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

Πλεονεκτήματα του Pigmerise™
• Εξατομικευμένη θεραπεία
• Μη επεμβατική θεραπεία
• Αποτελεσματικότητα βασισμένη σε μελέτες
• Είναι ασφαλές και αποτελεσματικό με ή χωρίς θεραπεία UV
• Βέλτιστη σταθερότητα

Fagron Advanced Derma Convenience Pack PF
Τo 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. Το Convenience Pack προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για να 
παρασκευαστεί από το φαρμακοποιό ένα σταθερό σκεύασμα τοπικής εφαρμογής.

To Fagron Advanced Derma Convenience Pack PF περιέχει προζυγισμένo Pigmerise™, προζυγισμένη 
βάση γαληνικής παρασκευής Fitalite™, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται σε ασθενή και 
οδηγίες παρασκευής.

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 απαιτεί 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 αποτελείται από μαύρο πιπέρι 
(Piper nigrum L.) 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 εξατομικευμένα γαληνικά 
σκευάσματα.

νέο προϊόν

Pigmerise™ και θεραπεία λεύκης
Το Pigmerise™ είναι ένα φυσικό προϊόν που παραλαμβάνεται 
από τον καρπό του μαύρου πιπεριού (Piper nigrum L.) σε 
ελαιορητίνη με υψηλή συγκέντρωση αλκαλοειδών και 
πτητικών ελαίων.

“Η κύρια ιδιότητα του Pigmerise™ είναι να ενισχύει τη 
μελανογένεση και τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων 
που οδηγούν σε επαναχρωματισμό του δέρματος.”
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Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Pigmerise™ 
κάντε κλικ εδώ


