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Mastný multivitaminový aromaterapeutický přípravek  speciálně vyvinutý pro novou technologii 
extrémně účinného termo ošetřování rukou. Jednou z nejdůležitějších součástí zmiňované procedury 
je regenerační přípravek SHEADERM TH. Jeho emulgace principiálně odpovídá kožní emulgaci (V/O). 
Obsahové složky a receptované účinné látky v přípravku SHEADERM TH jsou příbuzné se složkami 
kožního tuku. Bambucké máslo (Shea-Butter), kde se tradičně používá jako osvědčené kosmetikum. 
Obsahuje až 12 % nezmýdelnitelných složek, které pokožku velice účinně zjemňují. Jojobový vosk 
má uklidňující, protizánětlivé účinky, je osvědčenou součástí přípravků na ošetřování ekzematické či 
lupenkou postižené pokožky. Podporuje regeneraci pokožky. Včelí vosk propůjčuje přípravku nejen 
excelentní konzistenci, ale poskytuje i vynikající ochranu. Vosky jsou přirozenou součástí hydrolipido-
vého kyselého ochranného pláště pokožky. Jojobový či včelí vosk lze označit jako nepostradatelnou 
součást fyziologických přípravků. Extrakt z třezalky a éterické oleje z levandule, vetiveru, čajovníku, 
kadidlovníku, mateřídoušky a růže v kombinaci s vitaminy mají v této kompozici jedinečné protizánět-
livé a excelentní regenerační účinky. Pokožku, v případě potřeby nejen rukou uklidňují a dlouhodobě 
ošetřují a pěstují. Skutečnost, že přípravek SHEADERM TH neobsahuje žádné minerální a syntetické 
oleje, zaručuje jeho maximální schopnost pronikat do pokožky. Přípravek SHEADERM TH se plně 
osvědčil při regenerativním ošetřování rukou, jakož i pokožky celého těla. Mimořádnou úspěšnost 
prokázal a vysokou oblibu klientů si tento přípravek získal i při péči u suchou pokožku, pokožku 
s výskytem atopického ekzému, neurodermatitidy. Z tohoto důvodu je doporučován i mnoha kožními 
lékaři.

Hlavní obsažené složky: Rostlinné oleje: jojobový, canolový, bambucké máslo. Éterické oleje: cedrový, 
čajovníkový, levandulový, vetiverový, kadidlovníkový. Vitamíny A, E. Pantenol, glycerin. Včelí vosk.

Použití: V praxi nanášíme přiměřené množství přípravku SHEADERM TH na pokožku rukou a krátce 
vmasírujeme. Takto ošetřené ruce vložíme do SÁČKU K TERMORUKAVICÍM, či zabalíme do FÓLIE 
PRO ZÁBALY a vložíme do předehřátých termo rukavic. Doba termo zábalu by se měla pohybovat 
v rozmezí 20–60 minut. Po ukončení termo zábalu vyjmeme ruce z termo rukavic, SÁČKU K TERMO-
RUKAVICÍM či FÓLIE PRO ZÁBALY a kouskem buničinového ubrousku setřeme nevstřebané přebytky 
přípravku. Kombinací termo lokálního ošetření za použití termo rukavic a SHEADERM TH dosahujeme 
významného zlepšení látkové výměny v rukou. Terapie se dále jedinečně osvědčila při ošetřování 
chronicky studených rukou a revmatizmu prstů rukou či zapěstí. Aplikaci termo zábalů doporučujeme 
provádět pravidelně 1–3× týdně dle individuálních terapeutických požadavků za účelem dosažení 
optimálních výsledků. Samotný přípravek SHEADERM TH pak lze doporučit i k běžnému, každoden-
nímu ošetřování pokožky rukou. Velmi vhodné jsou jako noční ošetření.

SHEADERM TH
Bylinkový krém vhodný pro péči o pokožku rukou

Objednací číslo: 1704

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Sorbitan Oleate, Cetyl 
alcohol, Cera flava, Linum usitatissimum Seed Oil, Canola Oil, Hypericum 
perforatum Flower Extract, Methoxy PEG-22/Dodecyl Glycol Copolymer, 
Lanolin, Simmondsia chinensis Seed Oil, Squalane, Tocopheryl acetat, 
Glycerin, Panthenol, Urea, Glyceryl stearate SE, Retinyl palmitate, Lactic 
Acid, Lecithin, Lavandula angustifolia Oil, Juniperus communis Fruit Oil, 
Cedrus atlantica Bark Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Thymus vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Beta-carotene, Lavandula hybrida Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Rosmarinus 
officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Citrus limon Peel Oil, 
Piper nigrum Fruit Oil, Allantoin, Vetivera zizanoides Root Oil, Boswellia 
carterii Oil

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10°C).


