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DermaSilk® - bielizna specjalistyczna skuteczna w łagodzeniu objawów AZS
Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,
Pacjent pobrał niniejszy dokument z naszej strony
www w celu konsultacji z Panem(ią) nowej metody
leczniczej. Pozwalamy sobie w ten sposób poinformować Pana(ią) o DermaSilk.

- DermaSilk podtrzymuje efekt terapeutyczny także
po 12-tygodniowym okresie stosowania4,
- w przypadku umiarkowanego AZS – efekt miejscowy
jest porównywalny do stosowania GKS Klasy II 5,

DermaSilk to przewiewna, hipoalergiczna bielizna
z jedwabiu naturalnego z niemigrującym2 czynnikiem - czynnik antybakteryjny gwarantujący czystość miantybakteryjnym. Noszenie DermaSilk wywołuje efekt krobiologiczna bielizny wzmacnia i przedłuża efekt 6terapeutyczny (w porównaniu z czystym jedwabiem) .
terapeutyczny w AZS poprzez stworzenie skórze
znacznie lepszych warunków do autoregeneracji.
W sprzedaży jest prawie 200 produktów (uwzględDermaSilk ma swoiste właściwości lecznicze oraz
niając różnorodność modeli i rozmiarów) – DemaSilk
wzmacnia skuteczność innych metod, w tym przede
oferuje ochronę dla każdego i na każdą część ciała.
wszystkim nawilżania emolientami. Dzięki czystości
DermaSilk nadaje się do prania w warunkach domomikrobiologicznej oraz gładkości
wych, przy właściwej konser– stanowi też ochronę dla osławacji zachowuje właściwości
REKOMENDACJE INSTYTUCJONALNE
bionej bariery naskórkowej.
na długo (nawet do roku).
Korzyści dla pacjentów
- zmniejszenie swędzenia, stopniowe wyjście z „błędnego koła”
swędzenia i drapania,
- działanie przez całą noc, także
po zakończeniu działania emolientów,

• Europejska Akademia Dermatologii i
Wenerologii w wytycznych z roku 2009
rekomenduje stosowanie bielizny jedwabnej
z czynnikiem antybakteryjnym w terapii AZS,
we wszystkich fazach nasilenia.1
• Refundacja produktów DermaSilk w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji i Szwajcarii dla
pacjentów z AZS (dotyczy wybranych lub
wszystkich produktów, w zależności od kraju)

- poprawa stanu skóry.
Przeprowadzono liczne badania kliniczne2,3,4,5,6 na pacjentach z AZS noszących regularnie DermaSilk.
Zaobserwowano m.in. co następuje:
- zmniejszenie świądu i objawów skórnych AZS w ciągu 7 dni (spadek średniego SCORAD o 30%)3,
- wyraźna poprawa nastąpiła u 83% badanych3,

Cieszy nas, że niniejszym możemy poinformować Pana(Panią)
o tej nowej możliwości leczenia
dostępnej na rynku polskim od
stycznia 2009. Jesteśmy do
dyspozycji pod numerem tel. 22
214 55 77 lub adresem email
info@balticpharma.com aby
odpowiedzieć na pytania, przyjąć od Państwa zamówienie na przesłanie próbek, oryginalnych artykułów z
badań klinicznych, czy broszur.

Z poważaniem,

Baltic Pharma, wyłączny dystrybutor w Polsce
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