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Portfolio
Fresiamed

• H Fresiamed είναι εταιρεία εισαγωγής καλλυντικών
προϊόντων για την περιποίηση του δέρματος.
• Τα προϊόντα μας βασίζονται σε ενεργά συστατικά των
οποίων η αποτελεσματικότητα έχει αποδειχθεί ως
προς την ικανότητα τους να θεραπεύουν δερματικές
διαταραχές και να βελτιώνουν την υφή του δέρματος.
• Η σύνθεση τους είναι βασισμένη σε φυτικής
προέλευσης συστατικά, είναι απαλλαγμένα από
πετροχημικά, σιλικόνες, parabens, τεχνητά αρώματα
και χρωστικές ουσίες και είναι δερματολογικά
ελεγμένα.

Σειρά FYLLAderm με Urtica Dioica και Centella Asiatica & την
εγγύηση της Ιταλικής Φαρμακευτικής Εταιρείας SVAS Biosana

Ανάπλαση
και ανακούφιση
με φυσική φροντίδα!

FYLLAderm / κύρια συστατικά
Ασιατική Σεντέλλα
• H Centella Asiatica χρησιμοποιείται στην Αγιουβέρδα, χιλιάδες χρόνια ως “το θαυματουργό
ελιξίριο της ζωής”.
• Οι Γάλλοι βοτανολόγοι την έφεραν στη Δύση τον 18ο αιώνα και από τότε, επουλώνει πληγές,
θεραπεύει τη φλεβίτιδα, μειώνει την αρτηριακή πίεση, καταπολεμά το stress.
• Σύμφωνα με μελέτες της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, τα τριτερπενοειδή
(ασιατικό οξύ, μαντεκασικό οξύ και ασιατικοσίδη), που περιέχει το εκχύλισμα της Centella Asiatica ,
έχουν την ικανότητα να αναστέλλουν τη δράση μιας ομάδας ενζύμων που διασπούν το κολλαγόνο,
ενώ συγχρόνως διεγείρουν τη βιοσύνθεση νέου κολλαγόνου τύπου Ι, μέσα από τους ινοβλάστες του
δέρματος.
• Η δράση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση της διαδικασίας επούλωσης και τη σύσφιξη
της επιδερμίδας. Επιπλέον θεωρείται ένα από τα αποτελεσματικότερα φυτικά συστατικά για την
καταπολέμηση των ραγάδων. Τέλος, η Centella Asiatica βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και ενισχύει
την αντιοξειδωτική δράση της βιταμίνης Ε.
Τσουκνίδα
• Όταν το εκχύλισμα της εφαρμόζεται στο δέρμα, έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει τις βακτηριακές
λοιμώξεις, λόγω των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων του φυτού.
• Μπορεί να επιταχύνει την επούλωση, να μειώσει την εμφάνιση των ουλών και των κηλίδων και να
προωθήσει την ανάπλαση του δέρματος

Προσφέρει ανάπλαση των ιστών σε δερματικές
αλλοιώσεις διαφόρων αιτιολογιών
Ενδείκνυται για:
❖ Δερματικά έλκη
❖ Εγκαύματα
❖ Μετεγχειρητικές πληγές
❖ Τραύματα
Αποστειρωμένη εμποτισμένη γάζα (10x10cm)
Υποαλλεργική, Δερματολογικά ελεγμένη
Οδηγίες χρήσης:
Τοποθετείστε τη γάζα στην τραυματισμένη
περιοχή και αφήστε την να απελευθερώσει τα
ενεργά συστατικά της ώστε να επιτευχθεί
ταχύτερη επούλωση και ανάπλαση του
τραυματισμένου δέρματος

FYLLAderm
αποστειρωμένη γάζα

Κρέμα με αντισηπτική και αιμοστατική δράση, με βάση
πολυαιθυλενογλυκόλες και φυτικά εκχυλίσματα Urtica

Dioica και Centella Asiatica
➢ Επιταχύνει την αναπαραγωγική διαδικασία ανάπλασης

και επούλωσης των ιστών
➢ Ενδείκνυται για την τοπική θεραπεία δερματικών &
επιδερμικών αλλοιώσεων του ιστού, που απαιτούν την

εκ νέου ενεργοποίηση των επιθηλιακών διεργασιών
αναγέννησης, όπως κιρσώδη έλκη, έλκη κατακλίσεως,
συρίγγια, σχισμές.
➢ Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων,
ανοιχτών τραυμάτων, δερματικών ελκών,
μετεγχειρητικών τραυμάτων, ουλών των πληγών κ.α.
➢ Συσκευασία: 32g

FYLLAderm Κρέμα

➢ Ανακουφίζει από τον πόνο
➢ Ενδείκνυται για την τοπική θεραπεία δερματικών – επιδερμικών
αλλοιώσεων του ιστού, που απαιτούν την εκ νέου ενεργοποίηση
των επιθηλιακών διεργασιών αναγέννησης, όπως σε κιρσώδη
έλκη, έλκη κατακλίσεων, συρίγγια , σχισμές, σε εγκαύματα,
μετεγχειρητικά τραύματα, ανοιχτές πληγές, δερματικά έλκη
➢ Σχηματίζει προστατευτική μεμβράνη στο τραύμα που αναπνέει
➢ Επιταχύνει την διαδικασία ανάπλασης των ιστών

➢ Προστατεύει το τραύμα από μικροβιακή μόλυνση
➢ Διαθέτει αντισηπτική και αιμοστατική δράση
➢ Καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα

➢ Επιτρέπει την αποστράγγιση των εκκρίσεων
➢ Διατηρεί υγρό το μικρό-περιβάλλον του τραύματος
➢ Είναι καλά ανεκτό από το δέρμα
➢ Συσκευασίες: 50 & 185 ml

FYLLAderm Spray

Με Υαλουρονικό οξύ, Ασιατική Σεντέλλα, Τσουκνίδα

➢ Εφαρμόζεται σε κατεστραμμένο δέρμα με σκοπό να προωθήσει
τις φυσιολογικές διαδικασίες αναγέννησης των ιστών
➢ Ενδείκνυται για την τοπική θεραπεία αλλοιώσεων του
δερματικού επιδερμικού ιστού που απαιτούν την
επανενεργοποίηση των επιθηλιακών διεργασιών ανάπλασης
όπως: πληγές, εκδορές, δευτερεύοντα εγκαύματα, πληγές
κατάκλισης (στάδιο I και II) και δερματικές αλλοιώσεις
➢ Λόγω της παρουσίας υαλουρονικού οξέος, ως μέσο προστασίας,
δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ για το δέρμα,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σωστή ενυδάτωση των ιστών
➢ Έχει καταπραϋντική και μαλακτική δράση για άμεση
ανακούφιση και συνιστάται η εφαρμογή του 2-3 φορές την
ημέρα στην πληγείσα περιοχή

➢ Συσκευασίες: 125 ml

FYLLAderm
Powder Spray

Το Salts Adhesive Remover Spray αφαιρεί
αποτελεσματικά τα υπολείμματα και αναζωογονεί,
βοηθώντας το δέρμα να είναι καθαρό, χωρίς να
κολλάει
✓ Με φόρμουλα κατά της αίσθησης καψίματος ή
πόνου
✓ Αφήνει αίσθηση φρεσκάδας
✓ Μικρή αίσθηση ψύξης - ιδανικό για ευαίσθητες
επιδερμίδες
✓ Με άρωμα μέντας για την κάλυψη των οσμών
✓ Με βαλβίδα ψεκασμού 360°
✓ Χωρίς απώλεια προϊόντος, αδειάζει το 100%
Με Hexamethyldisiloxane & Έλαιο μέντας
Συσκευασία: 50 ml

Salts Adhesive Remover
Spray

SunTouch Διαλυτή Αιμοστατική Γάζα
Από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη
➢ Σταματά άμεσα την αιμορραγία
➢ Απορροφά τα υγρά και τα μετατρέπει σε
ζελατινώδη μάζα που γεμίζει τα κενά της πληγής,
σφραγίζει τα τριχοειδή άκρα και βοηθά στην
αιμόσταση
➢ Επιφέρει αιμόσταση εντός 2-5 λεπτών
➢ Η διαυγής ιξώδης γέλη αποτρέπει τον
δευτερεύοντα τραυματισμό που μπορεί να
προκληθεί κατά την αφαίρεση
➢ Ενδείκνυται για τον περιορισμό της αιμορραγίας
των αγγείων & την θρόμβωση, όταν άλλες
συμβατές μέθοδοι είναι ανέφικτες ή
αναποτελεσματικές
➢ Σε διάφορες διαστάσεις και συσκευασίες των
5, 10, 12 και 20 τεμαχίων

❖ Πατενταρισμένη συνταγοποίηση 2-OctyI >90%
❖ Δημιουργεί αντιμικροβιακό φράγμα και μειώνει τον
κίνδυνο μόλυνσης
❖ Κλείνει το τραύμα με συγκρίσιμη αντοχή όπως το
ράμμα
❖ Έχει υψηλή ευκαμψία και αντοχή
❖ Έχει εξαιρετική πρόσφυση με το δέρμα, απαλό για το
τραύμα, δεν προκαλεί ερεθισμούς
❖ Έχει ανώδυνη εφαρμογή – Δεν απαιτείται αναισθησία
❖ Στεγνώνει σε 10-15 δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή
❖ Είναι αδιάβροχη
❖ Απορροφάται σε 5-10 ημέρες. Δεν απαιτείται επίσκεψη
στο νοσοκομείο για την αφαίρεση
❖ Δημιουργεί μικρότερη ουλή σε σχέση με το ράμμα
❖ Αποστειρωμένη
❖ Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου
❖ Συσκευασία: 0,8 gr

Εγκεκριμένη από τον FDA

TissueAid
κόλλα σύγκλισης πληγών

❖ Θεραπεύει εκδορές και μικρά κοψίματα στο δέρμα
❖ Προστατεύει το εύθραυστο δέρμα από
δευτερογενείς βλάβες
❖ Δημιουργεί ένα εύκαμπτο & ισχυρό προστατευτικό
στρώμα, εμποδίζοντας τη διάρρηξη των
φλυκταινών και τη βακτηριακή μόλυνση
❖ Αποτρέπει δερματικές βλάβες λόγω κατάκλισης
❖ Αποτελεσματικό και σε αισθητικές χειρουργικές
επεμβάσεις
❖ Συστατικά: Βιταμίνη Ε, Νιτροκυτταρίνη, καμφορά,
οξικός αιθυλεστέρας
❖ Συσκευασία: Σωληνάριο των 10g

Tissue Aid Liquid Bandage
Υγρός επίδεσμος

Με Ozoile (Σταθερά Οζονίδια με Βιταμίνη Ε Οξική),
ουσία που αναζωογονεί και ομαλοποιεί το δέρμα,
ενώ παράλληλα έχει αντιφλεγμονώδη και
αντικνησμική δράση, καταπολεμά την υποξία,
βοηθά στην επαναεπιθηλιοποίηση των ιστών και
δημιουργεί ένα δυσμενές περιβάλλον για τον
παθογόνο μικροβιακό πολλαπλασιασμό.
Το Θειοκτικό οξύ και τα εκχυλίσματα
Λαγομηλιάς, Καλέντουλας, Μαύρης Σταφίδας,
Εκουιζέτο προσφέρουν:
Πρόσθετη αντιφλεγμονώδη δράση, γρήγορη
αποθεραπεία πληγών, αντισηψία,
αγγειοπροστατευτική, αγγειοσυσταλτική,
αντιοιδηματική και αντιοξειδωτική δράση και
αναγέννηση των κυττάρων και την πληγών
Το Υαλουρονικό οξύ* βελτιστοποιεί την
ενυδάτωση και αυξάνει την ελαστικότητα του
δέρματος

Rigenoma Κρέμα & Spray

Ενδείξεις:













Παράτριμμα, Ατοπική δερματίτιδα, αλλεργική
δερματίτιδα, ακμή, έγκαυμα (κρέμα)
Σταφυλόκοκκο, σμηγματόρροια του τριχωτού
της κεφαλής & σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
(Spray)
Στην πρωκτική και περιπρωκτική περιοχή: για
τη θεραπεία των ραγάδων, των αιμορροΐδων
και των διαρρήξεων του πρωκτού
Κατά της ψωρίασης και της ιχθύασης
Στις βλεννώδεις μεμβράνες του δέρματος
Για την περιποίηση δέρματος ερεθισμένου
από επαφή με ορθοπεδικές συσκευές,
εμφυτεύματα κ.α.
Σε εγκαύματα
Σε τσίμπημα εντόμου

Συσκευασίες:
 Κρέμα 40 & 100 ml
 Spray: 20 ml

Rigenoma Κρέμα & Spray

Με Ozoile, Μελαλεύκη και Decyl Glucoside
που παρέχουν επίσης αντιβακτηριακή,
αντιμυκητιασική και αντιφλεγμονώδη δράση
ενώ δεν προκαλούν ερεθισμούς και ξηρότητα

Για καθημερινό καθαρισμό του δέρματος και
των βλεννογόνων, σε ευαίσθητες , ερεθισμένες
επιδερμίδες, με κοκκινίλες και κνησμό
Για πλύσιμο δέρματος που έρχεται σε επαφή με
ορθοπαιδικές συσκευές, εμφυτεύματα,
υποστηρίγματα, ορθώσεις
Για τον καθαρισμό της πρωκτικής και
περιπρωκτικής ζώνης σε αιμορροΐδες
Συσκευασία: 150 ml

Idrozoil
Καθαριστικό δέρματος

Καταπολεμά την κυτταρίτιδα, το τοπικό λίπος
καθώς και την γήρανση της επιδερμίδας
Χάρη στα ενεργά συστατικά της βοηθά στην
καταπολέμηση της όψης φλοιού πορτοκαλιού,
αυξάνει τη σφριγηλότητα του δέρματος,
ενεργοποιεί την μικροκυκλοφορία ενώ
παράλληλα προσφέρει φλεβική τόνωση
Εφαρμογή
1-2 φορές την ημέρα

Συστατικά
Arnica Montana, Aesculus Hippocastanum
(Αγριοκαστανιά), Malva Sylvestris (Μολόχα),
Hamamelis Virginiana (Αμαμηλίς η βιργινιακή),
Ruscus Aculeatus (Λαγομηλιά), Cola Acuminata
Hesperidin Methyl Chalcone, Fucus Vesiculosus,
Aloe Barbadensis
Συσκευασία: 42g

Ripadermina Kρέμα

Tο Arnica Montana μειώνει τα σημάδια
της φλεγμονής είναι το φυσικό αντίδοτο για τη
θεραπεία φλεγμονών.
Συνιστάται σε:
✓ Μώλωπες
✓ Διαστρέμματα
✓ Αιματώματα
✓ Επιφανειακή φλεβίτιδα
✓ Ρευματικοί πόνοι
✓ Τσιμπήματα εντόμων
✓ Κατάλληλη για ευαίσθητο δέρμα

Εφαρμογή:
Κάνετε χρήση στην ερεθισμένη περιοχή αρκετές
φορές την ημέρα, ακολουθούμενη από ελαφρύ
μασάζ
Συσκευασίες:
Σωληνάριο Arnakis gel 2-12 των 42gr (για παιδιά)
Σωληνάριο Arnakis gel των 42 gr (για ενήλικες)

Arnakis gel

Η γέλη Aloe Vera είναι ένα φυσικό προϊόν, το οποίο
παράγεται από χυμούς φυτών αλόης βέρα, που
καλλιεργούνται βιολογικά και υπό ειδικές
κλιματολογικές συνθήκες.
Αυτές οι συνθήκες εξασφαλίζουν υψηλό ποσοστό
των δραστικών συστατικών του φυτού
Συνιστάται σε:
❖ Ερυθρότητα και ερεθισμό του δέρματος
❖ Οίδημα ή τσούξιμο λόγω ηλιακών εγκαυμάτων
❖ Τσιμπήματα κουνουπιών
❖ Μετά το ξύρισμα

Εφαρμογή:
Χρήση στην ερεθισμένη περιοχή αρκετές φορές την
ημέρα, ακολουθούμενη από ελαφρύ μασάζ.
Συσκευασία: 100ml

Aloe Vera Balsam

Κρέμα εντατικής φροντίδας για φτέρνες
Συνιστάται σε:
• Σκασμένες φτέρνες
• Ξηρό δέρμα
Συστατικά:
Shea butter, ελαιόλαδο, σιτέλαιο, Panthenol
Εφαρμογή:
Κάθε βράδυ πριν τον ύπνο, εφαρμογή μικρής
ποσότητας στις σκασμένες φτέρνες
Συσκευασία: 75ml

Dermactol
Foot care

Κρέμα εντατικής θεραπείας χεριών
Συνιστάται σε:
«Σκασμένα» και αφυδατωμένα χέρια
Συστατικά:
Shea butter, ελαιόλαδο, σιτέλαιο, Aloe Vera
Εφαρμογή:
Τακτική εφαρμογή μικρής ποσότητας στα χέρια,
ώστε να παραμείνουν μαλακά και ενυδατωμένα
Συσκευασία: 75ml

Dermactol
Hand care

Το Venadrem, χάρη στις ιδιότητες του
συμπλέγματος των φυσικών εκχυλισμάτων,
βοηθάει στην τόνωση της μικροκυκλοφορίας,
δίνοντας μια άμεση αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας
σε βαριά και κουρασμένα πόδια

✓ Δεν ερεθίζει, ενυδατώνει, προστατεύει το δέρμα
✓ Είναι κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα
Τρόπος Χρήσης:
Εφαρμoγή μικρής ποσότητας γέλης απευθείας στα
πόδια με αργό μασάζ από κάτω προς τα πάνω μέχρι
να απορροφηθεί πλήρως.
Επαναλάβετε την εφαρμογή 2-3 φορές την ημέρα
Συσκευασία: Σωληνάριο των 42gr

Venadrem

Το Traumasyn Gel Συνιστάται σε:
❖ Ελαφρά διαστρέμματα
❖ Μυϊκές θλάσεις
❖ Μελανιές
Συστατικά:
Arnica: με αντισηπτικές & αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
Σύμφυτο: Προάγει την επούλωση των ιστών, μειώνει
το πρήξιμο επιταχύνοντας την διαδικασία επούλωσης
Καλέντουλα: Ευεργετική στη μείωση της φλεγμονής με
αντισηπτικές ιδιότητες
Χαμομήλι: Ηρεμεί το δέρμα και μειώνει το πρήξιμο
Εφαρμογή:

Μικρή ποσότητα gel κάνοντας μασάζ στην
τραυματισμένη περιοχή
Συσκευασία: Σωληνάριο των 50ml.

Traumasyn Gel

Λοσιόν ανάπλασης δέρματος.
Η PantheVera λοσιόν ενυδατώνει, καταπραΰνει και
δροσίζει το δέρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα

Συνιστάται σε:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Εγκαύματα
Ξηρότητα του δέρματος
Έκζεμα
Αποτρίχωση
Ακτινοβολία
Μικροτραυματισμούς του δέρματος

Συστατικά:
Aloe Vera Gel (φυσική ψύξη του δέρματος)
Πανθενόλη (Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος και
τον κνησμό)
Συσκευασία: 100ml. 180ml.

Panthevera

Aloe Vera Balsam
Arnakis Gel
Dermactol Foot care
Dermactol Hand care
FYLLAderm Spray
FYLLAderm Κρέμα
FYLLAderm Powder Spray
FYLLAderm αποστειρωμένη γάζα
Idrozoil Καθαριστικό δέρματος
Panthvera Lotion
Rigenoma Spray
Rigenoma Κρέμα
Ripadermina Kρέμα
Salts Adhesive Remover Spray
SunTouch Διαλυτή Αιμοστατική Γάζα
TissueAid Κόλλα σύγκλισης πληγών
TissueAid Κρέμα επούλωσης πληγών
Traumasyn Gel
Venadrem Gel

