יו-לקטין  -לעור הכי יבש שיש אחרי שימוש אחד
תרגישו בהבדל!
הסדרה המקיפה ביותר לטיפול אינטנסיבי בעור יבש ,סדוק ומחוספס
שיער וקרקפת
שמפו טיפולי ליובש ומניעת קשקשים
•

Octopirox 0.5%

•

)Lactic Acid (AHA

•

Vitamin E

פנים
קרם פנים טיפולי 16 SPF
•

Urea 10%

•

Lactic Acid (AHA) 0.5%

•

Shea Butter

•

Evening Primerose Oil

•

Calendula Oil

גוף
קרם/תחליב טיפולי
•

,Urea 10%

•

Lactic Acid (AHA) 0.5%

קרם פורטה טיפולי 10%
•

Urea 10%

•

)Lactic Acid (AHA 5%

קרם פורטה טיפולי 30%
•

Urea 30%

•

)Lactic Acid (AHA 0.5%

קרם פורטה טיפולי 50%
•

Urea 50%

•

Lactic Acid (AHA) 5%.0

אל סבון טיפולי
•

Pro Vitamin B5

•

)Lactic Acid (AHA

•

Witch Hazel

ידיים
קרם ידיים טיפולי
Urea 7% •
Lactic Acid (AHA) 0.5% •

רגליים
קרם פורטה כף רגל
Urea 10% •
Lactic Acid (AHA) 5%

•

Salicylic Acid (BHA

•

30% קרם פורטה טיפולי
Urea 30%

•

Lactic Acid (AHA) 0.5%

•

50% קרם פורטה טיפולי
Urea 50%

•

Lactic Acid (AHA) 0.5%

•

ג׳ל פילינג טיפולי
Tea Tree Oil

•

Apricot Seed

•

Chamomila

•

Pro Vitamin B5

•

ד״ר פישר יו-לקטין ,יעילות מוכחת מדעית
מס׳  - 1המומלץ ביותר ע״י רופאי העור
לטיפול ומניעת יובש עור מכף רגל ועד ראש*!
טיפול אינטנסיבי לעור יבש במיוחד
ד"ר פישר יו-לקטין ,הסדרה המקיפה ביותר לטיפול אינטנסיבי ביובש עור ,פותחה במעבדות המחקר של ד״ר פישר.
הסדרה הינה פרי פיתוח מדעי ,ניסיון עשיר ומומחיות דרמטולוגית רבת שנים.
סדרת יו-לקטין פותחה על מנת לתת מענה לצורכי עור יבש במיוחד ,מכף רגל ועד ראש .תכשירי הסדרה מבוססים על
נוסחאות עשירות ,המשלבות מרכיבי לחות פעילים לשיפור מיידי במצבי עור יבש ,מחוספס ומגורה.
טיפול קבוע בתכשירי יו-לקטין תורם לבריאות העור גם בטווח המיידי וגם בהשפעה מצטברת ,התורמת למראה עור
בריא וצעיר יותר בעתיד.
תכשירי הסדרה )על פי סקר בקרב רופאי עור בישראל ,יולי  .2014למעט יו-לקטין קרם פורטה טיפולי  30%ו,50%-
שמפו ,ג'ל פילינג וקרם פנים( עברו בהצלחה את מבחן סנסיטיב המחמיר ,המעיד על התאמה מיוחד לעור עדין ורגיש.

שילוב מרכיבים אפקטיבי במיוחד
•

בתכשירי יו-לקטין מרכיבים פעילים מיוחדים ,הפועלים באופן סינרגטי לשיפור רמת הלחות בעור.

•

 :UREAבעל כושר ספיחת לחות גבוה ,מרכך את העור ומקל על גירויים הנגרמים מעור יבש.

•

) :Lactic Acid (AHAיעיל במיוחד כמרכיב מוסיף לחות ומסייע בשמירה על עור גמיש.

•

) :Salicylic Acid (BHAמסייע בהסרת תאים מתים ויבשים הסותמים את נקבוביות העור וגורמים לעור יבש
ומחוספס.

•

 :Octopiroxיעיל נגד קשקשים בקרקפת.

•

 :Calendula Oilתמצית פרח ציפרוני החתול )קלנדולה( לריכוך והרגעת העור.

•

 :Evening Primrose Oilתמצית פרח נר הלילה להרגעת העור.

•

 :Shea Butterחמאת שיאה לריכוך העור והענקת לחות.

מחקרים מוכיחים :אחרי שימוש אחד תרגישו בהבדל!
תכשיר יו-לקטין נבדקו במחקר מדעי מקיף שבוצע תחת פיקוח רפואי במכון למחקרים דרמטולוגיים%91 .
מהמשתמשים דיווחו כי הרגישו שיפור כבר לאחר השימוש הראשון.

ההמלצה של רופאי העור בישראל
•

ד"ר פישר יו-לקטין הינה הסדרה המתקדמת והמובילה בתחומה והמומלצת ביותר ע"י רופאי העור בישראל.

•

תכשירי סדרת יו -לקטין מיוצרים על פי תקני האיכות הגבוהים ביותר ,תחת ביקורת איכות קפדנית כמקובל
בתחום התרופות.

•

יו-לקטין מתאים גם כתוספת לטיפול במחלות המתבטאות ביובש עור ואדמומיות .תכשירי הסדרה מומלצים על
ידי א.י.ל  -אגודה ישראלית לסוכרת.

עצות לסובלים מעור יבש
•

הימנעו ממקלחות ממושכות ושימוש במים חמים מדי.

•

העדיפו להשתמש באל סבון טיפולי או בשמן רחצה טיפולי ,המועשרים במרכיבי לחות ומתאימים לעור עדין
ויבש.

•

לאחר הרחצה יבשו את הגוף בעדינות ,מבלי לשפשף את העור.

•

הקפידו למרוח קרם גוף בקביעות ,רצוי אחרי המקלחת ,כשהעור עדיין לח ,על מנת ליצור שכבת הגנה מפני
יובש ותנאי מזג אוויר קשים.

•

הימנעו מללבוש בגדים העשויים מצמר או בדים סינטטים הצמודים לגוף.

•

העדיפו בגדי כותנה קלילים.

•

הימנעו מחימום יתר של הבית באמצעות מזגן או מכשיר חימום.

