KOSMETIKA

zaměření a filozofie produktů

Privátní značka české kosmetiky PRO–NURSE® je primárně zaměřena
na podporu funkcí pokožky, její stabilizaci a ochranu u dospělé populace.
Unikátní složení nabízí i péči o pokožku u dětí a všude tam, kde je hlavním
problémem péče o pokožku, zejména při inkontinenci a dlouhodobém ležení,
či snížené pohyblivosti, ale i při sportu a volnočasových aktivitách.
Ucelenou řadu kosmetiky PRO–NURSE®
pro léčebné a hygienické účely lze vzájemně
libovolně dle potřeby kombinovat. Vyváženost
pH, respektive jeho nízká hodnota zajišťuje
již zmiňovanou stabilizaci, ochranu a obnovu
jemné pokožky.
Kosmetika je určena především pro
profesionální nemocniční trh a sociální sféru,
ale lze ji bez problémů používat i v běžném

TĚLOVÝ KRÉM
A TĚLOVÉ MLÉKO

250 ml

neutral

Pro každodenní intenzivní péči
o poškozenou pokožku rukou
a celého těla s vysokým obsahem
nenasycených mastných kyselin,
minerálů a vitaminů.

PRO–NURSE ® — KOSMETICKÉ PRODUKTY A VARIANTY BALENÍ

Grafický design a tisk – DMD agency, s.r.o.

400 ml

OŠETŘUJÍCÍ TĚLOVÝ OLEJ

sprej
002-OLS-200-LAK

200 ml

ZINKOVÁ MAST

tuba
002-ZM-200-BDS

200 ml

CHLADIVÝ GEL

dóza
002-CG-300E

300 ml

dóza
002-OO-300

300 ml

dóza
002-OO-400

400 ml

dóza
002-H&B-300

300 ml

dóza
002-H&B-400

400 ml

TĚLOVÝ KRÉM – neutral

dóza s pumpičkou
002-BN-250

250 ml

TĚLOVÉ MLÉKO – neutral

dóza s pumpičkou
002-LN-250

250 ml

TĚLOVÝ KRÉM – cannabis

dóza s pumpičkou
002-BC-250

250 ml

TĚLOVÉ MLÉKO – cannabis

dóza s pumpičkou
002-LC-250

250 ml

TĚLOVÝ KRÉM – aloe vera

dóza s pumpičkou
002-BA-250

250 ml

OŠETŘUJÍCÍ MASÁŽNÍ OLEJ

ČISTÉ VLASY A TĚLO

TĚLOVÉ MLÉKO – aloe vera

dóza s pumpičkou
002-LA-250

250 ml

MĚSÍČKOVÝ KRÉM

tuba
002-KR-200

200 ml

MEDISUN profi s.r.o.
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Tělový krém a tělové mléko Neutral
s jemným parfémem je především
určený pro promazávání silně
zatěžované pokožky. Má unikátní
složení přírodních olejů s vysokým
obsahem vitaminů a minerálů.
BAMBUCKÉ MÁSLO je již velmi dlouho známé pro
své příznivé účinky na pokožku, kterou hydratuje,
vyživuje, zjemňuje a chrání proti nepříznivému
počasí. Obsahuje vitaminy A, E a F, nenasycené
mastné kyseliny (olejovou, stearovou, linolenovou
aj.). Máslo působí antibakteriálně a protizánětlivě.
Má výrazné regenerační schopnosti, pokožku
promastí a vyživí. Výborně proniká do pokožky a je
vhodné i na citlivou dětskou pokožku. Přípravky,
které obsahují bambucké máslo, se dobře uplatňují
při hojení a ošetřování spálenin, zvyšování odolnosti
kůže proti infekcím a nemocem. Svými vlastnostmi
je bambucké máslo předurčeno jak k běžné péči
o pokožku, tak k ošetření podráždění, popálenin,
atopických ekzémů, lupénky, dermatitid, suchých
opruzenin apod.
Olej ze semen OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO
– vyniká vysokým obsahem nenasycených
mastných kyselin a je hlavním zdrojem vitaminu E.
Olej z jedlých plodů SLADKÉ MANDLONĚ
lisovaný za studena – je bohatý na minerály (draslík
a vápník), kyselinu olejovou a polynenasycenou
omega 6 linolovou kyselinu. Obsahuje vitaminy A,
E, K a síru.
TOCOPHERYL ACETATE (syntetický vitamin E) –
vzniká vakuovou separací z rostlinných olejů a velmi
dobře se vstřebává do pokožky. Vitamin E je silný
antioxidant, bojuje proti působení volných radikálů,
zabraňuje předčasnému stárnutí (pigmentové
skvrny, vrásky, ztráta pevnosti a pružnosti)
a zpomaluje šupinatění pokožky.
ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ – má čistící schopnosti
na celé tělo a podporuje detoxikaci těla. Je
antiseptický, protizánětlivý a antimikrobiální, pleť
dokáže vyčistit, zjemnit a zklidnit. Je vhodnější
na mastnější typy, ovšem neuškodí ani normální,
smíšené nebo suché pokožce. Stimuluje vlasové
kořínky, zastavuje tak padání vlasů a podporuje růst
nových. Mimo jiné dodává lesk a objem.

LEVANDULE LÉKAŘSKÁ – je známá pro své
zklidňující schopnosti, které se projevují i na
psychice člověka při bolestech hlavy, nervozitě,
závratích, depresích, nespavosti a s tím související
snížení krevního tlaku. Člověka zároveň nabíjí
a pozvedá ducha celkovým zlepšením nálady.
Na pokožku má hojivé účinky, výborně se uplatní na
slabší popáleniny (i od slunce), může zabránit vzniku
puchýřů, urychluje dobu hojení a jizvy nebudou
tak viditelné. Je antiseptická, antibakteriální
a protizánětlivá. Hodí se na všechny typy pleti
(i ekzematické, trpící lupenkou nebo dermatitidou).
Levandule podporuje tvorbu nových buněk, má
regenerativní účinky a je tak vhodná i na starší pleť.
Mimo jiné ulevuje od bolesti svalů a revma.
TYMIÁN OBECNÝ – obsahuje silice s mono
terpeny tymolu, cineolu, borneolu aj., dále
flavonoidy, flavonové glykosidy, organické kyseliny
(např. kávovou), pryskyřice, třísloviny, saponiny,
minerály, např. vápník, železo, hořčík, mangan, fosfor,
draslík, selen, zinek či křemík a vitamin A. Dodává
pokožce pružnost a je taktéž protizánětlivý.
KOKOSOVÝ OLEJ – zpomaluje stárnutí pokožky,
pleť zjemní, posílí a zpevní tkáň, také ochrání před
poškozením UV zářením.
OLEJ Z BROSKVOVÝCH JADER – změkčuje
a zjemňuje pleť a podporuje její hydrataci. Olej
je bezbarvý až světle žlutý a má aroma podobné
mandlím. Je výborným zdrojem mastných kyselin,
vitaminů a antioxidantů. Nezpůsobuje podráždění
pleti a není komedogenní. Do pleti se lehce
vstřebává, takže je oblíbenou přísadou do krémů.

Olej ze semen KONOPÍ SETÉHO (Cannabis sativa
seed oil) – podporuje zdravou pokožku a nehty.
Obnovuje dramaticky vysušenou pokožku, zmírňuje
svědění a podráždění, zvláště při inkontinenci
a velmi silném zatížení a kožních defektech.
Má antioxidační a protizánětlivé účinky, chrání při
procesu stárnutí. Má vynikající kombinaci mastných
kyselin, vitaminů, antioxidantů a léčivých terpenů.
BAMBUCKÉ MÁSLO – je již velmi dlouho známé
pro své příznivé účinky na pokožku, kterou
hydratuje, vyživuje, zjemňuje a chrání proti
nepříznivému počasí. Obsahuje vitaminy A, E a F,
nenasycené mastné kyseliny (olejovou, stearovou,
linolenovou aj.). Máslo působí antibakteriálně
a protizánětlivě. Má výrazné regenerační
schopnosti, pokožku promastí a vyživí. Výborně
proniká do pokožky a je vhodné i na citlivou dětskou
pokožku. Přípravky, které obsahují bambucké máslo,
se dobře uplatňují při hojení a ošetřování spálenin,
zvyšování odolnosti kůže proti infekcím a nemocem.
Svými vlastnostmi je bambucké máslo předurčeno
jak k běžné péči o pokožku, tak k ošetření
podráždění, popálenin, atopických ekzémů, lupénky,
dermatitid, suchých opruzenin apod.
Olej ze semen OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO
– vyniká vysokým obsahem nenasycených
mastných kyselin a je hlavním zdrojem vitaminu E.
Olej z jedlých plodů SLADKÉ MANDLONĚ
lisovaný za studena – je bohatý na minerály (draslík
a vápník), kyselinu olejovou a polynenasycenou
omega 6 linolovou kyselinu. Obsahuje vitaminy A, E,
K a síru.

www.medisun.cz

MĚSÍČKOVÝ KRÉM

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

TESTOVÁNO

TOCOPHERYL ACETATE (syntetický vitamin E) –
vzniká vakuovou separací z rostlinných olejů a velmi
dobře se vstřebává do pokožky. Vitamin E je silný
antioxidant, bojuje proti působení volných radikálů,
zabraňuje předčasnému stárnutí (pigmentové
skvrny, vrásky, ztráta pevnosti a pružnosti)
a zpomaluje šupinatění pokožky.
ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ – má čistící schopnosti
na celé tělo a podporuje detoxikaci těla. Je
antiseptický, protizánětlivý a antimikrobiální, pleť
dokáže vyčistit, zjemnit a zklidnit. Je vhodnější
na mastnější typy, ovšem neuškodí ani normální,
smíšené nebo suché pokožce. Stimuluje vlasové
kořínky, zastavuje tak padání vlasů a podporuje růst
nových. Mimo jiné dodává lesk a objem.
LEVANDULE LÉKAŘSKÁ – je známá pro své
zklidňující schopnosti, které se projevují i na
psychice člověka při bolestech hlavy, nervozitě,
závratích, depresích, nespavosti a s tím související
snížení krevního tlaku. Člověka zároveň nabíjí
a pozvedá ducha celkovým zlepšením nálady.
Na pokožku má hojivé účinky, výborně se uplatní na
slabší popáleniny (i od slunce), může zabránit vzniku
puchýřů, urychluje dobu hojení a jizvy nebudou
tak viditelné. Je antiseptická, antibakteriální
a protizánětlivá. Hodí se na všechny typy pleti
(i ekzematické, trpící lupenkou nebo dermatitidou).
Levandule podporuje tvorbu nových buněk, má
regenerativní účinky a je tak vhodná i na starší pleť.
Mimo jiné ulevuje od bolesti svalů a revma.
TYMIÁN OBECNÝ – obsahuje silice s mono
terpeny tymolu, cineolu, borneolu aj., dále
flavonoidy, flavonové glykosidy, organické kyseliny
(např. kávovou), pryskyřice, třísloviny, saponiny,
minerály, např. vápník, železo, hořčík, mangan, fosfor,
draslík, selen, zinek či křemík a vitamin A. Dodává
pokožce pružnost a je taktéž protizánětlivý.
KOKOSOVÝ OLEJ – zpomaluje stárnutí pokožky,
pleť zjemní, posílí a zpevní tkáň, také ochrání před
poškozením UV zářením.

www.medisun.cz

Tělový krém a tělové mléko Aloe
vera s jemným parfémem je
především určený pro promazávání
silně zatěžované a dlouhodobě
poškozené pokožky. Má unikátní
složení přírodních olejů s vysokým
obsahem vitaminů a minerálů
s majoritním poměrem výtažku
Aloe vera, který zpomaluje stárnutí
pokožky a podporuje její elasticitu.
ALOE VERA – na sebe váže vlhkost, čímž pomáhá
hydrataci pokožky, zároveň vykazuje značně
regenerační, zklidňující, zvláčňující, hojivé (až léčivé)
a chladicí schopnosti. Funguje jako antioxidant
a je protizánětlivá. Díky těmto vlastnostem je
ideální na popáleniny od slunce (vytvoří ochranný
film a pokožka se tak může věnovat regeneraci),
drobnější poranění, bodnutí hmyzem, méně závažné
kožní infekce, cysty, ekzémy, lupénku, seboreickou
dermatitidu, lupy i třeba genitální opary. Také tlumí
viditelnost strií, narušené tkáni pomáhá se obnovit
a navrátit elasticitu.
BAMBUCKÉ MÁSLO je již velmi dlouho známé pro
své příznivé účinky na pokožku, kterou hydratuje,
vyživuje, zjemňuje a chrání proti nepříznivému počasí.
Obsahuje vitaminy A, E a F, nenasycené mastné
kyseliny (olejovou, stearovou, linolenovou aj.). Máslo
působí antibakteriálně a protizánětlivě. Má výrazné
regenerační schopnosti, pokožku promastí a vyživí.
Výborně proniká do pokožky a je vhodné i na citlivou
dětskou pokožku. Přípravky, které obsahují bambucké
máslo, se dobře uplatňují při hojení a ošetřování
spálenin, zvyšování odolnosti kůže proti infekcím
a nemocem. Svými vlastnostmi je bambucké máslo
předurčeno jak k běžné péči o pokožku, tak k ošetření
podráždění, popálenin, atopických ekzémů, lupénky,
dermatitid, suchých opruzenin apod.
Olej ze semen OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO
– vyniká vysokým obsahem nenasycených mastných
kyselin a je hlavním zdrojem vitaminu E.

Olej z jedlých plodů SLADKÉ MANDLONĚ lisovaný
za studena – je bohatý na minerály (draslík a vápník),
kyselinu olejovou a polynenasycenou omega 6
linolovou kyselinu. Obsahuje vitaminy A, E, K a síru.

200 ml

Pomáhá udržet vaši pokožku
a nehty ve stabilní kondici. Rychle
se vstřebá a zanechá pokožku
příjemnou na dotek.

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

TESTOVÁNO

Tělový krém a tělové mléko
Cannabis s jemným parfémem je
především určený pro promazávání
silně zatěžované a poškozené
pokožky. Má unikátní složení
přírodních olejů s vysokým
obsahem vitaminů a minerálů
s majoritním poměrem oleje
z konopí setého – Cannabis.

250 ml

Pro každodenní intenzivní péči
o poškozenou pokožku rukou
a celého těla s vysokým obsahem
výtažku Aloe Vera, nenasycených
mastných kyselin, minerálů
a vitaminů.

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

TESTOVÁNO

TĚLOVÝ KRÉM
A TĚLOVÉ MLÉKO
aloe vera

Pro každodenní intenzivní péči
o poškozenou pokožku rukou
a celého těla s vysokým obsahem
oleje ze semen Cannabis sativa,
nenasycených mastných kyselin,
minerálů a vitaminů.

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

MYCÍ A OŠETŘUJÍCÍ PĚNA – 3v1

250 ml

cannabis

životě. Unikátní mléka a krémy působí jako
balzám na vysoce zatěžovanou pokožku
celého těla, zejména potom na rukou, které
musí odolávat neustálému útoku agresivních
desinfekcí a mýdel s vysokým mycím
a odmašťovacím účinkem a environmentálním
vlivům.

sprej
002-BF400-LAK

TĚLOVÝ KRÉM
A TĚLOVÉ MLÉKO

TESTOVÁNO

TOCOPHERYL ACETATE (syntetický vitamin E) –
vzniká vakuovou separací z rostlinných olejů a velmi
dobře se vstřebává do pokožky. Vitamin E je silný
antioxidant, bojuje proti působení volných radikálů,
zabraňuje předčasnému stárnutí (pigmentové skvrny,
vrásky, ztráta pevnosti a pružnosti) a zpomaluje
šupinatění pokožky.
ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ – má čistící schopnosti na
celé tělo a podporuje detoxikaci těla. Je antiseptický,
protizánětlivý a antimikrobiální, pleť dokáže vyčistit,
zjemnit a zklidnit. Je vhodnější na mastnější typy,
ovšem neuškodí ani normální, smíšené nebo suché
pokožce. Stimuluje vlasové kořínky, zastavuje tak
padání vlasů a podporuje růst nových. Mimo jiné
dodává lesk a objem.
LEVANDULE LÉKAŘSKÁ – je známá pro své
zklidňující schopnosti, které se projevují i na psychice
člověka při bolestech hlavy, nervozitě, závratích,
depresích, nespavosti a s tím související snížení
krevního tlaku. Člověka zároveň nabíjí a pozvedá
ducha celkovým zlepšením nálady. Na pokožku má
hojivé účinky, výborně se uplatní na slabší popáleniny
(i od slunce), může zabránit vzniku puchýřů, urychluje
dobu hojení a jizvy nebudou tak viditelné. Je
antiseptická, antibakteriální a protizánětlivá. Hodí se
na všechny typy pleti (i ekzematické, trpící lupenkou
nebo dermatitidou). Levandule podporuje tvorbu
nových buněk, má regenerativní účinky a je tak
vhodná i na starší pleť. Mimo jiné ulevuje od bolesti
svalů a revma.
TYMIÁN OBECNÝ – obsahuje silice s mono terpeny
tymolu, cineolu, borneolu aj., dále flavonoidy,
flavonové glykosidy, organické kyseliny (např.
kávovou), pryskyřice, třísloviny, saponiny, minerály,
např. vápník, železo, hořčík, mangan, fosfor, draslík,
selen, zinek či křemík a vitamin A. Dodává pokožce
pružnost a je taktéž protizánětlivý.
KOKOSOVÝ OLEJ – zpomaluje stárnutí pokožky,
pleť zjemní, posílí a zpevní tkáň, také ochrání před
poškozením UV zářením.

Ochranný krém na ruce s měsíčkem
lékařským je oblíbená varianta
nemastného krému s vyživujícími
látkami. Předností je rychlé
vstřebání do suché pokožky, krém
chrání pokožku rukou při práci
s desinfekcemi, práci v rukavicích
a před vysušením pokožky při
častém mytí rukou.
Ochranný krém s vysokým obsahem extraktu
z MĚSÍČKU LÉKAŘSKÉHO – vás zbaví pocitu
suché a drsné pokožky, velmi dobře hydratuje
a rychle zklidňuje podrážděnou pokožku. Navíc
je měsíček lékařský známý tím, že má vysoké
antiseptické, antibakteriální, protizánětlivé
a současně hojivé účinky.

KOSMETIKA

Jemný, příjemný nádech stylového francouzského
parfému vás zajisté neodradí od každodenního
používání.

Doporučujeme po celodenní práci
tento ochranný krém kombinovat
s některým z našich PRO–NURSE®
krémů, zejména TĚLOVÝ KRÉM
Cannabis, který přes noc ruce
zklidní a připraví je na těžkou
celodenní práci.

P RO P RO F E S I O N Á L N Í P ÉČ I

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

www.medisun.cz

www.medisun.cz

TESTOVÁNO

MYCÍ A OŠETŘUJÍCÍ
PĚNA

400 ml

s bisabololem
ve spreji

3 v 1 – čistí, ošetřuje a chrání

OŠETŘUJÍCÍ
TĚLOVÝ OLEJ

200 ml

s vitaminem E
ve spreji

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

CHLADIVÝ GEL

400 ml

Jemný mycí gel na vlasy a tělo
určený především pro každodenní,
profesionální použití.

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

TESTOVÁNO

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

TESTOVÁNO

ČISTÉ VLASY
A TĚLO
nektarinka

Masážní olej pro péči o velmi
zatěžovanou pokožku. S vysokým
obsahem vitaminu E, pantenolu,
bisabololu a přírodních olejů.

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

TESTOVÁNO

400 ml

+ vitamin E

Osvěží a ochladí namáhanou
pokožku zvláště u dlouhodobě
ležících pacientů. Vhodný i pro
aktivní sportovce pro ochlazení
napjatých a přetížený svalů.

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

TESTOVÁNO

300 ml

s kostivalem
+ vitamin E

Zklidňuje a chrání podrážděná
místa na pokožce. Díky oxidu
zinečnatému vytváří ochranný
komplex na citlivých místech.

DERMATOLOGICKY
A BAKTERIOLOGICKY

TESTOVÁNO

200 ml

+ vitamin E / 15 % ZnO

Velmi jemný ošetřující – masážní
olej ve spreji bez parfému pro
každodenní použití.

Pro velmi účinné a snadné mytí
pokožky a intimních partií bez mýdla
a vody s ošetřujícími účinky
aktivních složek.

ZINKOVÁ MAST

OŠETŘUJÍCÍ
MASÁŽNÍ OLEJ

TESTOVÁNO

HYPOALERGENNÍ

Hlavní účinnou čistící složkou je
Lauroyl sarkosinát sodný – velmi
jemná iontová povrchově aktivní
(čistící) látka, která snadno
odstraňuje nečistoty, zbytky stolice
a moči bez macerace pokožky.
Pokožku nechává hedvábně vláčnou,
což zabezpečuje prevenci vzniku
dekubitů a plenkové dermatitidy.

LACTIC ACID – kyselina mléčná se v kosmetice
používá především pro své exfoliační schopnosti
(rozpouští látky, které drží odumřelé kožní buňky
pohromadě, tím se odhaluje jemnější a mladě
vypadající vrstva pokožky). Má antiseptické
– protizánětlivé vlastnosti. Redukuje první
známky stárnutí jako vrásky i pigmentové skvrny
a sjednocuje barevný tón pleti. Mimo jiné upravuje
pH produktu, pleti i vlasů. Také má hydratující
a zvlhčující účinky.

Chrání pokožku před okolními vlivy,
zejména při inkontinenci. Pokožku
díky svému unikátnímu složení
jemně hydratuje a nezatěžuje.
Olej nelepí, velmi dobře se vstřebává
do nenasycené pokožky, a tak
nezanechává dlouhodobě mastný,
neprostupný film.
Je určen především pro promazávání
šupinkující, ztvrdlé a defektní
pokožky. Taktéž je určen pro masáže,
kdy je možné nanést dostatečné
množství na masírovanou plochu
a provádět všechny typy masáží.
Obzvláště vhodné pro thajské
a čínské olejové masáže.

Aktivní ošetřující složkou je BISABOLOL – je hlavní
složkou esenciálního oleje Heřmánku pravého.
Způsobuje lepší vstřebatelnost dalších složek do
pokožky. Na pokožku působí jako kondicionér,
výrazně ji zjemňuje, vyhlazuje, zklidňuje (zklidňuje
podráždění tím, že působí jako analgetikum
a relaxant) a snižuje její citlivost. Má také
regenerační, protizánětlivé a antimikrobiální účinky.
Zlepšuje tak stav suché, šupinaté, podrážděné,
dehydrované, a hlavně citlivé pokožky. Zjemňující
a vyhlazující účinky má i na vlasová vlákna, navíc
podporuje jejich růst. Bisabolol nemá žádný
negativní vliv na zdraví a není to alergen.

Olej ze semen OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO
– vyniká vysokým obsahem nenasycených
mastných kyselin a je hlavním zdrojem vitaminu E.
Olej z jedlých plodů SLADKÉ MANDLONĚ
lisovaný za studena – je bohatý na minerály (draslík
a vápník), kyselinu olejovou a polynenasycenou
omega 6 linolovou kyselinu. Obsahuje vitaminy A, E,
K a síru.
TOCOPHERYL ACETATE (syntetický vitamin E) –
vzniká vakuovou separací z rostlinných olejů a velmi
dobře se vstřebává do pokožky. Vitamin E je silný
antioxidant, bojuje proti působení volných radikálů,
zabraňuje předčasnému stárnutí (pigmentové
skvrny, vrásky, ztráta pevnosti a pružnosti)
a zpomaluje šupinatění pokožky.

Obsahuje vyvážený poměr mandlového oleje, oleje
z ostropestřce mariánského a vitaminů.

Zinková mast je především určena
pro ošetřování kožních defektů, jako
hojivá mast s vysokým obsahem
15 % oxidu zinečnatého a vyváženým
poměrem přírodních olejů, díky
kterým se mast velmi dobře roztírá
a vstřebává. Přítomnost vysokého
procenta oxidu zinečnatého je
prokázána tvorbou jemného
bílého filmu.
OXID ZINEČNATÝ – absorbuje, odráží nebo
rozptyluje UV záření, a tím pokožku chrání. Má mírné
adstringentní a antiseptické vlastnosti a je odolný
proti bakteriím a plísním, podporuje hojení ran
a používá se při prevenci nebo léčbě opruzenin.
Na kůži vytváří ochrannou bariéru, která je odolná
proti vlhkosti. Na rozdíl od syntetické ochrany proti
slunci se však nevsakuje do pokožky a jeho účinky
jsou na pokožku mnohem jemnější.

Olej z jedlých plodů SLADKÉ MANDLONĚ
lisovaný za studena – je bohatý na minerály (draslík
a vápník), kyselinu olejovou a polynenasycenou
omega 6 linolovou kyselinu. Obsahuje vitaminy A, E,
K a síru.

Jemný chladivý gel s aktivními
vitaminovými perličkami, které
dopraví aktivní vitamin E velmi rychle
při jemné masáži do pokožky.

TOCOPHERYL ACETATE (syntetický vitamin E) –
vzniká vakuovou separací z rostlinných olejů a velmi
dobře se vstřebává do pokožky. Vitamin E je silný
antioxidant, bojuje proti působení volných radikálů,
zabraňuje předčasnému stárnutí (pigmentové
skvrny, vrásky, ztráta pevnosti a pružnosti)
a zpomaluje šupinatění pokožky.

Chladivý gel je známý svými
osvěžujícími vlastnostmi a rychlým
ústupem bolestí kolenních kloubů,
svalů nebo i hlavy. U aplikace
na spánkové a čelní oblasti při
bolestech hlavy buďte opatrní, aby
se gel nedostal do očí.
Gel také uklidňuje bolest tzv.
skrytých křečových žil, kdy je úleva
skutečně znatelná chvíli po aplikaci.
Jemnou masáží u ztuhlých svalů, tzv.
přeleženého krku a dalších svalových
obtížích výrazně snižuje bolestivost
a opět vrací svaly do původní
kondice. Masáží dosáhnete i snížení
výskytu křečí dolních končetin,
zejména stehen a lýtek.

Mast obsahuje navíc vyvážený poměr mandlového
oleje, oleje z ostropestřce mariánského a vitaminů.
Olej ze semen OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO
– vyniká vysokým obsahem nenasycených
mastných kyselin a je hlavním zdrojem vitaminu E.
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Fyzický pocit ochlazení provází
následný jemný efekt prohřátí
a tím prokrvení nedokrvené tkáně
a svalstva.
www.medisun.cz

KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ – jeho vysoký
obsah výrazně napomáhá při zánětech
žil, pohmožděninách, zlomeninách
a posttraumatických stavech svalstva. Výborně
se gel osvědčil i pro úlevu od bolesti vnitřních
křečových žil, kdy mírní vnitřní napětí.
TOCOPHERYL ACETATE (syntetický vitamin E) –
vzniká vakuovou separací z rostlinných olejů a velmi
dobře se vstřebává do pokožky. Vitamin E je silný
antioxidant, bojuje proti působení volných radikálů,
zabraňuje předčasnému stárnutí (pigmentové
skvrny, vrásky, ztráta pevnosti a pružnosti),
zpomaluje šupinatění pokožky a jeho předností je
i prevence proti nádorovému bujení.
UPOZORNĚNÍ – vyvarujte se nanášení gelu na
otevřené rány, na sliznice a vyhněte se styku
s očima. Při častém výskytu křečí a atypických
bolestí doporučujeme tento stav konzultovat vždy
s odborným lékařem.
TESTY PROKÁZALY – že gel vykazuje dlouhodobý
účinek a úlevu od bolesti po aplikaci až několik
hodin. Gel po zaschnutí nelepí a není potřeba jej,
jakkoliv omývat.

Podle recenzí uživatelů se gel řadí
mezi nejúspěšnější produkty naší
řady PRO–NURSE®.
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S pantenolem, tonizujícím
bisabololem a směsí přírodních olejů.
Bez parafínových složek.
Lehce se roztírá a dobře vsakuje do
pokožky. Nezanechává mastný film.
Ošetřující masážní olej je především
určen pro ošetřování těžce poškozené
pokožky, která vyžaduje intenzivní
péči a důkladné, ale přitom velmi
jemné promazávání. Jeho sekundární
použití je pro celotělové masáže,
kde se díky svému složení rovná
nejdražším dostupným olejům čínské
medicíny. Umožňuje dlouhý skluz a je
určen i pro dlouhotrvající masáže
(thajské, čínské atp.).
Olej ze semínek Simmondsia chinesis – JOJOBA
– se svým chemickým složením více podobá
vorvanímu tuku než rostlinným olejům, je
bohatý na mono nenasycené mastné kyseliny,
provitamin A a antioxidační vitamin E. Je bezbarvý,
bez zápachu, rychle se vstřebává a při pokojové
teplotě je tekutý. Jojobový olej se nesmí užívat
vnitřně, jinak nemá žádné kontraindikace.
JOJOBOVÝ OLEJ – je vhodný na všechny typy
pleti, které stimuluje k jejich přirozeným procesům.
Není komedogenní, nejvhodnější je však na velmi
suchou, popraskanou, ekzematickou pokožku,
kterou viditelně chrání před dalším poškozením.
Regeneruje ji, zvlhčuje a udržuje přirozeně

hydratovanou. Tím se pokožka vrací do rovnováhy.
Zmírňuje viditelnost jizev, díky jeho hojivým
a protizánětlivým účinkům je vhodný i na akné.
Olej ze semen OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO
– vyniká vysokým obsahem nenasycených
mastných kyselin a je hlavním zdrojem vitaminu E.
Olej z jedlých plodů SLADKÉ MANDLONĚ
lisovaný za studena – je bohatý na minerály (draslík
a vápník), kyselinu olejovou a polynenasycenou
omega 6 linolovou kyselinu. Obsahuje vitaminy A, E,
K a síru.
TOCOPHERYL ACETATE (syntetický vitamin E) –
vzniká vakuovou separací z rostlinných olejů a velmi
dobře se vstřebává do pokožky. Vitamin E je silný
antioxidant, bojuje proti působení volných radikálů,
zabraňuje předčasnému stárnutí (pigmentové
skvrny, vrásky, ztráta pevnosti a pružnosti)
a zpomaluje šupinatění pokožky.
PANTENOL – hlavní zdroj vitaminu B5.
V kosmetice se používá jako zvhlčovadlo, snadno
se absorbuje do vrstev pod povrchem pokožky,
kde se přeměňuje na kyselinu pantotenovou,
která se v lidském těle přirozeně vyskytuje.
Má elektrostatické, protizánětlivé, antibakteriální,
regenerační a zklidňující účinky. Zlepšuje hydrataci
pokožky (změkčuje pleť, zanechává ji vyhlazenou
a navrací její přirozenou rovnováhu), snižuje svědění
pokožky, urychluje hojení u epidermálních ran
(popáleniny, spáleniny, kousnutí hmyzem). Používá
se také při výrobě léků určených k léčbě akné
a kožních skvrn. Mimo jiné pomáhá redukovat
rozšířené cévky.
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Vyvážený obsah výtažků Aloe vera,
Cannabis, rozmarýnu, levandule,
tymiánu s přísadou jemné nektarinky.
ALOE VERA – na sebe váže vlhkost, čímž pomáhá
hydrataci pokožky, zároveň vykazuje značně
regenerační, zklidňující, zvláčňující, hojivé (až léčivé)
a chladicí schopnosti. Funguje jako antioxidant
a je protizánětlivá. Díky těmto vlastnostem je
ideální na popáleniny od slunce (vytvoří ochranný
film a pokožka se tak může věnovat regeneraci),
drobnější poranění, bodnutí hmyzem, méně závažné
kožní infekce, cysty, ekzémy, lupénku, seboreickou
dermatitidu, lupy i třeba genitální opary. Také tlumí
viditelnost strií, narušené tkáni pomáhá se obnovit
a navrátit elasticitu.
Olej ze semen KONOPÍ SETÉHO (Cannabis sativa
seed oil) – podporuje zdravou pokožku, vlasy, nehty.
Obnovuje dramaticky vysušenou pokožku, zmírňuje
svědění a podráždění, zvláště při inkontinenci.
Má antioxidační a protizánětlivé účinky, chrání při
procesu stárnutí. Má vynikající kombinaci mastných
kyselin, vitaminů, antioxidantů a léčivých terpenů.
ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ – má čistící schopnosti
na celé tělo a podporuje detoxikaci těla. Je
antiseptický, protizánětlivý a antimikrobiální, pleť
dokáže vyčistit, zjemnit a zklidnit. Je vhodnější
na mastnější typy, ovšem neuškodí ani normální,
smíšené nebo suché pokožce. Stimuluje vlasové
kořínky, zastavuje tak padání vlasů a podporuje růst
nových. Mimo jiné dodává lesk a objem.

LEVANDULE LÉKAŘSKÁ – je známá pro své
zklidňující schopnosti, které se projevují i na
psychice člověka při bolestech hlavy, nervozitě,
závratích, depresích, nespavosti a s tím související
snížení krevního tlaku. Člověka zároveň nabíjí
a pozvedá ducha celkovým zlepšením nálady. Na
pokožku má hojivé účinky, výborně se uplatní na
slabší popáleniny (i od slunce), může zabránit vzniku
puchýřů, urychluje dobu hojení a jizvy nebudou
tak viditelné. Je antiseptická, antibakteriální
a protizánětlivá. Hodí se na všechny typy pleti
(i ekzematické, trpící lupenkou nebo dermatitidou).
Levandule podporuje tvorbu nových buněk, má
regenerativní účinky a je tak vhodná i na starší pleť.
Mimo jiné ulevuje od bolesti svalů a revma.
TYMIÁN OBECNÝ – obsahuje silice s monoterpeny
tymolu, cineolu, borneolu aj., dále flavonoidy,
flavonové glykosidy, organické kyseliny (např.
kávovou), pryskyřice, třísloviny, saponiny, minerály,
např. vápník, železo, hořčík, mangan, fosfor, draslík,
selen, zinek či křemík a vitamin A. Dodává pokožce
pružnost a je taktéž protizánětlivý.
KOKOSOVÉ GLUKOCIDY – se používají nejčastěji
v čisticí kosmetice, najdete je v šamponech,
v odličovacích přípravcích nebo sprchových gelech.
Vytváří velmi jemnou pěnu, nahrazuje v kosmetice
chemické sulfáty (SLS, SLES), je plně biologicky
odbouratelný, nevysušuje ani zbytečně nedráždí
pokožku. Je vhodný i pro citlivou, suchou nebo
podrážděnou pleť.
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