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Komplexní péče
o namáhanou
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O NÁS
UNIXDERMA s.r.o. je dynamicky se rozvíjející firma zabývající se výrobou a prodejem lékárenské kosmetiky a zdravotnických prostředků.
Efektivní rozvoj společnosti se garantuje od roku 2010.
Základním jmenovatelem firemní strategie je důraz na vysokou kvalitu
a účinnost všech produktů. Díky těmto vlastnostem jsou výrobky žádané nejen na českém trhu, ale také na trzích zahraničních. Značnou pozornost firma věnuje vývoji a inovačnímu programu. V těchto oblastech
spolupracuje s renomovanými pracovišti. Z celého světa.
Kosmetika UNIXDERMA je pečlivě připravovaná již od návrhu každého nového produktu, s výběrem nejvhodnějších ingrediencí až po finální
výrobu tak, aby naši zákazníci obdrželi nejlepší produkt a bylo pro ně
příjemné tuto kosmetiku používat každý den. Stoupající obliba této kosmetiky je především dána srovnatelnou kvalitou při výborné a nesrovnatelně nižší ceně v dané kategorii.
UNIXDERMA je společností se silným smyslem pro sociální odpovědnost, a proto podporuje společensky prospěšné aktivity.
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SLOVO DERMATOLOGA
Dermatologii a kosmetologii se věnuji více než třicet let. Specializuji se
především na oblast dermatologické alergologie a kožních chorob z povolání. Sama jsem v dětství trpěla atopickým ekzémem a právě proto
byla pro mě dermatologie jasnou volbou. Z praxe, ale také z vlastní zkušenosti moc dobře vím, jak je důležité pravidelné ošetřování kůže kvalitními přípravky, které nedráždí a zlepšují kvalitu kožní bariéry.
Oceňuji, že existují na trhu přípravky značky UNIXDERMA, které se
rychle zařadily k absolutní špičce mezi produkty určené k preventivní
péči. Jejich posláním je profesionální péče o zdravou, ale namáhanou
pokožku.
Společnost od samého začátku usiluje o maximální uspokojení požadavků a vysokých nároků svých klientů, mezi které se řadí nemocniční
zařízení, domovy pro seniory, ale i běžní uživatelé. Zejména u osob s tendencí k přesušení kůže je pravidelné ošetřování dobře tolerovanými přípravky nezbytně nutné pro zachování všech ochranných funkcí pokožky.
Velmi kladně hodnotím trvalé úsilí společnosti o minimalizaci jakýchkoliv nežádoucích účinků u svých výrobků a také snahu o neustálý technický vývoj nejen v oblasti ošetřující kosmetiky určené k péči o ležící
pacienty.
Jelikož mezi přední odběratele patří zdravotnická zařízení, vyvinula
společnost UNIXDERMA přípravky, které se díky originálnímu složení staly nesporným přínosem v péči o chronicky zatěžovanou pokožku a do budoucna poslouží jako základ pro vývoj kosmetických prostředků na stejně
vysoké úrovni.
Modernizace receptur a vývojové úpravy jsou trvalou součástí výrobní
praxe této společnosti. I proto mohu výrobky společnosti UNIXDERMA
vřele doporučit. Věřím, že přípravky UNIXDERMA přispějí ke každodenní
prevenci v péči o Vaši citlivou a namáhanou pokožku, která si profesionální péči bezesporu zaslouží.
MUDr. Andrea Vocilková
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PRAVIDELNÁ PÉČE JE NEZBYTNÝM
PŘEDPOKLADEM ZDRAVÉ POKOŽKY
UNIXDERMA nabízí řešení pro šetrné, ale důkladné ošetření křehké
stárnoucí pokožky, pro prevenci či zmírnění podráždění způsobené inkontinencí či jiným faktorem.
Hygiena je nezbytnou součástí péče o nemocného či nemohoucího člověka. U inkontinentních lidí nastává zvýšené riziko podráždění či poškození a proto jsme vyvinuli profesionální zdravotní kosmetiku. Produkty
naší společnosti zahrnují českou ošetřující kosmetiku, tedy produkty typu
hydratační krém na ruce a nehty, chladivý balzám, ošetřující krém a zinkový ošetřující krém na opruzeniny či výživný panthenol nebo tělové
mléko a krémovou koupel. Dále čisticí pěna, která plně nahrazuje mýdlo
a vodu, jemně čistí citlivou pokožku v postižených oblastech a dopomáhá
tak očistě při výměně inkontinenčních pomůcek a zamezuje zápachu.
Naše výrobky pomáhají obnovit přirozenou rovnováhu pokožky, a v neposlední řadě chrání důstojnost ošetřovaných pacientů a šetří čas ošetřovatelům.
Kosmetika UNIXDERMA patří mezi nejlepší české přípravky v péči o namáhanou a citlivou pokožku a dosud byla určena výhradně pro fakultní
a krajské nemocnice, zdravotnická zařízení, domovy seniorů a nyní ji
nabízíme přímo vám.
Naše firma sleduje nejnovější trendy v oblasti výroby a vývoje ošetřující kosmetiky a reaguje na potřeby zákazníka. Všechny přípravky jsou bez
parabenů a jsou dermatologicky testovány v České republice.
S naší unikátní kosmetickou řadou
posunete péči o vaši pokožku na profesionální úroveň.
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Proč ošetřující kosmetika UNIXDERMA
neobsahuje parabeny?
Parabeny jsou skupinou chemických látek široce užívaných jako konzervační
činidla v kosmetice a farmaceutickém průmyslu.
Parabeny a jejich soli jsou využívány zejména pro jejich baktericidní a fungicidní vlastnosti, a to v šampónech, zubních pastách, kosmetických krémech,
lubrikantech, opalovacích krémech atd. Nejčastěji používanými látkami z této
skupiny jsou: metylparaben (E 218), etylparaben (E 214), propylparaben
(E 126) a butylparaben.
Parabeny mohou vyvolávat alergii a studie prokázaly jejich estrogenní aktivitu.

Kosmetika UNIXDERMA je určena pro ošetření všech typů pleti. Zvláště
se zaměřujeme na suchou citlivou pleť, zralou pleť a pleť s vrozenými
nebo získanými defekty poškození.

pokožka
rohová vrstva
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UNIXDERMA představuje
kosmetickou řadu pro čištění,
ošetřování a ochranu pokožky.
Je určena pro citlivou pokožku a účinná proti látkám způsobujícím podráždění.
Svým optimálně vyváženým složením posiluje pružnost a obranyschopnost pokožky, je prevencí proti narušení a proleženinám. Obsahuje látky:
n Alantoin – má protizánětlivé účinky, hydratuje a zklidňuje. V kosmetických
přípravcích působí aktivně na pokožku, vyhlazuje a změkčuje ji, zabraňuje
praskání a rohovatění. Je obsažen především v přípravcích určených pro citlivou a podrážděnou pokožku.
n Aloe – gelová šťáva se využívá na kožní onemocnění, alergii, ekzémy, vyrážky,
svědění, místní podráždění, plísně, popáleniny a omrzliny. Aloe rozšiřuje krevní
vlásečnice, zvyšuje prokrvení a tím urychluje proces hojení a regenerace.
n Arnika (Arnica montana) – pro léčebné účinky se používá květ obsahující
různé laktony, které brání shlukování krevních destiček a působí protizánětlivě, pomáhá při hojení a ulevuje při zánětech a obnovuje pružnost pokožky.
Obsahuje velké množství přírodního antibiotika echinakosidu, které má široký
antimikrobiální účinek.
n Avokádový olej – zvláčňuje, regeneruje a zklidňuje podrážděnou pokožku, je
bohatý na minerály, vitamíny a množství nenasycených kyselin.
n Heřmánek – zklidňuje podrážděnou pokožku, podporuje regeneraci, obsahuje
antimikrobiální a protiplísňové složky, působí desinfekčně. Je účinný při kožních vyrážkách a spáleninách a také brání tvoření jizev.
n Jojobový olej – hydratuje, vyživuje, zvyšuje elasticitu pleti, hojí a regeneruje.
n Kolagen – vlastnosti kolagenu umožňují pokožce přijímat vlhkost a nabývat objemu. Tento proces jí dodává hladký a zdravý vzhled. Únavou, stresem
a stárnutím kolagen oxiduje, dochází k jeho poškození a proces regenerace je
tím snížen. V pokožce se tvoří linie, vrásky, kruhy pod očima a otoky a proto
je třeba pokožce chybějící kolagen dodat.
n Kyselina hyaluronová – látka má hydratační, vyživující vlastnosti, váže
na sebe vodu, brání prostupu virů a bakterií k buňce. Zháší volné kyslíkové
radikály, ovlivňuje proliferaci a diferenciaci buněk, udržuje prostor mezi pojivovými buňkami a umožňuje jejich dělení. Zajišťuje transport živin a výměnu
látek v kůži. Potlačuje působení okolních škodlivých faktorů na na pokožku.
n Kyselina mléčná – upravuje pH pokožky na optimální hodnotu, má antibakteriální a protizánětlivé účinky.
n Mandlový olej – zabraňuje nadměrnému vysoušení – pokožky.
n Měsíček lékařský (Calendula officinalis) – díky vysokému obsahu triterpenů mají výrazné protizánětlivé, antiseptické a hojivé účinky. Zevně působí
jako uklidňující prostředek na svědivé rány. Je doporučován při léčbě kožních
zánětů, boláků, ekzémů, akné, lupénky. Napomáhá při léčbě a hojení.

n Olivový olej – obsahuje velké množství látek s antioxidačními účinky, urychluje hojení ran, používá se k léčení popraskané – pokožky.
n Oxid zinečnatý – bílá minerální látka přírodního původu, ve vodě nerozpustná. Vytváří na pokožce ochrannou vrstvu chránící před opruzeninami. Má
antiseptické, protizánětlivé, vysušující a stahující účinky. Používá se jako součást antiseptických mastí a zásypů (10–50 %). Masti jsou určeny k léčbě ran,
vyrážek, ekzémů, vředů, proleženin.
n Panthenol – dodává pokožce vlhkost a podporuje její regeneraci, hydratuje
svrchní vrstvy epidermy a je nezbytný k celkové obnově pokožky. Příznivě
ovlivňuje její metabolismu, zlepšuje pružnost a stimuluje tvorbu nových buněk
a pigmentu.
n Přírodní éterické oleje – mátový, eukalyptový – příjemně chladí, podporují prokrvení a uplatňují svůj protizánětlivý a bolest tišící účinek.
n Pupalkový olej – používá se při léčení ekzému a alergických – onemocnění
kůže.
n Urea – udržuje v pokožce vlhkost.
n Vitamín E – urychluje regeneraci pokožky a posiluje její obranyschopnost,
je to výrazný přírodní antioxidant.
n Vilín virginský (Hamamelis virginiana) – vilín zlepšuje prokrvování poškozených oblastí a tím pomáhá při kožních potížích, spáleninách a mírné alergii.
Má vliv na tvorbu vrásek, stárnutí pleti, celulitidu, ovlivňuje vznik kruhů pod
očima.
n Včelí vosk – činí pokožku jemnou, vláčnou a vytváří ochranný – povrch.
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Čisticí pěna
K rychlému a šetrnému čištění
silně znečistěných partií pokožky
při (stolicové) inkontinenci. Díky
svému složení spolehlivě chrání
pokožku před škodlivými vnějšími vlivy a udržuje ji tak zdravější. Příjemná, lehká pěna, která se
snadno roztírá a účinně působí při
předcházení vzniku proleženin.
Neutralizuje pachy a příjemně
svěže voní.

Složení: aqua, glycerin, butane,
aloe barbadensis leaf juice, lauryl
glucoside, propane, polysorbate 20,
cocamidopropyl betaine, isobutane,
polyglyceryl-3 caprate, phenoxyethanol, peg-12 dimethicone, polyquaternium-10, parfum, propylene glycol,
chamomilla recutita flower extract,
simmondsia chinensis seed oil, calendula officinalis extract, hippophae
rhamnoides fruit extract, panthenol,
tocopheryl acetate, ethylhexylglycerin, citric acid, citral, hexyl cinnamal,
linalool, d-limonene, geraniol.

400 ml ℮

Art. No.: 930005
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Ošetřující olej spray
Intenzivně pečuje o suché a popraskané části pokožky. Obsahuje
vysoce účinné přírodní oleje. Přináší pokožce úlevu – zjemňuje ji
a zabraňuje jejímu nadměrnému
olupování. Navrací pokožce rovnováhu a chrání ji tak před škodlivým vlivem vnějšího prostředí.
Podporuje regeneraci pokožky
a zabraňuje vysoušení. Lehce se
roztírá a nezanechává na pokožce
mastný film.

Složení: paraffinum liquidum, butane, caprylic/capric triglyceride, isopropyl myristate, propane, cetearyl
ethylhexanoate, isobutane, tocopheryl
acetate, parfum, citral, hexyl cinnamal, linalool, d-limonene, geraniol.

200 ml ℮

Art. No.: 930098
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Panthenol+ spray
Zklidňuje a ochlazuje pokožku.
Vytváří chladivý film, který zjemní, ošetřuje a hydratuje postižená
místa. Komplexní účinek obsažených složek přináší úlevu, zklidní a zmírní postižení. Snadno se
aplikuje a lehce roztírá i na citlivá a bolestivá místa. Pokožka se
po aplikaci stává jemnou a vláčnou. Není určen na těžké popáleniny, na ošetření závažných poranění, na rány s masivním krvácením. Neobsahuje parfém.

Složení: butane, aqua, propane,
isobutane, panthenol, hydroxyethyl
urea,
palmitamidopropyltrimonium
chloride, cetearyl alcohol, isopropyl
myristate, olea europaea fruit oil, simmondsia chinensis seed oil, dicaprylyl ether, diethylhexylcyclohexane,
tocopheryl acetate, phenoxyethanol,
oenothera biennis oil, parfum, ethylhexylglycerin, limonene, hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional,
linalool.

150 ml ℮

Art. No.: 930067

UNI

PROFESSIONAL HYDRA SYSTEM

Zinková ošetřující
emulze ve spreji
Sprejová forte emulze pro
ochranu pokožky. Chrání a zklidňuje pokožku a napomáhá zabraňovat tvorbě vyrážek způsobené
inkontinencí.
Díky hygienické aplikaci pomocí
spreje, přípravek nemusí být roztírán na pokožku rukou. Po aplikaci emulze se vytvoří voděodolná prodyšná vrstva, která chrání
pokožku před potem a močí. Absorbční schopnost inkontinenční pomůcky není aplikací krému
ovlivněna. Vyvinuté pro citlivou
a namáhanou pokožku.

Složení: Aqua, Paraffinum Liquidum, Zinc Oxide, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil, Glyceryl Stearate, Glycerin,
Propylene Glycol, Plantago Lanceolata
Leaf Extract, Isopropyl Myristate, C1214 pareth-30, Sodium Hyaluronate,
Aloe Barbadensis Extract, Tocopheryl
Acetate, Panthenol, Allantoin, Retinyl
Palmitate, Silica, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfume, Hexyl Cinnamal, Lilial, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal.

100 ml ℮

Art. No.: 930135
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Pečující mléko
se zinkem ve spreji
Sprejové mléko pro ochranu pokožky. Chrání a zklidňuje pokožku
a napomáhá zabraňovat tvorbě
vyrážek v důsledku inkontinence.
Vhodné při inkontinenci. Chrání,
zklidňuje a napomáhá při hojení.
Díky hygienické aplikaci pomocí
spreje, přípravek nemusí být roztírán na pokožku rukou. Vyvinuté
pro citlivou a namáhanou pokožku.

Složení: Aqua, Paraffinum Liquidum, Zinc Oxide, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil, Glyceryl Stearate, Glycerin, Isopropyl Myristate, C12-14 pareth-30, Aloe Barbadensis Extract, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Allantoin,
Silica, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfume, Hexyl Cinnamal,
Lilial, Limonene, Linalool, Citronellol,
Geraniol, Hydroxycitronellal.

100 ml ℮

Art. No.: 930142
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Mycí emulze
K mytí a čištění pokožky. Tukové
substance a přirozené vlastnosti
účinných látek panthenolu a heřmánku dodávají pokožce pružnost
a podporují její regenerací. Jemně
myje, ošetřuje a chrání pokožku.
Ideální pro každodenní péči.

Složení: aqua, sodium laureth-2
sulphate, lauramidopropyl betaine,
glycerin, sodium chloride, propylene
glycol, chamomilla recutita extract,
cocamide dea, polyquaternium-7, panthenol, aloe barbadensis, lactic acid,
sodium lactate, styrene/acrylates copolymer, 2-brom-2-nitropropane-1,3diol, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin3-one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one,
parfum, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal, hexylcinnamal, limonene,
linalool, lilial, c.i.42 051.

500 ml ℮

Art. No.: 930036
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Krémová koupel
Pro jemné mytí a čištění suché
pokožky. Svým optimálním složením ji stabilizuje a podporuje
regeneraci svými ošetřujícími oleji. Aloe s panthenolem a heřmánkem zabraňují jejímu vysoušení.
Příjemně a svěže voní. Zanechává
pokožku svěží a příjemnou na dotek.

Složení: aqua, sodium laureth-2
sulphate, lauramidopropyl betaine,
glycerin, sodium chloride, propylene
glycol, chamomilla recutita extract,
cocamide dea, panthenol, aloe barbadensis, lactic acid, sodium lactate,
styrene/acrylates copolymer, 2-brom2-nitropropane-1,3-diol, 5-chloro-2methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, parfum, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal,
hexylcinnamal, limonene, linalool, lilial, c.i.19 140.

500 ml ℮

Art. No.: 930104
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Tělové mléko
Pro péči o suchou pokožku, zatěžovanou ležením na lůžku. Díky
optimálnímu složení podporuje
přirozené mechanizmy ochrany
pokožky. Pantenol dodává pokožce vlhkost a podporuje její regeneraci. Pravidelným používáním
se zlepšuje funkčnost a pružnost
pokožky. Účinně neutralizuje pachy, příjemně a svěže voní.

Složení: aqua, paraffinum liquidum,
glycerin, isopropyl myristate, cetearyl
alcohol, c12-14 pareth-30, glyceryl
stearate, propylene glycol,chamomilla
recutita extract, arnica montana extract, hamamelis virginiana extract,
avocado oil, panthenol, tocopheryl acetate, sodium hyaluronate, aloe barbadensis, allantoin, carbomer, triethanolamin, parfum, citronellol, geraniol,
hydroxycitronellal, hexylcinnamal, limonene, linalool, lilial.

500 ml ℮

Art. No.: 930029
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Ošetřující olej
Intenzivně pečuje o suché a popraskané části pokožky. Obsahuje
vysoce účinné přírodní oleje. Přináší pokožce úlevu – zjemňuje ji
a zabraňuje jejímu nadměrnému
olupování. Navrací pokožce rovnováhu a chrání ji tak před škodlivým vlivem vnějšího prostředí.
Podporuje regeneraci pokožky
a zabraňuje vysoušení. Lehce se
roztírá a nezanechává na pokožce
mastný film.

Složení:
paraffinum
liquidum,
prunus amygdalus dulcis oil, persea
gratissima oil, isopropyl myristate, tocopheryl acetate, parfum, citronellol,
geraniol, hydroxycitronellal, hexylcinnamal, limonene, linalool, lilial.

500 ml ℮

Art. No.: 930050
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Ošetřující krém
Chrání pokožku v intimní oblasti, kde je vystavena působení
agresivních látek a tlaku. Speciální voděodolná receptura vytváří
ochranný film, chránící pokožku
před přílišnou vlhkostí, opruzeninami a vyrážkami. Zmírňuje příznaky a zabraňuje zapaření a odření pokožky dlouhodobě namáhané. Díky optimálnímu složení
podporuje přirozené mechanizmy
ochrany pokožky. Jeho pravidelným používáním se zlepšuje
funkčnost a pružnost pokožky.
Pohlcuje pachy a příjemně a svěže voní.

Složení: aqua, paraffinum liquidum,
glycerin, peg-2-hydrogenated castor oil, ozokerite, hydrogenated castor oil, beeswax, avocado oil, peg-7hydrogenated castor oil, dimethicone,
propylene glycol, chamomilla recutita
extract, arnica montana extract, calendula officinalis extract, panthenol, sodium hyaluronate, tocopheryl
acetate, aloe barbadensis, allantoin,
magnesium sulphate, parfume, citronellol; geraniol; hydroxycitronellal;
hexyl cinnamal; limonene; linalool,
lilial.
250 ml ℮

Art. No.: 930012

UNI

PROFESSIONAL HYDRA SYSTEM

Zinkový ošetřující krém
Ošetřující krém se zinkem je ideální ochranou před účinkem dráždivých látek obsažených v moči
a stolici. Lehce se roztírá a vytváří
bariéru před vlhkostí z potu a jiných tělesných tekutin. Panthenol,
alantoin spolu s avokádovým olejjem pokožku vyživují a zklidňují.
Obsah zinku napomáhá zabraňovat vzniku zánětů, opruzenin
a proleženin. Neutralizuje pach.

Složení: aqua, paraffinum liquidum, zinc oxide, glycerin, talc, peg2-hydrogenated castor oil, ozokerite,
hydrogenated castor oil, beeswax,
avocado oil, propylene glycol, chamomilla recutita extract, arnica montana
extract, calendula officinalis extract,
panthenol, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, aloe barbadensis,
allantoin, peg-7-hydrogenated castor
oil, magnesium sulphate, dimethicone, parfume, citronellol; geraniol;
hydroxycitronellal; hexyl cinnamal;
limonene; linalool, lilial.

200 ml ℮

Art. No.: 930128
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Vital gel
Vhodný k prevenci proleženin
a bolestivých otlaků. Lokálně prokrvuje, příjemně chladí, uvolňuje
svalovou únavu a osvěžuje. Zajjišťuje rychlou regeneraci a péči
o poškozené části pokožky. Výtažky z aloe vera a heřmánku zvlhčujjí pokožku a zabraňují vysoušení.
Vital gel příjemně zvláčňuje kůži,
také se rychle vstřebává do tkání a aktivní látky se díky tomu
okamžitě dostávají na postižené
místo.

Složení: aqua, alcohol denat, glycerin, polysorbate 20, prunus amygdalus
dulcis, panthenol, propylene glycol,
symphytum officinale extract, mentha
piperita oil, menthol, camphor, eucalyptus globulus oil, aloe barbadensis,
carbomer, triethanolamin, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

250 ml ℮

Art. No.: 930074
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Balzám na ruce a nehty
Výživný, lehký krém na ruce,
obohacený panthenolem na křehké a lámavé nehty. Regeneruje
a zjemňuje namáhanou pokožku. Stimuluje tvorbu kolagenu
a elastinu. Vytváří na pokožce
ochrannou bariéru a vrací pokožce vlhkost. Zvláčňující krém
s příjemnou jemnou vůní je lehce
vstřebatelný, nezanechává pocit
mastnoty a je vhodný pro všechny
typy pokožky.

Složení: aqua, paraffinum liquidum,
glycerin, propylene glycol, chamomilla
recutita extract, lavandula angustifolia extract, arnica montana extract,
panthenol, sodium hyaluronate, hydrolyzed collagen, tocopheryl acetate,
aloe barbadensis, c12-14 pareth-30,
cetearyl alcohol, glyceryl stearate,
carbomer, triethanolamine, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, parfume,
hexylcinnamal, lilial, limonene, linalool, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal.

200 ml ℮
75 ml ℮

Art. No.: 930081
Art. No.: 930111
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UNIXDERMA s.r.o.
Husova 4, 513 01 Semily,
Czech republic
tel.: +420 481 624 094,
+420 481 621 027
e-mail: unixderma@unixderma.cz

www.unixderma.cz

