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Pigmerise®

Δυσχρωμία δέρματος, λόγω διαταραχών 
υπομελάγχρωσης όπως της λεύκης

Θεραπείες λεύκης

Η λεύκη είναι μια μη μεταδοτική 
δερματική πάθηση, στην 
οποία τα μελανοκύτταρα, τα 
οποία είναι τα κύτταρα που 
εμπλέκονται στην παραγωγή 
μελανίνης, υφίστανται 
αλλοίωση και δεν είναι πλέον 
σε θέση να εκτελέσουν σωστά 
τη λειτουργία τους.

Το δέρμα ενός ατόμου που προσβάλλεται από λεύκη 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία λευκών, ασύμμετρων κηλίδων, 
με πιο σκούρα και ακανόνιστα περιγράμματα, τα οποία μπορεί να 
εντοπίζονται σε όλο το σώμα ή να παραμένουν περιορισμένα σε 
ορισμένες περιοχές.
Η λεύκη είναι μια αυτοάνοση διαταραχή με άγνωστη προέλευση, αν 
και έχει αναφερθεί ότι σχετίζεται με γενετική προδιάθεση.

Άλλες αιτίες διαταραχών υπομελάγχρωσης, μπορεί να είναι:
● Ποικιλόχρους πιτυρίαση (pityriasis versicolor), πάθηση που  

προκαλείται από το ζυμομύκητα Malassezia furfur 
● Ιδιοπαθής σταγονοειδής υπομελάνωση, μικρές, λευκές κηλίδες οι 

οποίες εμφανίζονται κυρίως στα πόδια
● Δευτερογενείς διαταραχές υπομελάγχρωσης, που προκαλούνται 

από προϋπάρχουσες φλεγμονώδεις παθήσεις (έκζεμα, ψωρίαση, 
τσιμπήματα εντόμων κ.λπ.) ή μετά από αισθητικές θεραπείες 
όπως θεραπείες με Laser

Η λεύκη είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή 
δύο φάσεων:
● Ενεργή φάση: Το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο 

μελανοκύτταρο, με αποτέλεσμα το σχηματισμό νέων 
αποχρωματισμένων κηλίδων ή τη  
μεγέθυνση των υπαρχόντων

● Σταθερή φάση: Η πάθηση δεν εξελίσσεται και μπορούν 
να εφαρμοστούν στρατηγικές για την ενίσχυση του 
επαναχρωματισμού
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Fagron

Τι είναι το Pigmerise®;

Pigmerise® - Λιποσωμιακή φόρμουλα 
κρέμας

● Περιέχει υψηλή συγκέντρωση 
εκχυλίσματος μαύρου 
πιπεριού (Piper nigrum L.)

● Είναι ένα προϊόν που πρέπει 
να εφαρμόζεται απευθείας 
στις προσβεβλημένες 
περιοχές για να βοηθήσει στον 
επαναχρωματισμό

● Βοηθά στον 
επαναχρωματισμό και μπορεί 
να εφαρμοστεί και στις δύο 
φάσεις της πάθησης

● Ενδείκνυται συνεπικουρικά στη θεραπεία δυσχρωμίας δέρματος, 
λόγω διαταραχών υπομελάγχρωσης όπως της λεύκης

● Λιποσωμιακή φόρμουλα βασισμένη σε ένα μοναδικό 
φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπεριού Piper nigrum L. (μαύρο πιπέρι)

● Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και να εφαρμοστεί 
σε δύσκολες και ευαίσθητες περιοχές

Piper 
nigrum



Μαζί 
δημιουργούμε το μέλλον 
της εξατομικευμένης 
θεραπείας.

Πώς χρησιμοποιείται το Pigmerise®;

Οδηγίες χρήσης

Fagron Hellas
12 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας
Τ.Κ. 42100, Τ.Θ. 32, Τρίκαλα, Ελλάδα
T +30 24310 83633-5, F +30 24310 83615

Εφαρμόστε καθημερινά, 
κατά προτίμηση το βράδυ, πριν τον ύπνο.
Η ποσότητα της κρέμας που εξάγεται με το 
πάτημα του περιέκτη είναι επαρκής για να 
καλύψει επιφάνεια ίση με την παλάμη των δύο 
χεριών.

Εφαρμόστε ένα πολύ λεπτό στρώμα κρέμας 
στις προσβεβλημένες περιοχές με τον ακόλουθο 
τρόπο:

Στη συνέχεια, εφαρμόζετε την εναπομείνουσα 
ποσότητα της κρέμας που έμεινε στα χέρια σας 
στις πιο ευαίσθητες περιοχές όπως γύρω από 
τα χείλη, την περιοφθαλμική περιοχή και τα 
γεννητικά όργανα.

“Προτείνεται να πλύνετε την 
περιοχή θεραπείας το επόμενο 
πρωί της εφαρμογής.”

Πρώτα εφαρμόζετε στις περιοχές όπου το δέρμα 
είναι παχύτερο

Το 
Pigmerise® 

μπορεί να 
συνδυαστεί με όλα 

τα πρωτόκολλα 
θεραπείας

“Συνιστάται να 
περιμένετε 20 λεπτά 
μετά την εφαρμογή της 
Pigmerise® πριν εφαρ-
μόσετε άλλα προϊόντα 
τοπικής εφαρμογής ή 
καλλυντικά στις ίδιες 

περιοχές.”
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