
UREAFID

SUHA KOŽA, NAGNJENA 
H KERATOZI



Možne klinične 
manifestacije

IZREDNO SUHA KOŽA ̶ KSEROZA

Zaradi spremenjene kožne bariere se zmanjša 
zaščita pred patogeni, fizikalnimi in kemični 
poškodbami, poveča se transepidermalna 
izguba vode (TEWL), pojavi se dehidracija 
in posledično bolj ali manj izrazito suha 
koža. 

HIPERKERATOZA

Zadebelitev rožene plasti 
kože epidermisa je lahko 
genetsko pogojena  (npr. 
ihtioza), lahko je posledica 
mikrotravm ali pritiskov (npr. 
plantarna hiperkeratoza) ali pa 
je manifestacija drugih bolezni 
(npr. psoriaze).

IHTIOZA

Dedna dermatoza, za katero je značilna 
zadebelitev rožene plasti (stratum 
corneum) z zmanjšanjem ali odsotnostjo 
granularne plasti. Koža postane suha, 
kalozna na skoraj celotni površini telesa.

PSORIAZA

Luskavica je kronično 
ponavljajoča se vnetna bolezen, je 
nenalezljiva in imunsko pogojena. 
Prizadene lahko različne dele 
telesa, prav tako so stopnje 
resnosti obolenja različne.

PILARNA KERATOZA

Dermatoze, ki jih povzroča 
obstrukcija mešičkov 
zaradi keratina, prizadenejo 
predvsem zgornji del rok in 
nog ter zunanji del stegen.
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SUHA KOŽA, NAGNJENA 
H KERATOZI

Patologija



UREAFID GEL
Gladilni čistilni gel

Kontrolira 
srbenje. Vlaži.

Gladka 
in 

elastična 
koža.

Gladi 
nežno.

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

UREA
Gladi.
Vlaži.
Obvladuje srbenje.

OLEANSKA 
KISLINA
Deluje uravnalno. 
Deluje emolientno. 
Vlaži.

ENANTIA CHLORANTHA 
(IZVLEČEK IZ LUBJA AFRIŠKEGA 
DREVESA)
Deluje antiproliferativno 
na keratinocite.
Deluje antiproliferativno 
na sebocite.
Kontrolira različne oblike 
sebo-psoriaze. 

GLICERIN
Deluje emolientno. 
Deluje humektantno. 
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UREAFID GEL

Lastnosti: UREAFID Gel - gladilni čistilni gel je namenjen za vsakodnevno higieno suhe kože, ki je 
nagnjena h keratozi. Njegova posebna formula spodbuja nežen piling, hkrati pa ščiti in neguje kožo ter ji 
daje občutek svežine in udobja.

Navodila za uporabo: UREAFID Gel - gladilni čistilni gel nanesite na vlažno kožo in emulgirajte, nežno 
masirajte. Gel sperite in kožo posušite.

Švicarska ledeniška voda velja za resnično rehidracijsko rešitev 
zaradi visoke vsebnosti kalija, ki je opisan kot bistven element 
za ohranjanje zdrave kože.
Bogata z vsemi bistvenimi elementi (Ca, Na, K, Fe, Si in Se) je 
švicarska ledeniška voda s svojim močnim pomirjevalnim in 
dekongestivnim učinkom prepoznana kot resnično pomembna 
aktivna snov v kozmetičnih formulacijah.

Švicarska ledeniška voda

Odmerjanje: 
po potrebi. 

Volumen: 
tuba 200 ml.

Področje uporabe: 
telo.

Izdelek je 
dermatološko 
testiran.

Gladilni čistilni gel

MINERALI
mg/L

Kalcij
Magnezij

Natrij
Kalij

Bikarbonati
Sulfati
Kloridi
Nitrati
Skupaj 

mineralov

Švicarska 
ledeniška voda

58
5

2,4
0,4
159
22
1,7
1,5

250



UREAFID 10
Mleko za telo

Uravnava
 poroževanje 

kože.

Nadzoruje 
srbenje.

Deluje 

vlažilno in 

oblikuje film 

na koži. 

Mehka in 
elastična 

koža.

Zmanjšuje 
izgubo vode 

preko 
epidermisa 

(TEWL).

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

UREA
Gladi kožo. 
Vlažilni učinek.
Zavira srbenje.

KARITEJEVO 
MASLO
Zagotavlja omega-3 in omega-6.
Regeneracijsko delovanje.
Vlažilni učinek.

HELIANTHUS
ANNUUS 
(NAVADNA SONČNICA)
Vsebuje maščobne kisline.
Protivnetno delovanje
(aktivacija PPAR-a).
Vlažilno delovanje.

IZVLEČEK 
IZ SKORJE 
MAGNOLIJE
Protivnetno delovanje.
Krepi kožno bariero.  

JOJOBINO OLJE
Obnavlja maščobe v koži. 
Prestrukturiranje. 
Na površju ustvarja film. 
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UREAFID 10

Lastnosti: Mleko za telo UREAFID 10 je namenjeno intenzivnemu vlaženju suhe kože, nagnjene h keratozi. 
Njegova koncentrirana formula spodbuja obnovo celic, odpravlja luske in ponovno vzpostavi optimalno 
raven vlaženja. Koža postane mehka, gladka in prožna.

Navodila za uporabo: Mleko za telo UREAFID 10 nanesite enkrat ali dvakrat na dan na prizadeta mesta 
in masirajte, dokler se popolnoma ne vpije.

V študijo je bilo vključenih devetindvajset moških in žensk s suhimi in razpokanimi 
stopali. Na začetku študije in pred zdravljenjem je bilo stanje vsakega stopala 
vsakega udeleženca razvrščeno glede na resnost razpokanosti stopal, opisane v 
preglednici 1. 
Preglednica 1: OPISI LESTVICE RESNOSTI RAZPOKANOSTI STOPAL
Stopnja 0: blaga suhost brez luščenja.
Stopnja 1: znaki suhosti, blago luščenje in zadebelitev kože.
Stopnja 2: majhne razpoke, zmerno luščenje in zadebelitev kože.
Stopnja 3: globoke razpoke, opazno luščenje in zadebelitev kože.
Stopnja 4: majhne brazde na razpokah, močno luščenje in zadebelitev kože.
Stopnja 5: velike brazde in odprtine na razpokah, krvavitev, močno luščenje in 
zadebelitev kože.
Opis študije: V študiji je prikazano, kako zdravljenje z 10-odstotno kremo uree poveča 
obnavljanje epidermalnega sloja stopal, ki so suha, se luščijo in debelijo, pri več kot 
50 % bolnikov po 8 tednih od začetka opazovanja.  

Izboljšanje hiperkeratoze stopal, zdravljenih topikalno s 
kremo z ureo/glicerinom

Odmerjanje: 
2-krat dnevno. 

Volumen: 
tuba 200 ml. 

Področje uporabe: 
telo. 

Izdelek je 
dermatološko 
testiran.

Mleko za telo
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UREAFID 30
Krema za telo in lasišče

Uravnava
 poroževanje 

kože.

Aktivne 

učinkovine 

se sproščajo 

postopoma. 

Ima vlažilno 

delovanje in 

obnavlja 

maščobe v koži. 

Gladka in 
navlažena 

koža. 
Gladi.

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

HELIANTHUS
ANNUUS 
(NAVADNA SONČNICA)
Vsebuje maščobne kisline.
Protivnetno delovanje.
(aktivacija PPAR-a)
Vlažilno delovanje.

SALICILNA 
KISLINA
Keratolitično delovanje.
Deluje kot nosilec.

CETEARYL OLIVATE 
SORBITAN OLIVATE
Nadzoruje draženje.
Emolientno delovanje. 
Vlažilno delovanje. 

IZVLEČEK 
IZ SKORJE 
MAGNOLIJE
Protivnetno delovanje.
Krepi kožno bariero.  

UREA
Zmanjšuje poroženevanje.
Vlažilno delovanje.
Nadzoruje srbenje.
  

JOJOBINO OLJE
Obnavlja maščobe v koži. 
Prestrukturiranje. 
Na površju ustvarja film. 

KARITEJEVO 
MASLO
Obnavlja maščobe v koži. 
Vlažilni učinek.
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UREAFID 30

Lastnosti: UREAFID 30 krema za telo in lasišče učinkuje na način, da zmanjšuje poroženevanje in je 
primerna za kozmetično obdelavo hiperkeratotičnih površin telesa in lasišča. Je idealna kot pomožno 
sredstvo pri dermatoloških zdravljenjih. Nemastna tekstura. 

Navodila za uporabo: kremo za telo in lasišče UREAFID 30 nanesite vsak dan (zjutraj in zvečer) na 
prizadete predele (roke, stopala, komolce, kolena, lasišče in poraščene površine). Nežno masirajte, dokler 
se popolnoma ne vpije. 

Namen študije je oceniti protivnetno 
sposobnost jojobino olje v primerjavi z 
modelom posredovane indukcije s karagenom 
(irski mah). Rezultati so primerljivi in poudarjajo 
protivnetni terapevtski potencial jojobinega 
olja pri topikalnem zdravljenju v primerjavi z  
modelom, ki je bil zdravljen z indometacinom.

100-odstotno jojobino olje ima 
enako protivnetno delovanje kot 

protivnetno zdravilo. 

Odmerjanje: 
2-krat dnevno. 

Volumen: 
tuba 100 ml. 

Področje uporabe: 
telo/lasišče. 

Izdelek je 
dermatološko 
testiran.

Krema za telo in lasišče
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UREAFID 50
Intenzivna topikalna krema

Intenzivno 
zmanjšuje 

poroževanje 
kože.

Postopoma 
sprošča 

učinkovine za 
visoko 

toleranco. 

Prenaša 
učinkovine.

Zdravljen 
predel telesa 
je gladek in 
navlažen. 

Zmanjšuje 
odebelitev 

(nohti, pete, 
plaki).

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

UREA
Zmanjšuje poroženevanje.
Vlažilno delovanje.
Nadzoruje srbenje.

SALICILNA 
KISLINA
Keratolitično delovanje.
Deluje kot nosilec.

CETERYL OLIVATE 
SORBITAN OLIVATE
Nadzoruje draženje.
Emolientno delovanje. 
Vlažilno delovanje. 

KARITEJEVO 
MASLO
Obnavlja maščobe v koži. 
Vlažilni učinek.  

A U

SK
CSO

KM



UREAFID 50

Lastnosti: Intenzivna topikalna krema UREAFID 50 z intenzivnim keratoredukcijskim učinkom je 
namenjena zmanjševanju zadebelitve kože na omejenih področjih. Je idealna kot pomožno sredstvo pri 
dermatološkem zdravljenju. Nemastna tekstura.

Navodila za uporabo: Intenzivno topikalno kremo UREAFID 50 dnevno nanesite na prizadeta mesta 
(plaki, stopala, komolci, kolena, nohti ...) z nežnim masiranjem. 

Urea lahko prodre v kožo zaradi majhnosti svojih molekul. To pomeni, da bi pri količini, upoštevani v tej študiji, topila s podobno ali manjšo velikostjo 
molekul kot urea lahko povzročila visoko stopnjo absorpcije v kožo. Urea signifikantno poveča absorbcijo vode, kadar je prisotna na koži (B) v primerjavi 
s tem, če ni (A). Prav tako spodbuja nastanek večjih zalog vode v kožnem tkivu, odlično deluje humektanto in vlažilno (A - B).

Odmerjanje: 
1-krat dnevno. 

Volumen: 
tuba 50 ml. 

Področje uporabe: 
nohti, pete, plaki. 

Izdelek je 
dermatološko 
testiran.

Intenzivna topikalna krema
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MSL pharma, d. o. o. 
Tomažja vas 15
8275 Škocjan

05/99 47 501

info@msl-pharma.si 

www.fiderma.si
https://msl-pharma.si

Research for skincare

KONTAKT


