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להשתמש ללא  באיזה מוצרים ניתן אלרגיה בעור?
 חשש?

   -Contact dermatitis ו אלרגיה של העור

המערכת החיסונית  ,עור שלךבללא התרעה מוקדמת... משהו נוגע  זה מתחיל

מתקפה ושולחת נוגדנים כדי לעזור להדוף את הפולש, מזהה שהיא תחת 

 הנקרא אלרגן. 

התוצאה של מגע האלרגן עם העור הינה אדמומיות מקומית, שיכולה לבוא 

 .לידי ביטוי ביובש, גרד, עקצוץ, קילופים, עור סדוק, ולעיתים נפיחות תת עורית

מספר לאחר מגע עם האלרגן התופעות יכולות להופיע תוך דקות ספורות עד 

  ימים.

 

 

 

 



 

 שכיחים לאלרגיות עוריותהגורמים ה

 ניקל המשמש בתכשיטים ובשעונים 

 איפור 

 ותחליבי לחות קרמים 

 המסנני קרינ 

 מוצרים דוחי יתושים 

 תרופות הנמרחות על העור 

 משחות אנטי גירוד 

 בשמים 

 מוצרי ניקוי 

 צמחים 

 וסבון נוזלי שמפו 

 לאטקס 

 איך מטפלים באלרגיה?

  הטיפול הטוב ביותר הוא מניעה

 לכם לפריחה והימנעו ממגע איתו.  גלו מה גורם 

 אמצעים במנע, אפשר להקל על הפריחה והגרד מידה ולא ניתן להיב

הדרוקורטיזון, משחות , קרמים עם אנטיביוטים שונים כגון: קרמים

 שונות, קומפרסים קרים, אמבטיות שמן ועוד. 

  בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל ו/או הרוקח לפני

 תחילת הטיפול. חשוב מאוד לא לגרד את האזור הנגוע.

 

 



 

 תכשירי ד"ר פישרבא אלרגנים נושהמידע הנחוץ ב

 מנע ממגע עם החומר אליו אתם רגישים ולהמשיך על מנת לסייע לכם להי

פישר הנגיש  ר"דולשמור על שגרת חיים בריאה, הצוות המדעי של תשלובת 

 התשלובת. יתכשירבא אלרגנים נושציבור הרחב את כל המידע הנחוץ בל

 ר פישר "דתנו קשר ולקבל את רשימת תכשירי אנו מזמינים אתכם ליצור אי

 .עבורכם יהמותאמים באופן איש

 

 פרטי התקשרות

  כדי שנוכל לספק מידע מדויק לפנייתכם, אנא הגדירו את שם האלרגן וקטגוריית

 תכשירים עבורה תרצו לקבל את הרשימה בהתאם למפורט בעמוד זה. 

 ר אלקטרוני:, בדוא1־800־222־850: ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 

allergy@dr-fischer.com .ובפייסבוק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רשימת האלרגנים 
 Benzophenone 

 Fragrance 

 Formaldehyde and releasers (DMDM Hydantion Diazolidinyl 

Urea, Imidazolidinyl Urea) 

 Colophonium 

 Cocamido Propyl Betaine 

 Sorbitol 

 Lanolin (Wool alcohol) 

 Methyldobromo Glutaronitrile 

 Methylisothiazolinone & Methylchloroisothiazolinone (kathon CG) 

 Myroxylon Pereirae (Balsam of Peru) 

 Parabens 

 Propylene Glycol 

 Quaternium-15 

 Sorbitane 

 Tea Tree Oil 

 Tert-Butyl Hydroquinone 

 Thimerosal 

 Tocopherol 

 

 

 

 



 

 התכשירים קטגורית

 (טיפול וניקוי עור פנים)קוסמטיקה -דרמו 

 תינוקות 

 ילדים 

 הגנה משמש 

 היגיינת הידיים 

 היגיינת העין 

 רחצת הפנים והגוף 

 )טיפול נעור הגוף והידיים )קרמי לחות 

 תכשירי שיער 

 רוחדשנות בכל מוצ שנות מדע 50 -פישר  ד"ר

שנה. לכן אנו משקיעים  50-פישר דואגים לבריאותכם כבר למעלה מ ד"ראנו ב

משאבים רבים בפיתוח מוצרים מתקדמים ביותר לשמירה על בריאותכם ובריאות 

הקפדה על אורח חיים נכון, דאגה  -היום וגם בעתיד על פי תפיסתנו  ילדיכם,

הגנה יומיומית  שנדרש,לתזונה בריאה לצד השלמה בעזרת תוספי תזונה ככל 

מפני השמש, פעילות גופנית מבוקרת והקפדה על היגיינה, יסייעו לנו ולילדינו 

  .בעתידוגם  לשמור על בריאותינו בכל גיל, היום

 



 

 זה בדוק -פישר  ד"ר

שנות ניסיון, מחקר וידע רפואי בינלאומי כדי לפתח  50 -אנו משלבים למעלה מ

תכשירי  ות כל בני המשפחה.את התכשירים המתקדמים ביותר לבריא

פישר תחת בקרת איכות קפדנית, כמקובל  ד"רהתשלובת מיוצרים במפעלי 

במפעלי תרופות, על־פי תקני הייצור הבינלאומיים המחמירים תוך שימוש 

 .במרכיבים המתקדמים והבדוקים ביותר

פישר הינם בעלי תו תקן הפלטינה היוקרתי של מכון התקנים  ד"רמפעלי 

תקני איכות  5-יד על מצוינות תפעולית ועמידה בהישראלי. תו תקן זה מע

  מחמירים:

 ירים קוסמטייםייצור תכש .1

 אביזרים רפואיים ייצור .2

 איכות הסביבה .3

 בטיחות .4

 ניהול מערכות .5

ונמכרים בהצלחה בעשרות  פישר הינם בעלי מוניטין בינלאומי ד"רתכשירי 

 מדינות ברחבי העולם.

 אחריות חברתית

פישר מאמינים שהפעילות העסקית שלנו חייבת להיות משולבת  ד"ראנו ב

בפעילות של אחריות חברתית למען קהילה בריאה יותר וחברה חזקה וטובה 

 יותר בישראל. 

פעולות במשך כל שנות קיומנו אנו פועלים נמרצות, אם בתמיכה כספית ואם ב

 התנדבותיות, בתחום התרומה לקהילה, לקידום ילדים ונוער, בריאות, חינוך

 אמנות.


