DERMAXOL
סדרה טיפולית לעור בעייתי לטיפול יסודי ועדין ולשמירה על היגיינת העור
סדרת דרמקסול הינה פיתוח חדשני ממעבדות המחקר של ד"ר פישר ,המתמחות בבריאות העור כבר למעלה מ50 -
שנה .תכשירי סדרת דרמקסול מיועדים לטיפול יסודי ועדין ולשמירה על היגיינת העור ובריאותו .סדרת דרמקסול מעניקה
פתרון אפקטיבי מקיף לשגרת ניקוי וטיפול בעור הפנים למגע נעים ,ומראה בריא ויפה יותר.

סדרת דרמקסול עומדת בתקנים מחמירים


היפואלרגנית.



עומדת בדרישות משרד הבריאות הישראלי.



לא נוסתה על בעלי חיים.



אינה מכילה מרכיבים מן מהחי.



מיוצרת במפעלי ד"ר פישר ,בעלי תו תקן הפלטינה היוקרתי של מכון התקנים הישראלי המעיד על מצוינות
תפעולית ועמידה ב 5 -תקני איכות מחמירים.

תכשירי סדרת דרמקסול
דרמקסול תרחיץ טיפולי לעור בעייתי


לניקוי ומניעת פגמי עור לשימוש יומיומי לפנים ולגוף.



נבדק במעבדות בלתי תלויות ונמצא יעיל במיוחד לשמירה על היגיינת העור.



בעל יעילות אנטימיקרוביאלית מוכחת תוך  5שניות.

מכיל  - *Z.S.Tקומפלקס ייחודי של רכיבים פעילים לטיפול יסודי ויעיל במיוחד
לרכיבים אלה השפעות מיטיבות רבות על מראה העור ,ובהן הסרה יעילה של שומנים ולכלוך ,תאי עור מתים ועוד.

רכיבי  Z.S.Tהינם בעלי פעילות מוכחת למניעת בעיות עור.
דרמקסול תרחיץ טיפולי מכיל שילוב ייחודי של מרכיבי לחות


מסייע בהרגעת העור ובהפחתת אדמומיות.



מסייע בטיפול ומניעת פגמי עור ונקודות שחורות.



מותיר את העור נעים למגע ,בעל מראה בריא יותר ,ללא ברק שומני.

דרמקסול תרחיץ טיפולי מכיל פורמולה עדינה לניקוי יסודי יומיומי לשמירה על היגיינת העור ובריאותו


היפואלרגני.



סנסטיב  -עבר בהצלחה את מבדק סנסטיב ,המעיד על התאמה במיוחד לעור עדין ורגיש.



נבדק דרמטולוגית.



ללא פראבנים ,ללא צבע.



מתאים לעור בעייתי ,רגיש ואדמומי הנוטה לפגמי עור.



ללא שמנים.



נון-קומדוגני ,אינו סותם נקבוביות ומסייע במניעת נקודות שחורות.



Zinc Coceth Sulfate & Sodium Caproyl/ Lauroyl/Lactyl Lactate & Triethyl Citrate

דרמקסול מגבונים לניקוי עור שמן ובעייתי
מסייעים בשמירה על ניקוי העור ,בהסרת לכלוך ,אבק וזיעה העלולים לגרום לגירויים בעור.



מכילים חומצה סליצילית להסרת תאי עור מתים וחידוש פני העור.



מכילים אלכוהול להסרת עודפי שומן שהצטברו על העור.



מועשרים בתמצית מצמח הממליס ( )Witch Hazelהמסייעת בכיווץ נקבוביות.



מכילים פרו ויטמין  B5לריכוך ושמירה על גמישות ולחות העור.



נוחים לשימוש גם מחוץ לבית בכל זמן ובכל מצב.

דרמקסול מסכה לספיחת שומנים לעור בעייתי
לניקוי עמוק של העור ,לסיוע בפתיחת נקבוביות חסומות ,לטיפול בנקודות שחורות ובמניעת פגמי עור.


יעילה בהסרת תאי עור מתים ועודפי שומן.



מותירה את העור חלק ,רך ובעל מראה בריא ואחיד.



היפואלרגנית.



ללא שמנים.



נון-קומדוגנית ,אינה סותמת נקבוביות ומסייעת ביעלות במניעת נקודות שחורות.

דרמקסול מסכה לספיחת שומנים מכילה שילוב ייחודי של מרכיבים פעילים ומרגיעים


חומצה סליצילית.



חומצה אלפא הידרוקסית ) (AHAמתמצית פירות לסיוע בחידוש פני העור והסרת תאי עור מתים.



אצות ים המסייעות בספיחת עודפי השומנים.



תמצית מצמח הממליס ) (Witch Hazelואלו-ורה לכיווץ הנקבוביות ולהרגעת העור.



פרו-ויטמין  B5לריכוך ושמירה על הלחות האידיאלית בעור.



ויטמין  Eלנטרול רדיקלים חופשיים ולסיוע במניעת נזקי סביבה ואקלים.

דרמקסול ג'ל לטיפול נקודתי ומהיר בפגמי עור
ג׳ל שקוף ללא בושם ,המסייע בהפחתת פגמי עור תוך  4שעות.



היפואלרגני.



סנסטיב  -מותאם לעור רגיש.



נון-קומדוגני ,אינו סותם נקבוביות ומסייע במניעת נקודות שחורות.



ללא שמנים.



יעילות מוכחת :תוך  4שעות חל שיפור משמעותי בפגמי העור והאדמומיות פחתה באופן הנראה לעין.



חומצה סליצילית בריכוז .2%



חומצה אלפא הידרוקסית ) (AHAמתמצית פירות לסיוע בחידוש פני העור והסרת תאי עור מתים.



תמציות ענבים ותה ירוק לנטרול רדיקלים חופשיים וסיוע במניעת נזקי סביבה ואקלים.



אבץ ואצות-ים המסייעים בספיחת עודפי הסבום (השומן) בעור.



פרו ויטמין  B5לריכוך ושמירה על הלחות האידיאלית בעור.

דרמקסול קרם ג'ל לחות והגנה לעור בעייתי SPF30
קרם ג'ל לחות ללא שמנים ,במרקם קליל ,המעניק הגנה גבוהה ורחבה מקרינת השמש ) (UVA&UVBותורם למראה
עור בריא ונטול ברק שומני.


היפואלרגני.



סנסטיב  -מותאם לעור רגיש.



נון-קומדוגני ,אינו סותם נקבוביות ומסייע במניעת נקודות שחורות.



ללא שמנים.



נמרח בקלות ונספג במהירות.



בעל ניחוח עדין לתחושה רעננה.



משמש כבסיס אידיאלי לאיפור.



מותיר את העור במראה מט ,אחיד ובריא.

דרמקסול קרם ג'ל לחות והגנה מכיל שילוב ייחודי של מרכיבים


חומצה סליצילית המסייעת בהסרת תאי עור מתים ובחידוש פני העור.



 - AQUAXYLרכיב חדשני המעניק לחות אידיאלית ומסייע בשיפור יכולתו הטבעית של העור לספוג ולאגור
לחות.



תמצית מצמח הממליס ) (Witch Hazelהמסייעת בכיווץ נקבוביות ולהרגעת העור.



אבץ ואצות-ים המסייעים בספיחת עודפי הסבום (השומן) בעור.



פרו ויטמין  B5לריכוך ושמירה על הלחות האידיאלית בעור



קומפלקס אנטי -אוקסידנטים ממקור צמחי :תמציות ענבים ותה ירוק ,לנטרול רדיקלים חופשיים וסיוע במניעת
נזקי סביבה ואקלים.

בעולם מלא בהבטחות אני סומכת על ד"ר פישר
אנו בד"ר פישר משלבים למעלה מ 50 -שנות ניסיון ,מחקר וידע רפואי בינלאומי כדי לפתח את התכשירים המתקדמים
ביותר לבריאות כל בני המשפחה .תכשירי התשלובת מיוצרים במפעלי ד"ר פישר תחת בקרת איכות קפדנית ,כמקובל
במפעלי תרופות ,על-פי תקני הייצור הבינלאומיים המחמירים תך שימוש במרכיבים מהמתקדמים ,הבטוחים והבדוקים
ביותר.
מפעלי ד"ר פישר הינם בעלי תו תקן הפלטינה היוקרתי של מכון התקנים הישראלי המעיד על מצוינות תפעולית ועמדה
ב 5 -תקני איכות מחמירים:
 .1ייצור תכשירים קוסמטיים
 .2ייצור אביזרים רפואיים
 .3איכות הסביבה
 .4בטיחות
 .5ניהול מערכות.
תכשירי ד"ר פישר הינם בעלי מוניטין בינלאומי ונמכרים בהצלחה בעשרות מדינות ברחבי העולם.

ד"ר פישר  -אחריות חברתית
אנו בד"ר פישר מאמינים שהפעילות העסקית שלנו חייבת להיות משולבת בפעילות של אחריות חברתית למען קהילה
בר יאה יותר וחברה חזקה וטובה יותר בישראל .משך כל שנות קיומנו אנו פועלים נמרצות ,אם בתמיכה כספית ואם
בפעולות התנדבותיות ,בתחום התרומה והדאגה לקהילה ,לקידום ילדים ונוער ,בריאות ,חינוך ואמנות.

תשלובת ד”ר פישר החטיבה הדרמטולוגית
ת.ד  39071תל אביב  6139001מיוצר ומשווק על ידי פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ א.ת קדמת גליל ברישיון
משרד הבריאות .אתר האינטרנט של ד"ר פישר.www.Dr-Fischer.co.il :

ספרו לנו
בתשלובת ד"ר פישר אנו דואגים ,כבר למעלה מ 50 -שנה ,לפתח את התכשירים המתקדמים ביותר לבריאות כל בני
המשפחה ,מהריון ועד שיבה טובה ,מכף רגל ועד ראש .אנו מודים לכם כי בחרתם להשתמש במוצר של ד"ר פישר
ונשמח לחוות דעתכם לגביו .הכותבים יוכלו לזכות בחבילת שי מפנקת ממיטב מוצרי ד"ר פישר בשווי .₪ 1000
פרטים בתקנון באתר .אנו מקווים כי גם בעזרתכם החשובה ,ד"ר פישר  -זה בדוק ,יהיה בדוק עוד יותר.
על מנת לשלוח לנו את חוות דעתכם ,נא היכנסו לאתר האינטרנט שלנו.www.Dr-Fischer.co.il :
בעמוד הבית הקליקו על לשונית ״ספרו לנו״ בסרגל העליון ומלאו את כל המידע הנדרש .כמו כן ,ניתן לפנות לשירות
הלקוחות שלנו :טלפון ,1-800-618-888 :פקס ,03-6776959 :דואר :ת.ד  ,39071ת״א .6139001

