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Pokožkou vytvářené tuky sestávají z triglyceridů, a to je důvod, proč i v přípravcích 
s logem KH přichází v úvahu výhradně a jen použití rostlinných tuků a olejů, které lze 
označit jako fyziologické. Právě použití rostlinných triglyceridů v kombinaci s lecitinem 
zajišťuje vynikající schopnost pronikat do pokožky. V neposlední řadě je to i otázka účin-
ných látek, které musí vykazovat protizánětlivé účinky, ale současně musí být nedráždivé, 
aby přecitlivělou pokožku atopika naopak uklidňovaly. Mezi použité účinné složky se 
řadí a mnohé speciality. Samozřejmostí je i multivitaminový komplex. Velice zajímavá je 
i účinná směs éterických olejů, která se právě u atopického ekzému osvědčila v různých 
individuálních přípravcích. Nelze se divit, že právě éterické oleje jsou podstatnou 
součástí účinnosti krému ATOPINAL, ale propůjčují mu i velice příjemnou vůni.

Hlavní obsažené složky: Rostlinné oleje: jojobový vosk, třezalkový olej, bambucké máslo, 
včelí vosk. Éterické oleje: meduňka, kadidlo, santál, benzoe. Vitamíny: A, E, pantenol. 
Lecitin.

Použití: Dle potřeby, i několikrát denně, aplikujeme krém na pokožku.

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).

ATOPINAL
Regenerační krém pro péči o pokožku s výskytem 
atopického ekzému

Objednací číslo: 2821

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

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Sorbitan oleate, Urea, 
Cetyl alcohol, Cera flava, Hypericum perforatum Flower Extract, 
Methoxy PEG‑22/Dodecyl Glycol Copolymer, Lanolin, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Olea europaea Fruit Oil, Tocopheryl acetat, 
Panthenol, Glycerin, Glyceryl stearate SE, Retinyl acetat, Lecithin, 
Cymbopongon citratus Leaf Oil, Melissa officinalis Leaf Oil, Veti-
vera zizanoides Root Oil, Boswellia carterii Oil, Santalum album Oil, 
Juniperus communis Fruit Oil, Beta ‑carotene, Lactic Acid, Mela-
leuca alternifolia Leaf Oil, Styrax benzoin Gum, Thymus vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum 
Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus offici-
nalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit 
Oil, Citrus limon Peel Oil, Thymus serpyllum Oil, Allantoin

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


