,
Univerzita Witten-Herdecke, prof. Dr. Tronnier / prof. Dr. Heinrich, Nemecko

Cieľ štúdie Stanovenie miernej redukcie transepidermálnej straty vody a ochranného
účinku testovaného prípravku, ale bez obmedzenia prirodzeného
transepidermálneho uvoľňovania vody o 5 g/m . h2

Testovaný prípravok Krémová pena Allpresan® pedicare na potiace sa nohy s výťažkom
z dubovej kôry a šalvie

Typ štúdie Kontrolovaná

Skupina účastníkov 10 účastníkov

Aplikácia Jednorazová

Interval pozorovania 10 minút, 30 minút, 1 hodina, 2 hodiny

Miesto aplikácie Vnútorná strana predlaktia

Výsledok Aplikáciou krémovej peny sa
bez toho, aby sa obmedzila prirodzená transepidermálna strata vody

v hodnote 5 g/m .

transepidermálna strata vody (TEWL) znížila

o 12 %
2

Súhrn Krémová pena má ochranný účinok na pokožku, pričom stabilizuje ochrannú
bariéru pokožky bez toho, aby boli narušené fyziologické funkcie pokožky.

10 min. 30 min. 1 hod. 2 hod.
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Test účinnosti „Ur enie transepidermálnej straty vody s cieľom zistiť

účinnosť priedu nosti“, september 2005

č

š

Krémová pena Allpresan® pedicare na poko ku náchylnú na mykózyž

Centrum štúdie Derma Tronnier GmbH & Co. KG, Inštitút pre experimentálnu dermatológiu,
Univerzita Witten-Herdecke, prof. Dr. Tronnier / prof. Dr. Heinrich, Nemecko

Cieľ štúdie Stanovenie miernej redukcie transepidermálnej straty vody a ochranného
účinku testovaného prípravku, ale bez obmedzenia prirodzeného
transepidermálneho uvoľňovania vody

Testovaný prípravok Krémová pena Allpresan®na pokožku náchylnú na mykózy s ureou, aloe vera
a ochranou proti mykózam

Typ štúdie Kontrolovaná

Skupina účastníkov 10 účastníkov

Aplikácia Jednorazová

Interval pozorovania 10 minút, 30 minút, 1 hodina, 2 hodiny

Miesto aplikácie Vnútorná strana predlaktia

Výsledok Aplikáciou krémovej peny sa
bez toho, aby sa obmedzila prirodzená transepidermálna strata vody

v hodnote 5 g/m .

transepidermálna strata vody (TEWL) znížila

o 17 %
2

Súhrn Krémová pena má stabilizujúci účinok, pričom chráni a stabilizuje pokožku
bez toho, aby boli narušené fyziologické funkcie pokožky.
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TEWL*

* TEWL: transepidermálna strata vody

10 min. 30 min. 1 hod. 2 hod.



TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., Lazovná 68, 974 01  Banská Bystrica
tel.: +421 , fax: +421 48 471 18 90

www.transmedic.sk
911 107 119 L_

0
1

A pokožka si vydýchne.

U svojho odborníka na nohy si môžete zakúpiť :

– špeciálny hydratačný

komplex pozostávajúci z urey a pentavitínu

– prispôsobený

špeciálnym potrebám suchej pokožky pri

diabete,

– neupchá-

vajú sa póry, bez akumulácie tepla,

vhodné aj na na

nohách,

– môžete sa obliecť

ihneď po ich aplikácii,

.

tiež

®,

�

�

�

�

�

�

ošetrovacie krémové peny

patentovaný účinný vzorec

umožňujú pokožke „dýchať“

miesta medzi prstami

rýchlo sa vstrebávajú

klinicky testované

Krémové peny Allpresan® diabetic určené

pre diabetikov


