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Βασική φροντίδα του δέρματος με 
τη Solydra™
Η καινοτόμα σύνθεση της Solydra™ είναι 
ιδανική για τη βασική φροντίδα (πολύ) 
ξηρού και προσβεβλημένου δέρματος. 

  Ξηρό δέρμα

  Πολύ ξηρό δέρμα

  Προσβεβλημένο δέρμα

Φυσική βάση ελαίου

Solydra™

Solydra™
Η Solydra™ είναι μία φυσική βάση ελαίου με πολύ απαλή σύνθεση, απαλλαγμένη από 
συντηρητικά, η οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και διαθέτει φυσικό γαλακτωματοποιητή. 
Εξαιτίας της ιδιότητάς της να διασπείρεται στο νερό και να παρέχει αίσθημα απαλότητας στο 
δέρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το μπάνιο, το ντους και για τη βασική φροντίδα του 
δέρματος με στόχο την άριστη ενυδάτωση του δέρματος.  Η Solydra™ έχει σχεδιασθεί σύμφωνα 
με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Δερματολογίας και με τις πρόσφατες επιστημονικές 
μελέτες αναφορικά με την ασφάλεια των συστατικών που χρησιμοποιούνται σε σκευάσματα 
τοπικής εφαρμογής και είναι απαλλαγμένη από επιβλαβή, αμφιλεγόμενα συστατικά.  

Δήλωση Ευθύνης: Παρόλο που έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ακρίβεια των προτεινόμενων συνταγών δε γίνονται αναφορές σχετικά με τη 
χρήση και την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή βιοδιαθεσιμότητα τους. Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ιατρική 
συμβουλή, σύσταση ή γνώμη. Οι επαγγελματίες υγείας-ιατροί και φαρμακοποιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και συνιστάται να το πράξουν 
μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με τη δική τους επαγγελματική γνώμη και κρίση. Η Fagron Hellas δεν αποδέχεται και δε φέρει καμία ευθύνη ή 
υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση για τις συνταγές ή τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.
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Με το Fagron Advanced Derma, οι 
ασθενείς λαμβάνουν μια συνολική λύση 
προηγμένης εξατομικευμένης θεραπείας 
και δερματολογικής φροντίδας, ως 
αποτέλεσμα χαρακτηριστικών όπως:

• Ποικιλία βάσεων για διαφορετικούς 
τύπους δέρματος

• Ανάπτυξη βάσεων σύμφωνα με τις 
τρέχουσες οδηγίες ασφάλειας και ανοχής 
των προϊόντων τοπικής εφαρμογής

• Καταλληλότητα για ασφαλή χρήση από 
ευάλωτες, ευαίσθητες επιδερμίδες

• Βέλτιστη συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα 
φαρμακευτικών ουσιών (APIs και DCIs)

• Ύπαρξη συνταγολογίου με πληθώρα 
συνταγών για εύκολη συνταγογράφηση 
και παρασκευή γαληνικών 
σκευασμάτων ανταποκρινόμενα στις 
εκάστοτε θεραπευτικές ενδείξεις

Συνολική λύση
Ανακαλύψτε τη συνολική λύση του Fagron 
Advanced Derma έχοντας πρόσβαση σε 
πληθώρα πηγών πληροφόρησης:
• Το ενημερωτικό φυλλάδιο Fagron 

Advanced Derma
• Συνταγολόγιο θεραπευτικών ενδείξεων
• Συνταγολόγιο εντύπων βάσεων
• Συνταγολόγιο πίνακα συμβατότητας
• Έγγραφα ποιότητας
• Βάση δεδομένων Compounding Matters
• Fagron Academy

fagron.gr

Fagron 
Advanced Derma  
Εξατομικευμένη αντιμετώπιση 
δερματολογικών παθήσεων

Πλεονεκτήματα Solydra™
• Φυσική βάση ελαίου
• Εξαιρετικές ενυδατικές ιδιότητες
• Πλούσια σε ω-6 λιπαρά οξέα και βιταμίνη Ε
• Απαλλαγμένη συντηρητικών
• Άμεση διασπορά στο νερό
• Αίσθημα απαλότητας στο δέρμα
• Έτοιμη προς χρήση για (πολύ) ξηρό και 

προσβεβλημένο δέρμα


