אמול  -סדרת שמני רחצה לתינוק
לטיפול והקלה מיידית לעור יבש ומגורה
ללא חומרים משמרים  /ללא  / SLSללא SLES

ד״ר פישר אמול*  -יעילות מוכחת כבר מהרחצה הראשונה!
במחקר מדעי לבדיקת יעילות טיפול בעור יבש ומגורה נבדקו  40תינוקות רכים בני יומם במחלקת יילודים בבית חולים
אסף הרופא* .המחקר בוצע על אמול פורטה בנובמבר  .2009להלן עיקרי הממצאים:


חלה ירידה של  76%בשיעור התינוקות הסובלים מגירוי ואדמומיות.



חלה ירידה של  70%בשיעור התינוקות הסובלים מעור סדוק ומתקלף.



חלה ירידה של  96%בשיעור התינוקות הסובלים מקשקשת עור.



חלה ירידה של  77%בשיעור התינוקות הסובלים מיובש עור  -לאחר הרחצה הראשונה.



חלה ירידה של  92%בשיעור התינוקות שסובלים מיובש עור  -לאחר הרחצה השלישית.

אמול
סדרת שמני רחצה לתינוק
לטיפול והקלה מיידית לעור יבש ומגוב
פעילות משולשת לשמירה על בריאות עור התינוק
ניקוי • ריכוך • הזנה
בתקופה הראשונה לאחר הלידה עור התינוק רגיש וחשוף ,לעתים כתוצאה מהלידה ,לעיתים כתוצאה משינויי אקלים
ומזג אוויר ולעתים כתגובה אלרגית או שימוש בתכשירים אשר מגרים את עורו העדין .כדי לתת לו את ההגנה
המירבית ,להעניק לו את הלחות הנדרשת ולטפל בתופעות יובש העור ,פיתחנו בד"ר פישר את סדרת אמול.
ד"ר פישר אמול ,סדרת שמני רחצה לתינוק ,מיועדת לטיפול והקלה מיידית לעור יבש ,אדמומי ומגורה .בחודשים
הראשונים לחייו של התינוק אנו ממליצים לרחוץ את התינוק בשמן אמבט בלבד .הדטרגנטים המצויים באל סבון
מיבשים את העור העדין של התינוק ולא נותנים לו את הלחות הנדרשת בשלב זה ,בעוד שמני רחצה מנקים את העור
ומטפלים ביובש.
תכשירי הסדרה אשר פותחו במעבדות המחקר של ד"ר פישר מבוססים על שילוב יעיל במיוחד של שמנים טיפוליים,
תמציות צמחים וויטמינים שנבחרו בקפידה .שילוב ייחודי זה מעניק לעור מראה בריא ורך כבר מהאמבט הראשון.
שמני הרחצה מסדרת אמול היפואלרגניים ועברו בהצלחה את מבדק סנסיטיב  -מבדק רגישות מהמחמירים
ביותר ,המעיד על התאמה לעורו העדין והרגיש של התינוק.

סדרת אמול לתינוק:
חדש ובלעדי! ד"ר פישר אמול נטורל


ללא פראבנים וחומרים משמרים



ללא  SLSוSLES -



ללא שמן מינרלי



ללא בוטנים וסויה



ללא דטרגנטים



סנסיטיב



היפואלרגני

שמן רחצה טיפולי לתינוק ,המכיל הרכב ייחודי של שמנים נטורליים לטיפול אפקטיבי והקלה מיידית בתופעות יובש
עור .שמן הרחצה נמהל באופן אופטימאלי במי האמבט ,עוטף את עור התינוק בזמן הרחצה ,מנקה בעדינות ומותיר
את העור רך ,נעים למגע ובעל מראה בריא.


שמן שקדים ושמן כותנה  -לריכוך ושמירה על לחות העור.



שמן זית  -תורם לריכוך ,הזנה והרגעת העור.



מועשר בויטמין  Eהמסייע בהגנה מפני רדיקלים חופשיים.



נבדק על ידי מכון מחקר דרמטולוגי מוביל ונמצא שאינו גורם לגירוי לבעלי עור עדין ורגיש.

הפתרון הטבעי לכל סוגי העור ,כבר מהאמבט הראשון.

ד"ר פישר אמול קלאסי
לטיפול והקלה מיידית ביובש עור


ללא פראבנים וחומרים משמרים



ללא  SLSו– SLES



סנסיטיב



היפואלרגני



מנקה ומוסיף לחות לעור יבש.



שומר על הלחות הטבעית של העור לאורך זמן.



מועשר באזולן וקמומיל להקלה והגנה על עור מגורה.



מועשר בויטמינים  Aו E -להגנה מפני רדיקלים חופשיים.

ד”ר פישר אמול פורטה
לטיפול מחוזק והקלה מיידית לעור יבש במיוחד


ללא פראבנים וחומרים משמרים



ללא  SLSוSLES -



סנסיטיב



היפואלרגני



שמן קלנדולה מתמצית פרח ציפורני החתול ,המסייע בהרגעת העור והוספת לחות.



שמן זית טהור המסייע בהרגעת העור ומניעת גירויים ואדמומיות.



מועשר באזולן מצמח הקמומיל להקלה והגנה על עור מגורה.



מכיל שילוב של אומגה  3ו 6 -משמן זרעי פשתן ,החיוני לשמירה על בריאות העור ,גמישותו ולחותו ומסייע
במניעת איבוד לחות גם לאחר הרחצה.



מועשר בויטמין  Eהמסייע להגנה מפני רדיקליים חופשיים.

עוד בסדרה  -אמול קלאסי למבוגר:
ד"ר פישר אמול קלאסי


סנסיטיב



היפואלרגני



ללא  SLSוSLES -



ללא פראבנים וחומרים משמרים לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית לעור יבש ומחוספס.



נוסחה ייחודית לטיפול ביובש ולהשבת הלחות לעור.

