
Dermaton oil
Pěsticí kosmetika 
Dermaton

www.energy.cz

Váš poradce:Dermaton spf 6 
»  obsahuje unikátní organický UV filtr
»  ochraňuje pokožku před nepříznivým působením slunečního záření
»  zmírňuje nežádoucí reakce na sluneční záření 
»  napomáhá předejít stárnutí pokožky
»  je hypoalergenní, nedráždivý, neproniká do hlubších struktur pokožky

Dermaton gel 
» pro ošetření podrážděné a přecitlivělé pokožky 
» regeneruje pokožku po opalování
» působí proti stárnutí pokožky a vzniku i rozvoji vrásek
» je účinný proti celulitidě
» urychluje hojení defektů kůže, ranek a popálenin 1. stupně
» pomáhá při alergických projevech na kůži



Použití Dermatonu oil
»  pro každodenní ošetřování suché i normální pokožky
»  pro zlepšení elasticity kůže
»  vždy po opalování
»  pro urychlení zhnědnutí pokožky po opalování
»  při popáleninách ve stadiu zčervenání kůže
»  jako repelent proti sajícímu hmyzu

Doporučená aplikace
Dermaton nanášejte v tenké vrstvě na pokožku, nejlépe 
navečer. Při popáleninách doprovázených zarudnutím 
kůže a bolestivostí  2–3x denně. Při ošetřování suché 
pokožky 2x denně. Olej je vhodný pro každodenní 
používání.

Upozornění
Dermaton oil neobsahuje ochranné UV faktory, a tedy 
není vhodný jako olej na opalování. Na dlaních a v místech 
bohatých na potní žlázy je vstřebávání oleje pomalejší. 
Proto je vhodné ruce po aplikaci utřít do sucha. Olej 
může bezprostředně po nanesení barvit, doporučujeme 
opatrnost především u bílého oblečení.  Skladujte v suchu 
a temnu, při teplotě 10–25 °C, chraňte před mrazem.  
Uchovávejte mimo dosah dětí!

regenerace a výživa kůže / každodenní péče o pokožku / ošetření 
pleti po opalování / hojení lehčích popálenin / ochrana pokožky 
před nepříznivými vlivy / zamezení předčasnému stárnutí kůže

Dermaton je přírodní, snadno vstřebatelný olej pro dokonalou regeneraci 
pokožky. Obsahuje olej z rýžových klíčků, rakytníkový a jojobový olej, lecitin 
a éterické oleje, z nichž nejvýznamnější je olej levandulový a silice tymiánu. 
Neobsahuje ochranné UV faktory, proto není vhodný na opalování.

Dermaton oil

Účinky Dermatonu oil
Dermaton je vhodný pro každodenní regeneraci suché a normální pokožky. Působí 
na její zklidnění a obnovu po vystavení nepříznivým vlivům vnějšího prostředí nebo 
slunečnímu záření. Tlumí bolest při popáleninách 1. stupně (zčervenání pokožky), 
odstraňuje svědivost při hojení kůže. Zrychluje obnovu pokožky v hlubších vrstvách kůže 
a zároveň ji chrání proti nadměrnému vysychání během její  regenerace. Olej je bohatý 
na obsah karotenoidů, vitaminu A, E, nenasycených mastných kyselin a antioxidantů. 
Nejvýznamnějším z nich je gamma-oryzanol. Tyto látky působí na eliminaci volných 
radikálů v kůži, které vznikají následkem slunečního ozáření. Tím zabraňují předčasnému 
stárnutí kůže. Rakytníkový olej aktivuje melanocyty, tj. zrychluje tvorbu pigmentu po 
opalování. Jojobový olej vytváří na povrchu kůže ochranný film, který činí pokožku 
odolnější k mechanickému namáhání i vlivu chemických látek. Tento ochranný film spolu 
s éterickými oleji působí částečně na odpuzování vnějších parazitů včetně sajícího hmyzu.

Složení Dermatonu oil
Olej z rýžových klíčků – obsahuje vysoký podíl nenasycených mastných kyselin 
a antioxidantů (vitamin E, gamma-oryzanol), které působí proti vzniku a na eliminaci 
volných radikálů v kůži a v hloubce kůže dodávají potřebné látky pro její regeneraci. 
Rakytníkový olej – vyniká vysokým obsahem karotenoidů a retinolu. Regeneruje hlubší 
vrstvy kůže po působení UV záření, aktivuje melanocyty a zlepšuje pigmentaci pokožky 
po opalování. Jojobový olej – je bohatý na rostlinné vosky, které jsou svým složením 
blízké povrchové vrstvičce přirozeného kožního vosku. Vytváří ochrannou vrstvu na 
povrchu těla a zlepšuje ochrannou funkci pokožky. Lecitin – zdroj fosfolipidů a zejména 
fosfatidylcholinu. Působí jako emulgátor. Zlepšuje vstřebávání a poskytuje materiál 
pro výstavbu buněčných membrán při regeneraci kůže. Jablečný ocet –  upravuje 
pH směsi, dezinfikuje povrchovou vrstvu kůže, působí protizánětlivě, aktivuje obnovu 
pokožky, zlepšuje vstřebávání účinných látek Dermatonu oil. Glycerin – zlepšuje 
schopnost hydratace pokožky, zjemňuje ji. Etanol – upravuje vstřebávání tuků. Jedná 
se o stabilizační složku přípravku. Levandulový olej – poskytuje aroma, má zklidňující 
účinky na kůži, působí proti bolesti i zánětu, odpuzuje zevní parazity. Silice vavřínu 
kubébového, tymiánu a palmorůžová silice – doplňují účinky levandulového oleje.


