
EMOLIENTY OD 1. DNIA ŻYCIA DO CODZIENNEGO STOSOWANIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH 



DZIAŁANIE

  Balsam wspomaga utrzymanie prawidłowej kondycji i funkcjonowania 
naskórka od 1. dnia życia. Formuła na bazie naturalnych olejów zapewnia 
skórze przesuszonej niezbędne działanie nawilżająco-natłuszczające, 
przywracając jej prawidłową równowagę wodno-lipidową.

  Natłuszcza i nawilża, zapobiega suchości i łuszczeniu naskórka oraz 
chroni przed nawracającymi objawami przesuszenia. Emolientowa 
formuła balsamu tworzy na powierzchni skóry „naturalną tarczę 
ochronną” przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

  Balsam na bazie naturalnych olejów i lanoliny przywraca komfort skóry 
łagodząc i kojąc podrażnienia, a także redukując nieprzyjemne uczucie 
napięcia.

  Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego fi lmu. 

BALSAM 
NAWILŻAJĄCO-NATŁUSZCZAJĄCY
zapobiega nawrotom przesuszenia i podrażnieniom

WSKAZANIA

  Do codziennego stosowania w celu zapobiegania 
objawom atopowego zapalenia skóry (AZS) takim jak: 
suchość skóry, podrażnienia, zaczerwienienia.

  Polecany również dla suchej i wrażliwej skóry, z tendencją do 
nawrotów suchości i nadwrażliwości na czynniki zewnętrzne: 
mróz, wiatr, suche powietrze, substancje drażniące, odzież.

DLA NIEMOWLĄT DLA DOROSŁYCH
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CZYJ TO BALONIK? PRZYPORZĄDKUJ 
BALONIK DO WŁAŚCICIELA

Ola Jaś Adaś



ROZWIĄŻ 
KRZYŻÓWKĘ
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ROZWIĄŻ ŁAMIGŁÓWKĘ. 
WPISZ W KWADRACIKI PIERWSZĄ 

LITERĘ Z KAŻDEGO OBRAZKA
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POKOLORUJ OBRAZEK 
ODPOWIEDNIM 
KOLOREM 
WEDŁUG KODU
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ROZWIĄŻ REBUSY
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?

POMÓŻ 
SZCZENIAKOWI, 

ZNAJDŹ WŁAŚCIWĄ 
DROGĘ DO PIŁKI!
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POŁĄCZ KROPKI
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 POKOLORUJ FIGURY 
ODPOWIEDNIM KOLOREM. 

POLICZ KTÓRYCH FIGUR 
JEST NAJWIĘCEJ
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INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Marka Pharmaceris EMOTOPIC wspiera budowanie rodzicielstwa bliskości w ogólnopolskiej 
kampanii „Blisko z Tobą Chce być”. Program ten powstał z myślą o Was i Waszych dzieciach. 
Chcemy być z Wami od samego początku, pomagać Wam w stawianiu pierwszych kroków w roli 
rodziców i towarzyszyć przez kolejne etapy budowania bliskości z Waszymi dziećmi.

Pharmaceris chce wspierać rodziców na co dzień, ale przede wszystkim w sytuacjach, w których 
budowanie bliskości jest utrudnione – np. w przypadku leczenia dziecka w szpitalu czy pobytu 
noworodka w inkubatorze. Dlatego właśnie EMOTOPIC, w ramach ogólnopolskiego programu 
„Blisko z Tobą chcę być”, rozpoczyna tworzenie EmoStref, które umożliwią rodzicom bliski 
kontakt ze swoimi dziećmi.

W ramach tej akcji EMOTOPIC wyposaża wybrane szpitale w fotele do kangurowania i leżanki 
dla rodziców czuwających przy łóżkach szpitalnych swoich dzieci. W budowaniu EmoStref może 
pomóc każdy. Wystarczy kupić dowolny emolient EMOTOPIC. Część środków ze sprzedaży 
zostanie przekazana na wyposażenie EmoStref. Akcję wspiera także maskotka-cegiełka koala 
EMO. Każde 10 zł ze sprzedaży tej zabawki-przytulanki zasili konto programu. Więcej o akcji na 
www.emostrefa.pl

BLISKO Z TOBĄ CHCĘ BYĆ
EMOTOPIC WSPIERA BUDOWANIE RODZICIELSTWA BLISKOŚCI

KUPUJĄC EMOLIENTY EMOTOPIC WSPIERASZ AKCJĘ, DZIĘKI KTÓREJ 
ZAPEWNIAMY SZPITALOM WYPOSAŻENIE DO CZUWANIA PRZY DZIECIACH

Szczegóły akcji na stronach: www.emostrefa.pl | emotopic.pl
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UNIKAJ CZYNNIKÓW, KTÓRE MOGĄ ZAOSTRZYĆ 
PRZEBIEG AZS, TAKICH JAK:

 ALERGENY POKARMOWE
  najczęściej uczulają: białko mleka krowiego, 

białko jaja kurzego, pszenica, soja, ryby, 
orzeszki ziemne,owoce morza, kakao, 
owoce – zwłaszcza cytrusy

 ALERGENY POWIETRZNOPOCHODNE
  roztocza kurzu domowego, sierść i naskórek 

zwierząt, pleśnie, pyłki roślin

 ALERGENY KONTAKTOWE
  najczęściej: metale (nikiel, kobalt, chrom), 

substancje zapachowe, konserwanty, lateks 

 DODATKI DO ŻYWNOŚCI
  konserwanty, barwniki, substancje słodzące, 

zagęszczające, wzmacniające smak itp.

  DRAŻNIĄCE SUBSTANCJE CHEMICZNE

  DRAŻNIĄCE I NIEPRZEWIEWNE 
UBRANIA

  wykonane z: wełny, szorstkiej tkaniny 
syntetycznej, nylonu

 NADMIERNE POCENIE SIĘ
  np. po intensywnym wysiłku, przebywaniu 

w ciepłych, niewietrzonych lub klimatyzowanych 
pomieszczeniach, związane ze spożywaniem 
gorących posiłków albo napojów 

  ZBYT SUCHE POWIETRZE

  DŁUGIE PODRÓŻE SAMOCHODEM

  ZAKAŻENIA

INFORMACJA DLA RODZICÓW 



KĄPIEL 
I MYCIE

CIAŁO 
I TWARZ

PRODUKTY 
SPECJALISTYCZNE 
i OCHRONNE

EMULSJA 
DO KĄPIELI
do codziennego stosowania 
wzmacnia naturalną 
barierę ochronną 
skóry

PREPARAT 3w1 
INTENSYWNIE 
NATŁUSZCZAJĄCY do ciała  

do stosowania w: AZS, 
łuszczycy, egzemie

1.  do kąpieli emoliencyjnej 
– od 1. dnia życia, dla 
noworodków, niemowląt, 
dzieci i dorosłych

2.  do mycia pod prysznic – dla 
niemowląt od 6. miesiąca 
życia, dzieci i dorosłych

3.  do natłuszczania ciała – dla 
niemowląt od 6. miesiąca 
życia, dzieci i dorosłych

KREMOWY 
ŻEL MYJĄCY 
pod prysznic 
do codziennego stosowania 
łagodna baza myjąca zgodna 
z fi zjologicznym pH skóry

SZAMPON NAWILŻAJĄCY 
W PIANCE 
do codziennego stosowania
formuła zgodna z fi zjologicznym 
pH skóry, zapobiega 
podrażnieniom i przesuszeniu 
skóry głowy, łagodzi świąd 
i łuszczenie naskórka

HYDRO-MICELARNY 
SZAMPON KOJĄCY 
do częstego stosowania
wodno-micelarna formuła 
bez siarczanów łagodzi 
dolegliwości suchej 
i nadwrażliwej j skóry głowy

KREM EMOLIENTOWY 
KOJĄCO-ZMIĘKCZAJĄCY 
do ciała 
do codziennego stosowania 
zmniejsza objawy suchości 
skóry i podrażnienia (świąd 
i zaczerwienienia)

ŁAGODZĄCY KREM NA 
EGZEME do twarzy i ciała 
do codziennego stosowania 
wspomaga leczenie egzemy 
i AZS, zapobiega częstym 
nawrotom, wydłużając 
okresy remisji

BALSAM NAWILŻAJĄCO-
-NATŁUSZCZAJĄCY 
do ciała 
do codziennego stosowania  
zapobiega nawrotom przesuszenia 
do stosowania również 
profi laktycznie w celu zapobiegania 
suchości skóry i towarzyszącym 
jej podrażnieniom

EMOLIENTOWY 
KREM BARIEROWY 
do twarzy i ciała 
do codziennego stosowania
zapobiegający suchości, 
szorstkości skóry 
i podrażnieniom

SPECJALNY KREM 
NATŁUSZCZAJĄCY 
na twarz, powieki i ciało 
do codziennego stosowania 
koi świąd i zapobiega 
stanom zapalnym 

DERMO-OCHRONNY 
KREM MINERALNY 
SPF50+  
bardzo wysoka ochrona 
przeciwsłoneczna 
minimalizująca powstawanie 
podrażnień

WYROBY MEDYCZNE OPARTE NA NATURALNYCH OLEJACH


