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Různé záněty pokožky nejsou žádným ojedinělým jevem. Ať již se jedná o důsledky drob-
ných poranění, či doprovodné jevy spojené s různými problémy, jako jsou např. atopický 
ekzém, či onemocnění samotné jako akné, je tedy zde „nabídka“ původců zánětů více 
než široká. V přírodě se však nachází doslova skvosty. Nejenže vhodně použity exce-
lentně působí. Pokud se ptáme na jejich negativní vedlejší účinky, můžeme na rozdíl 
od farmaceutů pokrčit rameny. Při řádném použití prostě nejsou.
TANADERM využívá vysokých antimikrobiálních účinků éterického oleje z rostlinky, 
kterou bychom mohli nazvat chryzantémou. Její latinský název je Chrysanthemum 
vulgare. Obvyklejší je však název Tanacetum vulgare a správný český název je vratič 
obecný.
Podle biochemického složení vratičového oleje lze říci, že daný olej musí vykazovat jak 
silné antimikrobiální, tak i antivirální a posléze i protiplísňové účinky. K jeho pozitivům 
dále patří i fakt, že krém má i jemné prokrvující účinky, čímž může napomoci zlepšení 
látkové výměny na pokožce. Jeho vůně je bylinná, velmi vzdáleně připomíná vůni šalvěje, 
mateřídoušky a citronu.

Hlavní obsahové složky: Bambucké máslo, vlašské ořechy, carnaubový vosk, olivový olej 
a éterické oleje: vratič, litsea cubeba, mateřídouška, šalvěj.

Použití: Postižená místa se několikrát denně jemně potřou tímto krémem.

Informace: K ošetření obličeje před aplikací krému se doporučuje používat zásadně mycí 
prostředky neobsahující tenzidy, neboť je všeobecně známo, že tenzidy pokožku odmaš-
ťují a vysušují. Z tohoto důvodu nejsou vhodná mýdla a to ani tekutá. K tomuto účelu lze 
doporučit např. HY OLEJE (hydrofilní mycí oleje).

TANADERM
Regenerační balzám

Objednací číslo: 2028

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

INCI: Aqua, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Juglans regia Seed Oil, 
Helianthus annuus Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucosid, 
Lecithin, Urea, Butyrospermum parkii Butter, Glycerin, Panthenol, 
Glyceryl stearate SE, Olea europaea Fruit Oil, Copernicia cerifera 
Cera, Tocopheryl acetate, Lactic Acid, Thymus vulgaris Flower/
Leaf Oil, Thymus serpillum Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus 
officinalis Leaf Oil, Salvia officinalis Oil, Eugenia caryophyllus Leaf 
Oil, Citrus limon Peel Oil, Rosa damascena Flower Oil, Piper nigrum 
Fruit Oil, Tanacetum vulgare Flower Oil, Limonene, Eugenol, 
Retinyl palmitate, Allantoin, Xanthan gum, Melaleuca alterni-
folia Leaf Oil, Linalool, Litsea cubeba Fruit Oil, Citronellol, Citral, 
Geraniol

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


