Heeft u eczeem,
last van jeuk en roodheid?
Verminder
ontstekingsverschijnselen
met Gladskin Eczema

Significante vermindering van
jeuk, roodheid en zwelling

Waarom Gladskin Eczema?
Onderzoek toont aan dat het gebruik van Gladskin Eczema
- jeuk en roodheid vermindert
- ontstekingen voorkomt
- gebruikers een verminderde behoefte aan hormoonzalf ervaren
- slaapproblemen vermindert
Gladskin Eczema wordt goed verdragen door de gevoelige huid, ook bij langdurig
gebruik. Het is geschikt voor eczeem op elk lichaamsdeel. De producten bevatten geen
parfum, parabenen, alcohol of zuren.

“Ik wilde het eerst niet geloven maar ik kan er
niet omheen; de crème maakt het eczeem
rustiger en is heel fijn in gebruik.”
De ervaringen van anderen geven een goed beeld van wat u kunt verwachten.
Op www.gladskin.com/reviews vindt u honderden reviews.

Gladskin Eczema is een medisch hulpmiddel voor gebruik op intacte huid.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

’s Werelds enige product met
Staphefekt,™ voor een
gerichte aanpak
Bacteriën op uw huid
Op uw huid zitten miljarden bacteriën, goede en slechte. De talloze goede bacteriën
zijn onmisbaar voor een gezonde huid. De slechte bacteriën kunnen ontstekingen en
jeuk bij eczeem veroorzaken en verergeren.
Hoe werkt Gladskin Eczema?
Er zijn verschillende vormen van eczeem. Constitutioneel (ook wel atopisch) eczeem
is de meest voorkomende variant. De oorzaak van constitutioneel eczeem is nog
niet helemaal duidelijk, maar onderzoek wijst uit dat de bacterie Staphylococcus
aureus een belangrijke rol speelt. Bij andere vormen van eczeem, zoals contacteczeem of seborroïsch eczeem, kan deze bacterie secundaire ontstekingen
veroorzaken.
Staphefekt™ is het actieve bestanddeel in Gladskin Eczema. Hiermee wordt
uitsluitend de slechte bacterie Staphylococcus aureus gedood. Deze bacterie kan
ontstekingen en irritatie bij eczeem veroorzaken of verergeren. Doordat de goede
bacteriën intact blijven en uitsluitend de slechte bacterie wordt gedood kunnen
ontstekingsverschijnselen, zoals jeuk, roodheid en zwelling, afnemen.
Waar verkrijgbaar?
Online op www.gladskin.com/eczema of bij uw apotheek.

Met Staphefekt™

Gladskin heeft producten voor mensen met acne, eczeem,
rosacea en huidirritatie.
Ga naar www.gladskin.com voor meer informatie,
gebruikerservaringen en video’s.

Contact
Gladskin Customer Care helpt u graag met al uw vragen.
WhatsApp: +31 (0)6-27 22 28 10
E-mail: info@gladskin.com
Chat: www.gladskin.com
Telefoon: +31(0)88-8007117

Micreos
Gladskin is ontwikkeld door het Nederlandse biotechnologiebedrijf Micreos.
Micreos is internationaal pionier en marktleider in de ontwikkeling van antibacteriële
endolysine-technologie, en werkt samen met gerenommeerde wetenschappelijke
instituten en universiteiten zoals het Zwitserse Federale Technologie Instituut (ETH)
in Zürich en het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam.

