– Informace o výrobku –

Linola Hand

Krém Linola Hand byl vyvinut pro

každodenní specifické potřeby namáhané
pokožky rukou.
Jeho účinné a pěstící látky ve formě oleje ve
vodě působí proti suché, hrubé nebo popraskané pokožce.
• Krém se díky svému složení rychle vstřebává.
Znatelně tak zlepšuje pružnost pokožky, aniž
by ji nadměrně promašťoval nebo zanechával
lepkavý pocit.
• Hodnotná kyselina linolová podporuje
regenerační schopnost pokožky. Tato
speciální mastná kyselina je nezbytně nutná
pro zdravou kožní bariéru. Tělo ovšem
není schopno vyrábět kyselinu linolovou
samo. Aby pokožka zůstala zdravá, musí být
pravidelně dodávána podobně jako vitamíny.
• Glycerin cíleně zvyšuje hydrataci pokožky a
spolu s lipidy zmírňuje pocit pnutí.
• Krém Linola Hand je vhodný i pro pokožku
se sklony k ekzémům, proto neobsahuje
žádné konzervační látky. Záměrně nebyly
použity ani minerální oleje, silikony nebo
urea, která by mohla u citlivé pokožky
vyvolat pocit pálení.
Pokud si přejete silnější promaštění nebo
větší ochranu proti vodě, můžete použít také
přípravek Linola Lotion s obsahem lipidů 35 %.

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. VVytváří se tak struktura
podobná cihlové zdi, která nedá bakteriím ani
škodlivým látkám šanci proniknout do naší
pokožky.
Pokud však dojde k odstranění strukturálních
lipidů, např. příliš častým mytím, sprchováním
nebo koupáním, nebo pokud se nevytvářejí v
dostatečném množství, jako v případě stárnoucí
pokožky nebo atopického ekzému, buňky
rohové vrstvy se uvolní a ochranná kožní
bariéra se narušuje.

Ať už jsou příčiny obtíží vnitřní nebo vnější,
důsledek je vždy stejný – suchá, olupující se a
drsná pokožka, která
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ochránili před dalším
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pravidelná péče a šetrné bohatými na kyselinu
linolovou.
mytí.
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Silná ztráta
vlhkosti
speciální produkty, které
jsou spolu vzájemně
sladěné a obzvláště
vhodné pro tělo, hlavu,
obličej, ruce nebo nohy.
Navštivte nás na našich
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Ztráta lipidů vede k
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vody a vysušuje se.
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Linola Hand

každodenné osobitné potreby namáhanej
pokožky rúk.
Jeho účinné a ošetrujúce zložky vo forme emulzie typu olej vo vode pôsobí proti suchej, drsnej
alebo popraskanej pokožke.
• Krémová konzistencia sa rýchlo vstrebáva. Elasticita pokožky sa tak viditeľne
zlepšuje bez toho, aby krém pokožku
príliš premasťoval alebo zanechával pocit
lepkavosti.
• Hodnotná kyselina linolová podporuje
regeneračnú schopnosť pokožky. Táto
špeciálna mastná kyselina je nevyhnutná pri
vytváraní ochrannej bariéry zdravej pokožky.
Kyselinu linolovú si však organizmus
nedokáže sám vytvárať. Aby pokožka zostala
zdravá, treba ju pravidelne dodávať ako
vitamíny.
• Glycerín cielene zvyšuje hydratáciu pokožky
a spolu s lipidmi zmenšuje pocit napätia na
pokožke.
• Krém Linola Hand je vhodný aj na pokožku
so sklonmi k ekzémom, preto neobsahuje
žiadne konzervačné látky. Takisto zámerne
neobsahuje minerálne oleje, silikóny ani ureu,
ktoré by mohli citlivú pokožku podráždiť.
Ak potrebujete ešte intenzívnejšie premastenie
a väčšiu ochranu pred vodou, môžete použiť aj
telové mlieko Linola Lotion s obsahom lipidov
35 %.

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 sa
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a vlhkosti a takisto aj na
ochranu pred ďalšími
poškodeniami je preto
nevyhnutná pravidelná starostlivosť a šetrné
umývanie.
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Preto má Linola
porušeniu ochrannej
špeciálne produkty,
vrstvy pokožky:
ktorých zloženie je
Pokožka stráca veľa vody
upravené tak, aby mali
a vysúša sa.
pri spoločnom používaní
optimálny účinok a okrem toho sú vhodné
práve na telo, hlavu, tvár, ruky alebo nohy.
Navštívte nás na stránke www.linola.sk. Tam
sme pre vás pripravili aktuálne informácie o
telovom mlieku Linola Lotion, kréme na tvár
Linola Face, kréme na ruky Linola Hand, ako
aj o ďalších produktoch značky Linola určených
na rôzne kožné problémy.
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Krém Linola Hand bol vyvinutý pre

