
HYDRAFID

SUHA IN OBČUTLJIVA 
KOŽA



Notranji in zunanji 
dejavniki

KEMIČNA SREDSTVA IN 
FARMAKOLOŠKE TERAPIJE

Agresivna čistila, izdelki z alkalnim pH-jem 
ali nekatera zdravila poškodujejo celično 
strukturo in barierno funkcijo kože, kar 
povzroča izsušitev in občutljivost kože.

HORMONSKE 
SPREMEMBE

Spremembe ravni hormonov 
lahko vplivajo na vlaženje 
kože. 

TEMPERATURA

Nenadne spremembe temperature ali 
ekstremne temperature vplivajo na kožo. 
Pri zelo nizkih temperaturah se koža 
odziva tako, da zoži krvne žile in zmanjša 
izločanje lojnic. Vse to povzroča suho 
kožo.

GENETSKA 
PREDISPOZICIJA

Genetska predispozicija vpliva 
na nekatera kožna obolenja. 
Prirojeno pomanjkanje filagrina 
povzroči spremembo barierne 
funkcije in pojav suhe ali izrazito 
občutljive kože.

HRANA

Neuravnotežena prehrana 
lahko povzroči huda 
neravnovesja ter posledično 
suho in občutljivo kožo.

ŽIVLJENJSKI SLOG

Stres, kajenje, alkohol, 
veliko sedenja in spremenjen 
bioritem spanja lahko posredno 
poškodujejo ravnovesje kože 
ter povzročijo izsušitev in 
preobčutljivost kože.

SUHA IN 
OBČUTLJIVA KOŽA



SUHA IN OBČUTLJIVA 
KOŽA

Patologija



HYDRAFID
Cleansing gel ‒ čistilni gel za suho kožo

Nadzoruje 
rast 

bakterij. 

Pomirja in 
zaščiti.

Čista in 
mehka 
koža. 

Nežno 
očisti.

Učinkovine
ŠVICARSKA 
LEDENIŠKA 
VODA 
Pomirjujoče delovanje.
Dekongestivno delovanje.
Deluje proti srbenju.

MALVA SYLVESTRIS
(GOZDNI SLEZENOVEC)
Protimikrobno delovanje.
Antioksidativno delovanje.
Tonizirajoče delovanje.

SLADKO 
MANDLJEVO OLJE
Deluje emolientno. 
Spodbuja celjenje. 
Spodbuja obnovo celic.

TOKOFEROL IN 
GLICERIN
Povečujeta elastičnost kože. 
Regenerativno delovanje.
Omogočata sijočo kožo.
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HYDRAFID

Lastnosti: Čistilni gel HYDRAFID Cleansing gel je posebej primeren za čiščenje suhe, izrazito suhe in 
občutljive kože. Mešanica vlažilnih, pomirjujočih in mehčalnih sestavin obnovi kožo, ki ji vrača prožnost 
in elastičnost. Tekstura je kremna. 

Navodila za uporabo: Na vlažno kožo nanesite majhno količino gela HYDRAFID. Vmasirajte in obilno 
sperite.

Antibakterijsko aktivnost izvlečka 
listov gozdnega slezenovca smo 
testirali na bakterije, po gramu 
pozitivne in po gramu negativne, 
z disk difuzijsko metodo (difuzijski 
antibiogram). Radialni premer 
zaviralnih con Shigelle in Listerie je 
15 in 18 mm.

MALVA SYLVESTRIS 
(gozdni slezenovec)

Odmerjanje: 
po potrebi. 

Volumen: 
tuba 200 ml.

Področje uporabe: 
obraz in telo. 

Izdelek je 
dermatološko 
testiran.

Cleansing gel ‒ čistilni gel za suho kožo



HYDRAFID
Face moisturizer ‒ vlažilna krema za obraz

Krepi 
kožno 

bariero.

Obramba 
proti 

reaktivnim 
kisikovim 
zvrstem 

(ROS - reactive 
oxygen species).

Neguje 
in 

obnavlja. 

Hidrirana, 
zaščitena 

in 
elastična 

koža. 

Krepi 
kožni 

mikrobiom. 

Učinkovine
ŠVICARSKA 
LEDENIŠKA 
VODA
Pomirjujoče delovanje.
Dekongestivno delovanje.
Deluje proti srbenju.

JOJOBINO OLJE
Krepi kožno bariero. 
Obnavlja maščobe v koži. 
Zaščitno delovanje.

TOKOFERIL 
ACETAT
Antioksidacijsko delovanje.
Obnavlja. 

OLIVEM 1000
Vlažilno delovanje. 
Spodbuja celjenje. 
Krepi kožni mikrobiom.

KARITEJEVO 
MASLO
Regenerativno delovanje. 
Obnavlja. 
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HYDRAFID

Lastnosti: Vlažilna krema za obraz HYDRAFID je še posebej primerna za vlaženje suhe, zelo suhe in 
občutljive kože. Mešanica vlažilnih, pomirjujočih in mehčalnih sestavin koži povrne prožnost in elastičnost.

Navodila za uporabo: HYDRAFID Face moisturizer - vlažilno kremo za obraz - nanesite zjutraj in zvečer 
na popolnoma čisto in suho kožo. Masirajte, dokler se popolnoma ne vpije.

ZAŠČITNI UČINEK
5 % OLIVEM 1000 v vodi deluje intenzivno 
pomirjujoče ter keratinocite obnavlja in 
regenerira.
Enaki tipi kože (človeški epidermis): 
1. Izpostavljenost Tritonu x100 (detergent).
2. Po obremenitvi uporaba OLIVEM-a 1000 5 %. 
3. Merjenje celične aktivnosti - test MTT 

(mitohondrijska aktivnost).
4. Merjenje celovitosti celic.
Sproščanje IL-1a, kot odgovor na pro-vnetne 
dejavnike. 

OLIVEM 1000

Odmerjanje: 
po potrebi.

Volumen: 
tuba 50 ml. 

Področje uporabe: 
obraz.  

Izdelek je 
dermatološko 
testiran.

Face moisturizer ‒ vlažilna krema za obraz
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HYDRAFID
Body moisturizer ‒ vlažilna krema za telo

Krepi 
kožno 

bariero.

Ima 
antioksidativno 

in 
poživljajoče 
delovanje. 

Obnavlja 
in 

ščiti. 

Hidrirana, 
zaščitena 

in 
elastična 

koža. 

Nadzoruje 
vnetje in 
srbenje. 

Učinkovine
ŠVICARSKA 
LEDENIŠKA 
VODA 
Pomirjajoče delovanje.
Dekongestivno delovanje.
Deluje proti srbenju.

HELIANTHUS
ANNUUS
(NAVADNA SONČNICA)
Vsebuje maščobne kisline.
Nadzoruje vnetje 
(aktivacija PPAR-a).

JOJOBINO OLJE
Krepi kožno bariero. 
Obnavlja maščobe v koži. 
Zaščitno delovanje.

TOKOFERIL ACETAT
Antioksidativno delovanje.
Obnavlja. 

CETEARYL OLIVATE
SORBITAN OLIVATE
Vlažilno delovanje. 
Spodbuja celjenje. 
Krepi kožni mikrobiom.
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KARITEJEVO MASLO
Regenerativno delovanje. 
Obnavlja. KMCSO



HYDRAFID

Lastnosti: HYDRAFID Body moisturizer, vlažilna krema za telo, je še posebej primerna za vlaženje suhe, 
zelo suhe in občutljive kože. Mešanica vlažilnih, pomirjujočih in mehčalnih sestavin koži povrne prožnost 
in elastičnost.

Navodila za uporabo: HYDRAFID Body moisturizer nanesite zjutraj in zvečer na popolnoma čisto in suho 
kožo. Masirajte, dokler se popolnoma ne vpije.

Odmerjanje: 
po potrebi. 

Volumen: 
tuba 200 ml.

Področje uporabe: 
telo. 

Izdelek je 
dermatološko 
testiran.

Body moisturizer ‒ vlažilna krema za telo

Helianthus Annuus

Akutno vnetje Razrešitev vnetja

Specializirani mediatorji, ki sodelujejo pri razrešitvi vnetja.

Edem PMN

Menjava razmerij med lipidnimi modulatorji

Družina specializiranih mediatorjev, ki sodelujejo pri razrešitvi vnetja (SPM).
Družina endogenih lipidnih mediatorjev.

Lipoksini Resolvini Resolvini
NevroprotekcijaMediatorji SPM
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Sestavina Helianthus Annuus ima zaradi visoke vsebnosti omega-3 in omega-6 lastnosti prestrukturiranja in preprečevanja 
vnetja. Omega-3 vsebuje resolvine, ki so odgovorni za nadzor vnetnega procesa.
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