
Η Ζεόλιθος Med® Πούδρα κατάλληλη για δερματική 
χρήση είναι ένα μη επεμβατικό ιατρικό προϊόν για 
εξωτερική χρήση που ενισχύει τη φυσική βιορύθμιση.

Η σύστασή του αποτελείται από το φυσικό 
ορυκτό κλινοπτιλόλιθο ζεόλιθο, ένα κρυσταλλικό 
μικροπορώδες ορυκτό ηφαιστειακής προέλευσης, 
με αναλογία που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 
100%. Χάρη στη μοριακή του δομή και τις εξαιρετικές 
ιδιότητες του στην απορρόφηση και ανταλλαγή 
ιόντων, η Ζεόλιθος Med® Πούδρα κατάλληλη για 
δερματική χρήση μπορεί να απορροφήσει και να 
αποβάλλει μέσω της έκκρισης, τις επιβλαβείς ουσίες 
όπως τα ραδιονουκλίδια, την ισταμίνη, το αμμώνιο 
και κυρίως τα βαρέα μέταλλα όπως τον υδράργυρο, 
το μόλυβδο και το κάδμιο.

Αυτό συνεπάγεται ότι η Ζεόλιθος Med® Πούδρα 
κατάλληλη για δερματική χρήση μπορεί να 
εφαρμοστεί στο πάσχον δέρμα δημιουργώντας μια 
ασπίδα προστασίας για την πληγή. Επίσης, μπορεί 
να επιταχύνει την αιμόσταση, να μειώσει τους 
μικροοργανισμούς που εισέρχονται στην πληγή και 
να υποστηρίξει τη διαδικασία της επούλωσης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΩΣ ΠΛΗΓΕΣ, 
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ

- Για την αποτοξίνωση του κατεστραμμένου δέρματος, 
ιδιαίτερα για αμυχές, ηλιακά εγκαύματα, τσιμπήματα 
εντόμων, δερματικοούς ερεθισμούς.
- Για την επιτάχυνση της αιμόστασης.
- Για την πρόληψη της μόλυνσης και την ταχεία 
επούλωση των πληγών.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η πούδρα δεν πρέπει να εφαρμοστεί σε βαθιές πληγές 
που εισχωρούν στο δέρμα, οι οποίες αδυνατούν να 
θεραπευτούν μόνο με τη χρήση των δευτερευουσών 
θεραπευτικών μεθόδων. Σε αυτή την περίπτωση 
ζητήστε ιατρική περίθαλψη. Αν αμφιβάλλεται σχετικά 
με το προϊόν ή την κατάσταση της πληγής σας, 
συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν την χρήση του.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η Ζεόλιθος Med® Πούδρα κατάλληλη για δερματική 
χρήση μπορεί να εφαρμοστεί αρκετές φορές την 
ημέρα επάνω στα πάσχοντα μέρη του σώματος όπως 
πόδια, πληγές, τραύματα, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά από τον ιατρό σας. Σε περίπτωση 
που πρέπει να καλύψετε το τραύμα, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αποστειρωμένες γάζες.

Ζεόλιθος Med® Πούδρα κατάλληλη για δερματική χρήση - Οδηγίες χρήσης

Ζεόλιθος MED® Πούδρα κατάλληλη για τοπική εξωτερική δερματική χρήση
Επιταχύνει την αιμόσταση και υποστιρήζει την επούλωση των πληγών

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Πρέπει να τηρείται μια περίοδος αναμονής 
τουλάχιστον 2 ωρών μετά από τη χρήση ιατρικών 
αλοιφών, κρεμών κ.α.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ

Η Ζεόλιθος Med® Πούδρα κατάλληλη για δερματική 
χρήση δεν είναι υποκατάστατο των αντιαλλεργικών 
φαρμάκων και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
ιατρική περίθαλψη όταν αντιμετωπίζετε βαθιές και 
ανοιχτές πληγές! Σε πιθανή περίπτωση αμφιβολίας 
συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν την εφαρμογή.  
Το προϊόν δεν πρέπει να εισπνέεται ή να 
χρησιμοποιηθεί στα μάτια. Σε περίπτωση που έρθει 
σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνεται με άφθονο νερό.  
Τερματίστε την εφαρμογή του αν παρατηρήσετε 
κάποια αφύσικη παρενέργεια. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά ηλικίας 6 
ετών και κάτω. Κλείνετε πάντα το πακέτο μετά τη 
χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος σε 
θερμοκρασία δωματίου. Η ημερομηνία λήξης είναι 
τυπωμένη στο κάτω μέρος της συσκευασίας. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ανακατέψτε το προϊόν με νερό για να δημιουργηθεί 
μια πάστα. Εφαρμόστε στις πληγείσες περιοχές και 
σκεπάστε με μια κομπρέσα κατά τη διανυκτέρευση. 
- Για την περιποίηση της επιδερμίδας, ανακατέψτε 
μια πρέζα Ζεόλιθου Med® Πούδρα κατάλληλη για 
δερματική χρήση με την κρέμα σας και εφαρμόστε 
κανονικά.
- Για μάσκες, ανακατέψτε 1 κουταλάκι του γλυκού 
Ζεόλιθου Med® Πούδρα κατάλληλη για δερματική 
χρήση με μια μικρή ποσότητα νερού. Εφαρμόστε ένα 
λεπτό στρώμα και μετά από 10 με 15 λεπτά ξεπλύνετε 
με άφθονο νερό. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κλινοπτιλόλιθος ζεόλιθος

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Το περιεχόμενο και οι συσκευασίες μπορούν να 
απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα 
γυάλινα βάζα Violet πρέπει να απορρίπτονται στο 
πράσινο ανακυκλώσιμο γυαλί (αν διατίθεται). 
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