Oliprox Krem
Oliprox Krem – Unikatowa receptura produktu przeciwgrzybiczego o działaniu
miejscowym
Grzybice znane są od dawna i należą do jednych z najczęstszych chorób skóry. Grzybica
jest chorobą zakaźną – przenosi się z człowieka na człowieka, można zarazić się w
sposób bezpośredni lub pośrednio. Chorobę tę bardzo trudno przeoczyć, powoduje
widoczne zmiany w wyglądzie skóry.

W ostatnich latach notuje się znaczny wzrost zapadalności na infekcje grzybicze.
Spowodowane jest to poprzez nadużywanie leków i antybiotyków. Po takich intensywnych
kuracjach wyjaławiających, organizm jest bardziej podatny na zakażenia grzybami.
Przemęczenie, stres osłabiają układ odpornościowy, co dodatkowo czyni nas podatnymi
na wszelkiego typu grzybice skórne.

Osobami w grupie ryzyka są również wszyscy, którzy przebywają w ciepłych i wilgotnych
pomieszczeniach, a także ci, którzy korzystają z “publicznych” saun, z wspólnych
pryszniców, odwiedzają baseny i ośrodki sportowe, osoby, które w czasie pracy lub

uprawiania wybranej dyscypliny sportowej silnie się pocą. Podróżni odwiedzający hotele,
którzy chodzą bosymi nogami po dywanach. Młodzież nosząca ciężkie, sznurowane,
opinające kostkę buty. Grzybicą można się też zarazić od kogoś, kto jest zarażony np. w
sklepie obuwniczym przymierzając zakażone obuwie a nawet we własnym domu, gdy ktoś
z domowników cierpi na tę chorobę i użytkuje wspólną wannę, ręczniki. Choroba ta
doskwiera w różnych postaciach: grzybica skóry gładkiej, grzybica stóp i dłoni, łojotokowe
zapalenie skóry czy łupież pstry. Każda z wymienionych dolegliwości jest równie uciążliwa
jak trudna do zwalczenia.
Oliprox Krem to nowoczesny preparat przeciwgrzybiczny. Receptura kremu jest
połączeniem aktywnych składników takich jak: Climbazole, Pirokton Olamine oraz
unikatowej i efektywnej technologii Ciekłych Kryształów + Modukine.
Sugerowana cena detaliczna tuba 40 ml: 40 zł.

Technologia ciekłych kryształów – umożliwia głęboką penetrację kremu, co daje skuteczny
efekt

terapeutyczny

bez

nieprzyjemnego

uczucia

przetłuszczenia

skóry.

Czynnik Modukine ma działanie przeciwzapalne, redukuje zaczerwienienia skóry,
swędzenie, zmniejsza szorstkość skóry oraz normalizuje zawartość wody w skórze.
Technologia Ciekłych Kryształów i Modukine - nowoczesna technologia zapewniająca
wyjątkowe właściwości terapeutyczne oraz bardzo dobre właściwości kosmetyczne.
Dwie aktywne substancje przeciwgrzybiczne w jednym – połączenie skutecznych
składników przeciwgrzybiczych, przeciwzapalnych i antybakteryjnych.
Dlaczego Oliprox Krem jest najlepszym wyborem uzupełniającym leczenie chorób skóry?
· Innowacyjne połączenie skutecznych składników.
· Unikatowa i wyjątkowo efektywna Technologia Ciekłych Kryształów+Modukine.
· Brak ograniczeń dotyczących okresu stosowania.
· Komfort stosowania nawet dla bardzo wrażliwej skóry:
– brak substancji zapachowych,
– -hypoalergiczny
· Wydajna terapia.

Stosowanie:
Zaleca się stosować Oliprox Krem raz lub dwa razy dziennie na suchą skórę.
Po
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2-3godziny.
Artykuł został opublikowany w serwisie http://urodaizdrowie.pl
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