
 Leczy objawy wyprysku i podrażnień skóry (alergicznych i niealergicznych) 
 Łagodzi świąd i leczy uszkodzoną, zaczerwienioną i suchą skórę
 Wspomaga naturalny proces gojenia i neutralizuje bakterie chorobotwórcze
 Odświeża i poprawia stan skóry
 Nie zawiera hormonów
 Nie zawiera sterydów
 Odpowiedni dla niemowląt i dzieci

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki informacyjnej. Nie wyrzucać ulotki. W razie pytań doty-
czących stosowania preparatu należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub dystrybutorem.

Spis treści ulotki:
• Wstęp
• W jakim celu stosuje się krem regenerujący Dexem®?
• Co zawiera krem regenerujący Dexem®?
• Kiedy i jak stosować krem regenerujący Dexem®?
• Jak przechowywać krem regenerujący Dexem®?
• Zawartość opakowania
• Skład
• Środki ostrożności
• Informacje kontaktowe

Wstęp:
Mimo że wiele uwagi poświęca się obecnie ogólnej pielęgnacji skóry, dolegliwości takie jak wysypka i wyprysk pojawiają się co-
raz częściej. Chociaż nadwrażliwość skóry może być dziedziczna, czynniki zewnętrzne także mogą przyczyniać się do rozwoju 
problemów skórnych.

Do czynników, które mogą wpływać na stan skóry należą alergeny zawarte w zanieczyszczonym powietrzu lub wodzie oraz stre-
sujący tryb życia. Prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych skóry obejmuje identyfikację i neutralizację alergenów  
i innych szkodliwych czynników oraz regenerację tkanki.

U większości osób mechanizmy obronne skóry zabezpieczają organizm przed szkodliwym działaniem chorobotwórczych 
drobnoustrojów. Jednak u osób z atopowym zapaleniem skóry mechanizmy te są osłabione i dlatego u 90% chorych obecne są 
na skórze bakterie chorobotwórcze, m. in. Staphylococcus aureus. Bakteria ta zaburza prawidłowe funkcjonowanie układu od-
pornościowego w takim stopniu, że pacjent może cierpieć na alergie przez całe życie. Skóra stanowi naturalną barierę ochronną 
organizmu przed alergenami, a jej uszkodzenie sprawia, że mogą one wnikać do organizmu, powodując między innymi wyprysk 
i podrażnienia skóry.

W jakim celu stosuje się krem regenerujący Dexem®?
Nie zawierający sterydów krem regenerujący Dexem® łagodzi podrażnienia i nawilża skórę. Preparat przebadany dermatolo-
gicznie. Odpowiedni dla dzieci. Przeznaczony do stosowania na małych obszarach skóry, takich jak ręce i twarz.

Co zawiera krem regenerujący Dexem®?

• Co jest substancją czynną kremu?
Krem zawiera opatentowany, aktywny biologicznie kompleks 2QR. Ten naturalny składnik bazuje na długich łańcuchach 
polisacharydowych uzyskanych z rośliny Aloe barbadensis.

• Jak działa substancja czynna?
Aktywny biologicznie kompleks 2QR wspomaga naturalny proces gojenia skóry. Jego łańcuchy polisacharydowe mają unikalną 
zdolność unieszkodliwiania chorobotwórczych bakterii, dzięki czemu chronią skórę przed ich działaniem. Właściwości przeciw-
bakteryjne i pielęgnacyjne kremu Dexem® pomagają przywrócić prawidłowy stan skóry, wspomagają naturalny proces gojenia, 
nawilżają i odżywiają. 

Krem Dexem® nie zawiera  składników pochodzenia zwierzęcego.

Krem
Do stosowania w przypadku wyprysku (egzemy) i podrażnień skóry
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Kiedy i jak stosować krem regenerujący Dexem®?
• W leczeniu objawów wyprysku i innych rodzajów podrażnień skóry (alergicznych i niealergicznych):
Grubą warstwę kremu nakładać na zmienioną chorobowo skórę, dwa razy dziennie lub w razie potrzeby częściej. Krem regene-
rujący Dexem® jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Odpowiedni dla niemowląt i dzieci. Krem należy stosować 
w temperaturze pokojowej. 

Krem regenerujący Dexem® można stosować w przypadku wyprysku, zaczerwienienia, nadwrażliwości, podrażnienia, otarcia 
skóry. W razie wątpliwości co do charakteru schorzenia lub utrzymywania się podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem.

• Stosowanie innych leków:
Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Jak przechowywać krem regenerujący Dexem®?
Krem należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności 
umieszczonego na tubce oraz na spodzie opakowania. 

Zawartość opakowania:
• Tubka zawierająca krem regenerujący Dexem® 
• Ulotka informacyjna

Składniki:
Żel z Aloe barbadensis, krospolimer galaktoarabinianu i kwasu poliglukuronowego*, woda, stearynian etyloheksylu, gliceryna, 
tlenek cynku, trójgliceryd kaprylowy/kaprynowy, utleniony wosk mikrokrystaliczny, mirystynian izopropylu, etyloheksanian cete-
arylu, PEG-30 dipolihydroksystearynian, siarczan magnezu, fenoksyetanol, octan tokoferylu, etyloheksylogliceryna.
* 2QR, opatentowane, aktywne biologicznie polisacharydy, uzyskane z wnętrza liścia Aloe barbadensis w procesie filtracji molekularnej.

Środki ostrożności:
•  Unikać kontaktu z oczami. W razie dostania się kremu regenerującego Dexem® do oczu należy je przepłukać dużą ilością 

czystej wody. Jeśli podrażnienie oczu będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem.
•  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku skóry nadwrażliwej przed 

użyciem zaleca się zastosowanie niewielkiej ilości preparatu na wewnętrzną część łokcia w celu sprawdzenia, czy nie wystąpi 
podrażnienie.

 Wytwórca:

YouMedical B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam 
Holandia

Dystrybutor:

VITAMED
ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl
www.vitamedlive.pl

Informacji na temat preparatu udziela dystrybutor.
Więcej informacji na temat kremu regenerującego Dexem® można uzyskać na stronie: www.dexemrepair.pl
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Krem regenerujący Dexem® jest wyrobem medycznym klasy IIa.



 Leczy objawy wyprysku (egzemy) i podrażnień skóry (również alergicznych)
 Łagodzi świąd i leczy uszkodzoną, zaczerwienioną i suchą skórę
 Wspomaga naturalny proces gojenia skóry i neutralizuje bakterie chorobotwórcze
 Odświeża i poprawia stan skóry
 Nie zawiera hormonów
 Nie zawiera sterydów
 Odpowiednia dla niemowląt i dzieci

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki informacyjnej. Nie wyrzucać ulotki. W razie pytań doty-
czących stosowania preparatu należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub dystrybutorem.

Spis treści ulotki:
 Wstęp
 W jakim celu stosuje się piankę regenerującą Dexem®?
 Co zawiera pianka regenerująca Dexem®?
 Kiedy i jak stosować piankę regenerującą Dexem®?
 Jak przechowywać piankę regenerującą Dexem®?
 Zawartość opakowania
 Skład
 Środki ostrożności
 Informacje kontaktowe

Wstęp:
Mimo, że wiele uwagi poświęca się obecnie ogólnej pielęgnacji skóry, dolegliwości takie jak wysypka i wyprysk pojawiają się 
coraz częściej. Chociaż nadwrażliwość skóry może być dziedziczna, czynniki zewnętrzne także mogą przyczyniać się do 
rozwoju problemów skórnych. 

Do czynników, które mogą wpływać na stan skóry należą alergeny zawarte w zanieczyszczonym powietrzu lub wodzie oraz 
stresujący tryb życia. Prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych skóry obejmuje identyfikację i neutralizację aler-
genów i innych szkodliwych czynników oraz regenerację tkanek.

U większości osób mechanizmy obronne skóry zabezpieczają organizm przed szkodliwym działaniem chorobotwórczych 
drobnoustrojów. Jednak u osób z atopowym zapaleniem skóry mechanizmy te są osłabione i dlatego u 90% chorych obecne 
są na skórze bakterie chorobotwórcze, m. in. Staphylococcus aureus. Bakteria ta (której szkodliwemu działaniu zapobiega 
kompleks 2QR) zaburza funkcjonowanie układu odpornościowego skóry w takim stopniu, że pacjent może cierpieć na alergie 
przez całe życie. Skóra stanowi naturalną barierę ochronną organizmu przed alergenami, a jej uszkodzenie sprawia, że mogą 
one wnikać do organizmu, powodując między innymi wyprysk i podrażnienia skóry.

W jakim celu stosuje się piankę regenerującą Dexem®?
Pianka regenerująca Dexem® leczy objawy wyprysku i podrażnień skóry. Niezawierająca sterydów pianka, nawilża skórę  
i łagodzi podrażnienia. Pianka regenerująca Dexem® szczególnie nadaje się do stosowania na dużych obszarach skóry, takich 
jak tułów, ręce czy nogi. 

Co zawiera pianka regenerująca Dexem®?

• Co jest substancją czynną pianki?
Pianka zawiera opatentowany, aktywny biologicznie kompleks 2QR. Ten naturalny składnik bazuje na długołańcuchowych 
polisacharydach, uzyskanych z rośliny Aloe barbadensis. 

• Jak działa substancja czynna?
Preparaty regenerujące Dexem® zawierają aktywny biologicznie kompleks 2QR, który wspomaga naturalny proces gojenia 
skóry. Jego łańcuchy polisacharydowe mają unikalną zdolność wiązania bakterii chorobotwórczych. Blokowanie bakterii przez 
kompleks 2QR chroni komórki skóry przed zakażeniem. Dzięki właściwościom przeciwbakteryjnym i pielęgnacyjnym, prepa- 
raty regenerujące Dexem® pomagają przywrócić prawidłowy stan skóry, wspomagają naturalny proces gojenia, nawilżają  
i odżywiają skórę. 

Pianka regenerująca Dexem® nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

Pianka
Do stosowania w przypadku wyprysku (egzemy) i podrażnień skóry
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Kiedy i jak stosować piankę regenerującą Dexem®?
• W leczeniu objawów wyprysku (egzemy) i innych rodzajów podrażnień skóry (również alergicznych):
Piankę obficie nakładać na podrażnioną skórę dwa razy dziennie lub w razie potrzeby częściej. Pianka regenerująca Dexem® 
jest przeznaczona wyłącznie do użytku zewnętrznego. Odpowiednia dla niemowląt i dzieci. Piankę należy stosować w tempera-
turze pokojowej. 

Piankę regenerującą Dexem® można stosować w przypadku zaczerwienienia, nadwrażliwości, podrażnienia lub otarcia skóry, 
m.in. wskutek wyprysku (egzemy) i podrażnień skóry (również alergicznych). W razie wątpliwości, co do typu schorzenia lub  
w przypadku utrzymywania się podrażnienia, należy skonsultować się z lekarzem.

• Stosowanie innych leków:
Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Jak przechowywać piankę regenerującą Dexem®?
Piankę należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważno-
ści umieszczonego na etykiecie i na kartoniku. 

Zawartość opakowania:
• Pojemnik zawierający 100 ml pianki regenerującej Dexem® 
• Ulotka informacyjna

Skład:
Woda, żel z Aloe barbadensis, krospolimer galaktoarabinianu i kwasu poliglukuronowego*, glikol propylenowy, ekstrakt z 
Centella asiatica, mocznik, gliceryna, glukozyd decylowy, fosforan potasu, glikol kaprylowy, Oleth-20, alantoina, olej z liści 
Melaleuca alternifolia, fosforan dwusodowy, trometamina, kwas cytrynowy. 
* 2QR, opatentowane, aktywne biologicznie polisacharydy, uzyskane z wnętrza liścia Aloe barbadensis w procesie filtracji molekularnej.

Środki ostrożności:
•  Unikać kontaktu pianki z oczami. W razie dostania się pianki regenerującej Dexem® do oczu, należy je przepłukać dużą ilością 

czystej wody. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem.
•  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku skóry nadwrażliwej, przed 

użyciem zaleca się zastosowanie niewielkiej ilości preparatu na wewnętrzną część łokcia w celu sprawdzenia, czy nie wystąpi 
podrażnienie.

Preparaty regenerujące Dexem® są dostępne w postaciach:
Dexem® krem regenerujący 30 g, przeznaczony do stosowania na małych obszarach skóry objętej wypryskiem lub podraż-
nieniem.
Dexem® pianka regenerująca 100 ml, przeznaczona do stosowania na dużych obszarach podrażnionej skóry.

 Wytwórca:

YouMedical B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam 
Holandia

Dystrybutor:

VITAMED
Ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl
www.vitamedlive.pl

Informacji na temat preparatu udziela dystrybutor.
Więcej informacji na temat preparatów Dexem® można uzyskać na stronie: www.dexemrepair.pl

Pianka regenerująca Dexem® jest wyrobem medycznym klasy IIa.
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