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Инструкция по применению косметического средства

Имуноглюкан P4H® крем

Состав:
Активные ингредиенты:
Бета-(1,3/1,6)-Д-глюкан..........2,5  мг/1г

  
Форма препарата: Kрем

Фармакологические свойства:
Бета-(1,3/1,6)-Д-глюкан — это натуральный полисахарид  получен  из клеточных стенок  гриба  “Pleurotus ostreatus”. 
Бета-(1,3/1,6)-Д-глюкан активирует  клетки  Лангерганса и макрофаги кожи, оказывая иммуномодулирующее 
действие.  Бета-(1,3/1,6)-Д-глюкан обладает ранозаживляющими, регенерирующими и противовоспалительными 
свойствами, восстанавливает естественные защитные механизмы кожи, повышает ее сопротивляемость 
стрессовым факторам. Бета-(1,3/1,6)-Д-глюкан обладает способностью стимулировать синтез коллагена, усиливать 
барьерные функции кожи и ее сопротивляемость к различным инфекционным агентам. Бета- Д-глюкан 
предотвращает потерю воды в коже и сохранает влажность кожи. Оказывает мощное антиоксидантное действие. 
Обладает ярко выраженным омолаживающим действием. Предотвращает внешние признаки старения - 
стимулирует образование волокон коллагена и эластина клетками дермы, и тем самым способствует 
разглаживанию мелких морщин. Предохраняет кожу от преждевременного старения при воздействии негативных 
факторов окружающей среды (УФ - лучей, загрязненного воздуха и т.д.).

Показания : 
•  Сухая кожа, различные инфекционно-аллергические заболевания кожи
•  Атопический дерматит (обострения и ремиссии), себорейная экзема (для того чтобы предотвратить             
   образование рецидива) 
•  Солнечная аллергия (фотодерматоз), трофическая язва голени
•  Вирусные и бактериальные инфекции (herpes simplex, molluscum contagiosum (контагиозный моллюск))
•  Комбинированная терапия грибковых инфекций (микоз стопы)
•  Для восстановления поврежденной кожи (при солнечных ожогах, лучевая терапия (радиотерапия), 
  шрамax, при легких ожогах и ран, химический пилинг,  дермабразия (шлифовка лица), восстановление     
  кожи после лазерной шлифовки)
•  Угревая сыпь (акне, угри, прыщи), поверхностные морщины, антивозрастной уход
•  Предотвращение появления пигментных пятен.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам  препарата.

Способ применения и дозы:  
Подходит для всех типов кожи.
В лечебных целях: ежедневно 2-3 раза в день.
Для косметического использования: наносить 1-2 раза в день на очищенную кожу.

Формы выпуска: 
Крем 30 г. Каждый тюбик вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Условия отпуска из аптек: 
Без рецепта.

Не является лекарством. Косметическое средство. 

Производитель:  
                PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05, Братислава, Республика Словакия
                www.imunoglukan.com, e-mail: info@imunoglukan.com, Тел: +421 2 5341 5577



Kosmetik vasitənin istifadəsi üzrə təlimat

Imunoglukan P4H® krem
Aktiv komponentlər:
Beta-(1,3/1,6)-D-qlükan...........2,5 mq/1qr   
 
Təsviri: 
Krem

Farmakoloji xüsusiyyətləri: 
Beta-(1,3/1,6)-D-qlükan pleuran “Pleurotus ostreatus” göbələyinin hüceyrə divarından alınmış təbii polisaxarid-
dir. Beta-(1,3/1,6)-D-qlükan dəri makrofaqları və Langerhans hüceyrələrini aktivləşdirərək immunomodulyator 
təsir göstərir. Beta-D-qlükan yaranı bərpa edir, regenerasiyanı sürətləndirir və iltihabəleyhinə təsir göstərir, 
dərinin təbii müdafiə gücünü bərpa edir, stress faktoruna qarşı davamlılığını artırır. Beta-(1,3/1,6)-D-qlükan 
kollagen sintezini stimullaşdırır, dərinin müxtəlif infeksion agentlərə qarşı müqavimətini və baryer funksiyasını 
bərpa edir. Dəridə su itkisinin qarşısını alır və dərinin nəmliliyini qoruyur. Güclü antioksidant təsirə malikdir. 
Nəzərəçarpacaq dərəcədə cavanlaşdırıcı təsir göstərir. Derma hüceyrələrində kollagen və elastinin sintezini 
stimullaşdırır, səthi qırışları açır. Dərini ətraf mühitin neqativ faktorlarının təsiri nəticəsində yaranan erkən 
yaşlanmadan qoruyur (UB şüalar, havanın çirklənməsi və s.).

Göstərişlər:
•  Quru dəri, dərinin infeksion allergik xəstəlikləri
•  Atopik dermatit (kəskinləşmə və remissiya dövrü), seboreyalı ekzema (residivlərin əmələ gəlməsinin qarşısını         
   almaq məqsədilə)
•  Günəş allergiyası (fotodermatoz), baldırın trofik xorası
•  Virus və bakterial infeksiyalar (herpes simplex, molluscum contagiosum (təmas mollyusku))
•  Göbələk infeksiyası zamanı kombinə olunmuş terapiya (ayağın mikozu)
•  Zədələnmiş dəridə sağalma prosesinin təmin edilməsi (gün yanıqları, şüa terapiyası, çapıq, yüngül dərəcəli yanıq                                                       
   və yaralar zamanı, kimyəvi pilinq, dermabraziya, dərinin lazerlə işlənməsindən sonra)
•  Civzələr (acne vulgaris, sızanaq), səthi qırış, yaşla əlaqəli dəriyə qulluq
•  Dəridə çil və piqment ləkələrinin əmələ gəlməsinin qarşısını almaq məqsədilə

Əks-göstəriş:
Preparatın komponentlərinə qarşı həssaslığın olması.

İstifadə qaydası: 
Bütün dəri tiplərinə uyğundur.
Müalicə məqsədilə: gündə 2-3 dəfə.
Kosmetik məqsədlə: gündə 1-2 dəfə,təmizlənmiş dəriyə çəkilir.

Buraxılış forması:  
Krem 30 qr. Tubik  içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya yerləşdirilib.

Aptekdən buraxılma şərti:
Aptekdən reseptsiz satılır. 

Dərman vasitəsi deyildir. Kosmetik vasitədir.

İstehsalçı: 
              PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava, Slovakiya Respublikası
              info@imunoglukan.com, www.imunoglukan.com P
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