
Linola Face je obzvláště vhodná pro speci-
fické potřeby velmi suché, svědící nebo podráž-
děné pokožky. 
Krém podporuje zklidnění namáhané pokožky 
a přirozenou regeneraci kožní bariéry. 
Je bohatý na čistě rostlinné lipidy (ze sluneč-
nice a řepky), které mají vysoký obsah kyseliny 
linolové. 
Kyselina linolová je naprosto nezbytná pro 
celistvost rohové vrstvy, která slouží mj. jako 
bariéra a chrání kůži před nadměrnou ztrátou 
vody a vysušením. 
Protože naše tělo nedokáže tuto důležitou 
složku vyrobit samo, potřebuje ji dodat zvenčí. 
Zvláčňující složky krému Linola Face jsou ve 
formě emulze typu voda v oleji, která je zvláště 
vhodná pro velmi suchou kůži nebo kůži se 
sklonem k atopickému ekzému, a působí tak 
proti nedostatku lipidů a vody v pokožce.  
Tím podporuje normalizaci suché a ke svědění 
náchylné pokožky. 
Aby byla k citlivé pokožce co nejšetrnější, neob-
sahuje Linola Face žádná barviva, konzervační 
látky ani minerální oleje.

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 
jsou příčiny obtíží vnitřní nebo vnější, výsle-

dek je vždy stejný – suchá, olupující se a drsná 
pokožka, která je náchylnější k zánětům, svě-
dění a ekzémům. Aby-
chom tomuto narušení 
kožní bariéry a nedo-
statku 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.

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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alebo vnútorná, následky sú vždy rovnaké – 
suchá, šupinatá a drsná pokožka so zvýšenou 
náchylnosťou  
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 Face má špeciálne zloženie pre ošet-
rovanie veľmi suchej, svrbiacej alebo podrážde-
nej pokožky.
Krém podporuje upokojenie zaťaženej pokožky 
a prirodzenú regeneráciu ochrannej vrstvy 
kože.
Je bohatý na čisto rastlinné lipidy (zo slnečnice 
a repky), ktoré majú vysoký obsah kyseliny 
linolovej.
Kyselina linolová je bezpodmienečne potrebná 
pre celistvosť rohovej vrstvy, ktorá ako bariéra 
chráni pokožku o.i. pred nadmernou stratou 
vody a vysúšaním.
Keďže naše telo si samo nedokáže vytvoriť túto 
dôležitú zložku, potrebuje ju dodať zvonku. 
Okrem toho sú zvláčňujúce zložky prípravku 
Linola Face obsiahnuté v emulzii typu voda  
v oleji, ktorá sa špeciálne hodí pre veľmi suchú 
pokožku a pokožku so sklonom k atopickému 
ekzému a pôsobí tak proti nedostatku lipidov  
a vody v pokožke.
Tým podporuje normalizáciu suchej pokožky 
náchylnej na svrbenie.
Linola Face neobsahuje žiadne farbivá, kon-
zervačné látky ani minerálne oleje, vďaka čomu 
ešte viac šetrí citlivú pokožku.

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  
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 ce- 
listvá. Bez ohľadu na to, či je príčina vonkajšia 

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

– Informácie o produkte –
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