Ureagamma

mast pro péči o nohy
Obsahuje 10 % urey.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za koupi kosmetického přípravku Ureagamma - mast pro péči o nohy se
zvýšeným obsahem urey. Mast neobsahuje parfémy, vonné látky ani konzervační látky.
Kůže na chodidlech, které jsou neustále v obuvi, jako první ztrácí vlhkost a pružnost,
vysušuje se a praská. Ošetřováním svých nohou docílíte zdravějších a krásnějších nohou.
Pravidelná péče je základem zdravé kůže na nohách. Ošetřováním předejdete mnohým
zdravotním problémům.
Ureagamma mast pro péči o nohy se doporučuje
–	při denní péči o suchou, hrubou popraskanou pokožku nohou
–	při péči o nohy u pacientů s cukrovkou, na chronický zánět kůže
(neurodermatitida) a nezánětlivé onemocnění charakterizované
suchou kůží (ichtyóza).
Více informací na: www.mujdiabetes.cz
Urea (močovina) je přírodní látka hydratující pokožku; nachází se ve zdravé rohové vrstvě
kůže v koncentraci asi do 1 %. Často se stává, že její obsah je v kůži snížený. V dermatologii
se používá jako přírodní látka, která váže v kůži vlhkost. Díky ní se vlhkost kůže zvyšuje,
přičemž se zjemňuje její rohová vrstva a současně se zmírňuje svědění.
Ureagamma obsahuje vysokou koncentraci hydratační látky urey. Urea podporuje
schopnost kůže pohlcovat a zadržovat vlhkost. Aby se snížilo riziko podráždění kůže a
alergie, mast Ureagamma obsahuje ureu, která váže vlhkost, a masťový základ, který
je šetrný k pokožce.
Neobsahuje parfémy, vonné látky ani konzervační látky.
Použití: Nanáší se pravidelně ráno a večer na čisté a suché nohy a zlehka se vmasíruje
do chodidla.
Výrobce a dovozce: Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Calwer Strasse 7, 71034 Böblingen,
Německo
Zastoupení v ČR: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5,
Česká republika

Poslouchejte svoje
Německá farmaceutická společnost Wörwag Pharma GmbH & Co.KG –
se více než 50 let specializuje v oblasti biofaktorů – minerálů a vitamínů.
Působí hlavně v Evropě a Asii.
Více informací na www.woerwagpharma.cz
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