
Přirozená ochrana pokožky
Díky ochranné kožní bariéře zabezpečuje zdravá 
pokožka dokonalou ochranu těla proti nadměrným 
ztrátám vody a průniku škodlivých látek a bakterií.
Tato přirozená ochranná bariéra se skládá z:
▶ tenkého mastného filmu na kůži
▶ strukturálních lipidů (bohatých na kyselinu lino

lovou), které se nachází mezi rohovými buňkami 
a tvoří jejich pružné spojení.

Zdravá kůže s nenarušenou rohovou vrstvou má 
strukturu „cihlové zdi“, kde maltu tvoří strukturální 
lipidy a cihly rohové buňky. 
V důsledku příliš častého mytí nebo sprchování se 
mohou strukturální lipidy ztrácet nebo se neob
novují v dostatečné míře, jako např. u ato pického 
ekzému nebo u stárnoucí kůže. Rohové buňky se 
od sebe oddělují a přirozená ochranná bariéra se 
narušuje.
Ať jsou příčiny narušení ochranné bariéry vnitřní 
nebo vnější, následek je vždy stejný – suchá, 
šupinatá a drsná pokožka, která má silné sklony k 
zánětům, svědění nebo ekzémům.

K ochraně pokožky před poruchami bariéry či ztrá
tami tuku a vody je nezbytné zajistit její nepřetržité 
zásobování lipidy a jinými důležitými látkami. Řada 
Linola nabízí přípravky s jedinečnou recepturou 
s obsahem kyseliny linolové, která pomáhá tuto 
ochrannou kožní bariéru obnovovat a stabilizovat.

Linola – určená pro potřeby 
suché a ekzematické pokožky
Pro kompletní péči o suchou kůži nebo kůži se 
sklony k ekzémům je vhodné léčivé přípravky z 
řady Linola (např. Linola Fett*, Linola Fett Ölbad*) 
doplnit kosmetickými přípravky určenými na mytí a 
ošetřování kůže (např. Linola Lotion, Linola Shower 
and Wash, Linola Face).
▶ Linola Fett* – mastný krém s 60% obsahem 

tuku. Určený pro potřeby velmi suché a svědivé 
pokožky, při léčbě ekzémů nebo pro péči o 
pokožku obličeje malých dětí v zimním období. 
Bez konzervantů.

▶ Linola Fett Ölbad* – olejová přísada do koupele 
vhodná pro všechny formy suché kůže, při atopic
kém ekzému nebo lupénce. Zklidňuje a ošetřuje 
pokožku při koupání nebo sprchování. Bez barviv 
a konzervantů.

▶ Linola Radio-Derm – speciální krém pro léčbu 
kožních problémů po radioterapii. Chladivý krém 
s nízkým obsahem lipidů (obsahuje 83 % vody a 
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10% lipidů). Zklidňuje úporné svědění pokožky 
po radioterapii a pomáhá zmírnit její nepříjemné 
pnutí. Terapeuticky bezpečný a dobře snášený. 
Bez minerálních olejů, parfemace a silikonů.

▶ Linola Shower and Wash – sprchová a mycí 
emulze s vyváženým pH (5,5). Díky inovativnímu 
mikroemulznímu systému čistí tento čirý gel 
jemně a šetrně tělo, ruce i obličej a nepálí v očích. 
Zanechává pokožku hydratovanou po dobu 24 
hodin.

▶ Linola Face – krém s 30% obsahem lipidů pro 
každodenní péči o velmi suchou až ekzematickou 
pokožku obličeje. Vysoký podíl lipidů (přírodního 
původu) podporuje regeneraci ochranné kožní 
bariéry a působí proti vysušení a podráždění 
pokožky. Bez barviv, konzervantů a minerálních 
olejů.

▶ Linola Lotion – velmi dobře roztíratelná  a rychle 
vstřebatelná emulze pro základní  a intenzivní 
péči o všechny formy suché kůže na obličeji, 
rukou i ostatních částech těla. Obsahuje lipidy 
(35%) přírodního původu  – ve formě oleje ze 
světlice barvířské.

▶ Linola Šampon – hypoalergenní šampon pro 
péči o citlivou, svědivou nebo atopickou pokožku 
dětí i dospělých. Díky obsahu jemných čisticích 
ingrediencí vytvořených na speciálním glukó
zovém základu umožňuje obzvláště jemné mytí 
pokožky hlavy a vlasů. Neobsahuje barviva, 
konzervanty ani parfémy. Nedráždí v očích.

▶ Linola Sun Lotion (SPF 50) – hypoalergenní 
gelová emulze na opalování pro suchou a ato
pickou pokožku. Rychle se vstřebává a chrání 
pokožku okamžitě po nanesení. Vyvážená UVA 
i UVB ochrana v souladu s doporučením EU. 
Vhodná i pro velmi malé děti. Neobsahuje bar
viva ani konzervanty 

▶ Linola Hand – krém speciálně vyvinutý pro 
velmi suchou, hrubou nebo popraskanou pokožku 
rukou. Rychle se vstřebává, vytváří na pokožce 
ochranný film, který nelepí a udržuje vlhkost v 
pokožce. Neobsahuje konzervanty ani minerální 
oleje.

▶ Linola Lotion light – lehká tělová emulze pro 
celotělovou péči o pokožku s menšími nároky na 
intenzitu promaštění. Díky nižšímu obsahu lipidů 
(30 %) je Linola Lotion light příjemná i za teplého 
počasí a vysoké vzdušné vlhkosti. Neobsahuje 
konzervační látky, minerální oleje ani silikony. 

* registrovaný léčivý přípravek k vnějšímu použití.  
K dostání ve všech lékárnách. Čtěte pozorně 
příbalový leták. Více informací žádejte u svého 
lékaře nebo lékárníka.

Pokud máte zájem o zasílání novinek o příprav  cích 
řady Linola nebo z oblasti péče o citlivou pokožku, 
napište nám: info@apremeda.cz
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Prirodzená ochrana pokožky
Vďaka ochrannej kožnej bariére zabezpečuje zdravá 
pokožka dokonalú ochranu tela proti nadmerným 
stratám vody a prieniku škodlivých látok a baktérií.
Táto prirodzená ochranná bariéra sa skladá z:
▶ tenkého mastného filmu na koži
▶ štrukturálnych lipidov (bohatých na kyselinu 

linolovú), ktoré sa nachádzajú medzi rohovi
novými bunkami a tvoria ich pružné spojenie.

Zdravá koža s nenarušenou rohovinovou vrst vou 
má štruktúru „tehlového múru“, kde maltu tvoria 
štrukturálne lipidy a tehly rohovinové bunky. V 
dôsledku príliš častého umývania alebo sprcho
vania sa môžu štrukturálne lipidy strácať alebo sa 
neobnovujú v dostatočnej miere, ako napr. u atopic
kého ekzému alebo  u starnúcej kože. Rohovinové 
bunky sa od seba oddeľujú a prirodzená ochranná 
bariéra sa narušuje.
Nech sú príčiny narušenia ochrannej bariéry 
vnútorné alebo vonkajšie, následok je vždy  rovnaký 
– suchá, šupinatá a drsná pokožka, ktorá má silné 
sklony k zápalom, svrbeniu alebo ekzémom.

K ochrane pokožky pred poruchami bariéry  či 
stratami tuku a vody je nevyhnutné zaistiť  jej 
nepretržité zásobovanie lipidmi a inými  dôležitými 
látkami. Rad Linola ponúka prípravky s jedinečnou 
receptúrou s obsahom kyseliny linolovej, ktorá 
pomáha túto ochrannú kožnú bariéru obnovovať a 
stabilizovať.

Linola – určená pre potreby 
suchej a ekzematickej pokožky
Pre kompletnú starostlivosť o suchú kožu alebo 
kožu so sklonmi k ekzémom je vhodné liečivé 
prípravky z radu Linola doplniť kozmetickými 
prípravkami určenými na umývanie a ošetrovanie 
kože (napr. Linola Lotion, Linola Shower and Wash, 
Linola Face).

▶  Linola Shower and Wash – sprchová a umývacia 
emulzia s vyváženým pH (5,5). Vďaka inovatív
nemu mikroemulznému systému čistí tento 
číry gél jemne a šetrne telo, ruky aj tvár a nepáli 
v očiach. Zanecháva pokožku hydratovanú po 
dobu 24 hodín.
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▶ Linola Face – krém s 30% obsahom lipidov na 
každodennú starostlivosť o veľmi suchú až ekze
matickú pokožku tváre. Vysoký podiel lipidov 
(prírodného pôvodu) podporuje regeneráciu 
ochrannej kožnej bariéry a pôsobí proti vysuše
niu a podráždeniu pokožky. Bez farbív, konzer
vantov a minerálnych olejov.

▶ Linola Lotion – veľmi dobre roztierateľná  a 
rýchlo vstrebateľná emulzia pre základnú  a 
intenzívnu starostlivosť o všetky formy suchej 
kože na tvári, rukách i ostatných častiach tela. 
Obsahuje lipidy (35%)  prírodného pôvodu – vo 
forme oleja z požltu farbiarskeho.

▶ Linola Šampón – hypoalergénny šampón  na 
starostlivosť o citlivú, svrbivú alebo atopickú 
pokožku detí i dospelých. Vďaka obsahu jemných 
čistiacich ingrediencií vytvorených na špeciál
nom glukózovom základe umožňuje obzvlášť 
jemné umývanie pokožky hlavy a vlasov. Neobsa
huje farbivá, konzervanty ani parfumy. Nedráždi 
oči.

▶ Linola Hand – krém špeciálne vyvinutý pre 
veľmi suchú, hrubú alebo popraskanú pokožku 
rúk. Rýchlo sa vstrebáva, vytvára na pokožke 
ochranný film, ktorý nelepí a udržuje vlhkosť v 
pokožke. Neobsahuje konzervanty ani minerálne 
oleje. Linola hand je vhodná aj pre pokožku so 
sklonmi k ekzémom.

▶ Linola Sun Lotion (SPF 50) – hypoalergénnagé
lová emulzia na opaľovanie pre suchú a atopickú
pokožku. Rýchlo sa vstrebáva a chránipokožku 
okamžite po nanesení. Vyvážená UVAi UVB 
ochrana v súlade s odporúčaním EÚ.Vhodná 
aj pre veľmi malé deti. Neobsahuje farbivá ani 
konzervanty.

▶ Linola Lotion light – ľahká telová emulzia 
precelotelovú starostlivosť o pokožku s menšími 
nárokmina intenzitu premastenia. Vďaka niž
šiemu obsahulipidov (30%) je Linola Lotion light 
príjemná ajza teplého počasia a vysokej vzdušnej 
vlhkosti.Neobsahuje konzervačné látky, mine
rálne oleje ani silikóny.

▶ Linola Radio-Derm – špeciálny krém na liečbu 
kožných problémov po rádioterapii. Chladivý 
krém s nízkym obsahom lipidov (obsahuje 83 % 
vody a 10 % lipidov). Utišuje svrbenie pokožky po 
rádioterapii a pomáha zmierniť nepríjemné pnu
tie kože. Terapeuticky bezpečný a dobre znášaný. 
Bez minerálnych olejov, parfumácie a silikónov.

Ak máte záujem o zasielanie noviniek  o prípravkoch 
radu Linola alebo z oblasti starostlivosti o citlivú 
pokožku, napíšte nám: 
info@apremeda.cz
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