
Tο Fagron Advanced Derma Convenience Pack PF (πακέτο 
γαληνικής παρασκευής) είναι ένας γρήγορος, ασφαλής και εύκολος 
τρόπος παρασκευής εξατομικευμένου γαληνικού φαρμάκου για τη 
θεραπεία της λεύκης με ακρίβεια και ασφάλεια. Tο Convenience 
Pack προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για να παρασκευαστεί από το 
φαρμακοποιό ένα σταθερό σκεύασμα τοπικής εφαρμογής. To 
Fagron Advanced Derma Convenience Pack PF περιλαμβάνει 
προζυγισμένo Pigmerise™ 20%, προζυγισμένη βάση γαληνικής 
παρασκευής Fitalite™, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που 
διατίθεται σε ασθενή και οδηγίες παρασκευής.

Fagron Advanced Derma Convenience Pack PF

Rx/
Κρέμα για επαναχρωματισμό του δέρματος

Pigmerise™ 20%

Fitalite™ qsp 50 g

∆οσολογία: Τοπική εφαρμογή μία φορά το βράδυ

Η συνιστώμενη δοσολογία του Pigmerise™ είναι επαρκής για να ληφθεί το αποτέλεσμα μελάγχρωση 
όπως αναφέρεται σε μελέτες. Αποθηκεύεται σε περιέκτη που δεν έχει επαφή με αέρα.
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Καινοτομία Fagron στην επαναμελάγχρωση του 
δέρματος: Pigmerise™ σε Fitalite™
Η πιπερίνη έχει μελετηθεί για αρκετά χρόνια και έχει αποδειχθεί πολλά υποσχόμενη στη 
θεραπεία επαναχρωματισμού του δέρματος. Ωστόσο, απαιτεί υψηλές συγκεντρώσεις για να 
έχει καλύτερα αποτελέσματα και είναι απαραίτητη η προγενέστερη διαλυτοποίηση σε αλκοόλη 
η οποία ευθύνεται για τον ερεθισμό του δέρματος και τη μειωμένη δράση της στις τοπικές 
θεραπείες. Βασιζόμενο σε πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 
της Fagron ανέπτυξε το Pigmerise™, ένα φυσικό προϊόν που παραλαμβάνεται από τον καρπό 
του μαύρου πιπεριού (Piper nigrum L.) και περιέχει αλκαλοειδή και πτητικά έλαια για 
συνεργιστική δράση.Το Pigmerise™ μπορεί εύκολα να αναμιχθεί με τη Fitalite™ χωρίς τη χρήση 
αλκοόλης.Το Pigmerise™ δεν περιέχει συντηρητικά και αντιοξειδωτικά, και επιτρέπει τη γρήγορη 
και ασφαλή ενσωμάτωση του σε τοπικά σκευάσματα. Το Pigmerise™ είναι διαθέσιμο 
αποκλειστικά για την παρασκευή εξατομικευμένων γαληνικών φαρμάκων.

Pigmerise™
Ασφαλής, αποτελεσματική και καινοτόμα λύση στη θεραπεία της λεύκης

Κλινικές μελέτες
Πρόσφατες κλινικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί στην Ιταλία έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα 
του γαληνικού φαρμάκου Pigmerise™ σε Fitalite™. Η μελέτη διεξήχθη στην Ιταλία για 6 μήνες, με 20 
ασθενείς, 11 γυναίκες και 9 άνδρες (ηλικίας 18 έως 62 ετών), που έπασχαν από λεύκη σε ποικίλες 
προεκτάσεις σε περιοχές από 5% έως και 70% της συνολικής επιφάνειας του δέρματος. Οι 
αξιολογήσεις έχουν δείξει ότι η θεραπεία με τοπική εφαρμογή της κρέμας Pigmerise™ σε Fitalite™ 
είναι ασφαλής και ιδιαίτερα αποτελεσματική στην επαγωγή της μελάγχρωσης των προσβεβλημένων 
περιοχών με χρήση ακτινοβολίας UVB.

Πριν Μετά

Γυναίκα ηλικίας 20 ετών με επαναμελάγχρωση 95%.


