
jsou příčiny obtíží vnitřní nebo vnější, výsle
dek je vždy stejný – suchá, olupující se a drsná 
pokožka, která je náchyl
nější k zánětům, svědění 
a ekzémům. Abychom 
tomuto narušení kožní 
bariéry a nedostatku 
tuků a vlhkosti u suché 
pokožky předešli  
a abychom ji ochránili 
před dalším poškozením, 
je nezbytná pravidelná 
péče a šetrné mytí. Proto 
Linola nabízí speciální 
produkty, které jsou 
spolu vzájemně sladěné 
a obzvláště vhodné pro 
tělo, hlavu, obličej, ruce 
nebo nohy. Navštivte 
nás na našich stránkách 
www.linola.cz. Připra
vili jsme pro vás všechny 
aktuální informace  
o Linola Lotion, Linola 
Face a dalších produk
tech Linola pro různé 
kožní problémy.

Linola Shower and Wash je určena pro 
speciální péči o obzvláště suchou pokožku nebo 
pokožku náchylnou k atopickému ekzému. 
Tato kůže reaguje na příliš intenzivní nebo 
časté mytí zvýšeným podrážděním. 
Kromě toho se zde projevuje také větší sklon 
kůže k napadání choroboplodnými zárodky.  
To může vést ke zhoršení stavu pokožky se 
zvýšeným svěděním a zarudnutím kůže, které 
mohou vést až k zánětům. Speciálně tyto 
aspekty byly při vývoji emulze Linola Shower 
and Wash zohledněny.
• Čirý gel s pH 5,5 odpovídající fyziologické 

hodnotě pokožky myje tělo, obličej a ruce 
zvláště jemně a šetrně pomocí vyvážených, 
jemných substancí.

• Inovativní mikroemulzní systém dodává kůži 
cenné rostlinné oleje s vysokým obsahem 
kyseliny linolové. Chrání tím kožní bariéru 
a podporuje její funkci, což je bránit úniku 
vody z kůže ven a pronikání škodlivin a bak
terií do kůže. Udržuje tak rovnováhu vody, 
tolik potřebnou pro pružnost kůže.

Vzhledem k dobré snášenlivosti je přípravek 
Linola Shower and Wash vhodný i pro citlivou 
pokožku obličeje také proto, že neštípe v očích.

Období sucha pro naši pokožku
Proti ztrátě vlhkosti chrání kůži přirozená 
ochranná bariéra.
Ta je tvořena tenkým tukovým filmem na 
pokožce a strukturálními lipidy bohatými na 
kyselinu linolovou, které leží mezi buňkami 
rohové vrstvy a pružně je vzájemně spojují. 
Vytváří se tak struktura podobná cihlové zdi, 
která nedá bakteriím a škodlivým látkám šanci 
proniknout do naší kůže. Pokud však dojde 
k odstranění strukturálních lipidů, např. příliš 
častým mytím, sprchováním nebo koupáním, 
nebo se nevytvářejí v dostatečném množství, 
jako např. u stárnoucí kůže nebo atopického 
ekzému, buňky rohové vrstvy se uvolní  
a ochranná bariéra kůže se narušuje. Ať již 

Ztráta lipidů vede 
k narušení kožní bariéry.
Pokožka ztrácí hodně 
vody a vysychá.

Neporušená ochranná 
kožní bariéra s lipidy 
bohatými na kyselinu 
linolovou.

Silná ztráta 
vlhkosti

Neporušená kožní 
bariéra udržuje  
vlhkost v pokožce
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v dostatočnom množstve, ako napr. v prípade 
kože starších ľudí alebo pri atopickom ekzéme, 
bunky rohovej vrstvy sa 
od seba oddelia  
a ochranná bariéra kože 
prestane byť celistvá. 
Bez ohľadu na to, či je 
príčina vonkajšia alebo 
vnútorná, následky sú 
vždy rovnaké – suchá, 
šupinatá a drsná pokožka 
so zvýšenou náchylnos
ťou k zápalom, svrbeniu 
a ekzémom. Na obnovu 
porušenej ochrannej 
vrstvy pokožky, ako aj na 
pôsobenie proti nedos
tatku lipidov a vlhkosti 
v suchej pokožke a na 
ochranu pred jej ďalším 
poškodením, je preto 
nevyhnutná pravidelná 
starostlivosť a šetrné 
umývanie. Preto má 
Linola špeciálne pro
dukty, ktorých zloženie 
je upravené tak, aby mali 
pri spoločnom používaní optimálny účinok,  
a okrem toho sú obzvlášť vhodné práve na telo, 
hlavu, tvár, ruky alebo nohy. Navštívte nás na 
našej stránke www.linola.sk. Tam sme pre vás 
pripravili aktuálne informácie o Linola Lotion, 
Linola Face, ako aj o ďalších produktoch 
značky Linola pri rôznych kožných problémoch.

Linola Shower and Wash má špeci
álne zloženie pre osobitné potreby ošetrovania 
suchej pokožky alebo pokožky so sklonom  
k atopickému ekzému.
Táto pokožka reaguje na príliš intenzívne alebo 
časté čistenie silnejším podráždením.
Okrem toho je náchylná na silnejšie osídlenie bak
tériami zaťažujúcimi pokožku. To však môže viesť 
k zhoršeniu stavu pokožky so silnejším svrbením 
a začervenaním kože, z ktorých môžu vzniknúť aj 
zápaly.
Preto boli špeciálne tieto aspekty pri vývoji 
Linola Shower and Wash zohľadnené.
• Číry gél s pH 5,5 zodpovedajúcim fyziologic

kej hodnote pokožky čistí telo, tvár a ruky 
vyváženými, jemnými čistiacimi látkami 
mimoriadne šetrne a jemne.

• Inovatívny mikroemulzny systém zásobuje 
pokožku výživnými rastlinnými olejmi 
s hodnotnými kyselinami linolovými. 
Tým sa šetrí a podporuje ochranná vrstva 
pokožky, ktorá zabraňuje vniknutiu škodlivín 
alebo baktérií, ako aj vysúšaniu pokožky. 
Rovnováha vody potrebná pre jemnosť 
pokožky ostáva zachovaná a zároveň je aj 
podporovaná.

Na základe dobrej znášanlivosti je prípravok 
Linola Shower and Wash prirodzene vhodný aj 
pre citlivú pokožku tváre, a to aj vďaka tomu, že 
neštípe v očiach.

Obdobie sucha pre našu pokožku
Na ochranu pred nadmernou stratou vody má 
pokožka prirodzenú ochrannú vrstvu. Skladá 
sa z tenkého mastného filmu na pokožke a zo 
štrukturálnych lipidov bohatých na kyselinu 
linolovú, ktoré sa nachádzajú medzi rohovými 
bunkami a pružne ich spájajú. Takto sa vytvára 
štruktúra podobná tehlovému múru, ktorá 
bráni prieniku baktérií a škodlivín do našej 
pokožky. Ak sa však napr. častým umývaním, 
sprchovaním alebo plávaním štrukturálne 
lipidy odstránia alebo ak sa nevytvárajú  

Strata lipidov vedie  
k porušeniu ochrannej 
vrstvy pokožky. Pokožka 
stráca veľa vody a vysu-
šuje sa.

Neporušená ochranná 
vrstva pokožky s lipidmi 
bohatými na kyselinu 
linolovú.

Silná strata 
vlhkosti

Neporušená 
ochranná vrstva 
pokožky zaručuje 
udržanie vlhkosti
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