


Натуральний крем для регулярного 
дбайливого догляду за проблемною 
шкірою при різноманітних захворюваннях 
шкіри, включно з хронічним дерматозом.



Революційний продукт з’явився в результаті міжнародної довготривалої та ретельної 
роботи однодумців. Засіб виготовляється в Європі на інноваційних потужностях 
чеської фармацевтичної фабрики зі суворим дотриманням Європейських стандартів, 
що є вимогою до даного виду продукції. Крем отримав сертифікацію Європейського 
союзу, оскільки відповідає усім показникам високої якості.

Відсутність 
токсинів

Відсутність 
гормонів

Відсутність 
побічних 
реакцій

Відсутність 
ефекту 

звикання

Чеський крем SOLIVIN® покращує стан шкіри та допомагає повернути їй 
природну красу та еластичність. Крем є абсолютно безпечним для здоров’я!

                          Крем для профілактики дерматозу та догляду за проблемною шкірою. 
Засіб вирізняється гарною переносимістю, містить виключно природні та  
екологічно чисті компоненти.





Крем рекомендовано застосовувати для регулярного догляду за 
проблемною шкірою людям, що страждають дерматозами різного 
походження, у тому числі, хронічними шкірними захворюваннями, 
такими як: псоріаз, нейродерміт, екзема, атопічний дерматит. 
А також усім, хто має наступні прояви: подразнення, лущення, 
почервоніння, сухість і свербіння шкіри. За винятком людей, що 
мають індивідуальну непереносимість компонентів, що входять до 
складу крему.

Під час застосування крему не рекомендовано: вживати 
алкоголь, палити, вживати гостру, жирну та копчену їжу; 
поєднувати з одночасним застосуванням  гормональних 
мазей, відвідувати сауни та лазні, приймати гарячий душ/
ванну, користуватися скрабами. Рекомендовано: уникати 
стресових ситуацій, у перші дні застосування крему приймати 
антигістамінні препарати, мати повноцінний здоровий сон і 
активний спосіб життя.

Для кого призначений SOLIVIN®

– 
Високоефективний 

негормональний засіб 
для зовнішнього 

застосування, 
який не викликає звикання

та побічних реакцій
навіть при регулярному 

та довготривалому 
використанні



Рецептура крему SOLIVIN® ретельно відпрацьовувалась 
і вдосконалювалась протягом 2-х років. Як результат,  
вдалося досягнути поставленої мети – засіб чинить 
пом’якшувальну, протизапальну, відновлюючу, 
регенеруючу, протисвербіжну та кератолітичну дію.

Збалансований склад крему дозволяє домогтися 
вираженого результату:

Ефект застосування
Крем необхідно наносити на проблемну ділянку шкіри 
тонким шаром 1-2 рази на день. Втирати не потрібно! 
Завдяки основі з мiнеральних та гiдрогенiзованих 
рослинних олiй, створеній за унікальною технологією, 
SOLIVIN® максимально швидко та добре всмоктується 
в шкірний покрив. Засіб продовжує діяти на 
проблемній ділянці протягом 12 годин.

Рекомендований термін застосування від 1-го до 4-х 
місяців. Важливо наносити крем регулярно, щоб 
досягнути вираженого позитивного результату! 

Крем економний у застосуванні! SOLIVIN® має 
особливу консистенцію, завдяки якій невеликою 
кількістю крему можна покрити значну частину 
пошкодженої ділянки шкіри. З огляду на практику 
застосування крему багатьма користувачами, одного 
тюбика (100 грам) вистачає до півроку використання 
(за умови його регулярного нанесення на невелику 
проблемну ділянку шкіри).

Особливості використання

Вплив на зону 
запалення

Очищення поверхні 
шкіри від  ороговілих 

клітин

Відкриття доступу 
біологічно активним 

компонентам

Відновлення ліпідного 
бар’єру, цілісності та 

функціональності

Відновлення 
гідробалансу шкіри



Крем являє собою збалансовану комбінацію безпечних діючих компонентів. 
Кожен інгредієнт був підібраний з особливою ретельністю, з урахуванням 
його унікальних якостей і властивостей, а також особливостей впливу на 
шкірний покрив людини. 

Мінеральна та рослинна олії
 Основа Європейського продукту SOLIVIN® виготовлена за особливою рецептурою. 
Завдяки цьому при застосуванні крему зменшується процес т  епловіддачі шкірних 
покривів. Як результат, підвищується швидкість обмінних процесів та 
покращується процес кровопостачання шкіри. Таким чином, компоненти, які 
входять до складу крему є корисними для шкіри, краще проникають через 
епідерміс. Мінеральна та  рослинні олії – хороша основа для топічних засобів, 
вони прискорюють епітелізацію шкірних покривів, що обумовлює їх 
максимальний позитивний вплив на шкіру при візуальних проявах хронічних 
захворювань.

Склад



Руйнує полісахариди мікробної оболонки

Пригнічує ріст грам-позитивних бактерій

Стимулює неспецифічну реактивність організму

Чинить муколітичну та протизапальну дію

Лізоцим
Антибактеріальний засіб

Протизапальна дія

Відлущувальний ефект

Антисептична та кератолітична дія

Посилює проникнення компонентів

Збільшує ефективність крему при мінімальному 
       нанесенні

Покращує здатність шкіри вбирати речовини

Саліцилова кислота
Трансдермальний носій

Регулює процеси проліферації та міжклітинної 
       комунікації

Зменшує ороговілий шар шкіри

Сприяє швидкому оновленню епідермісу

Контролює пігментацію

Нормалізує роботу сальних залоз

Знімає запалення та свербіж

Вітамін А (ретинол)
Нормалізатор

Пом’якшує та знімає запалення

Відновлює нормальну структуру шкіри

Зміцнює шкірний покрив, наповнюючи м’язовий шар 
       глюкогеном

Мед Бджолиний
Протинабрякова, антибактеріальна речовина  

Покращує обмінні процеси

Знімає симптоми алергічної реакції

Череда трироздільна
Однорічна трав’яна рослина з протизапальною дією



  Знезаражує

 Знімає запалення та алергічні реакції

 Сприяє загоєнню

 Заспокоює

Ромашка аптечна  
Однорічна трав’яна рослина з антисептичною місцевою 
анестетичною дією

 Покращує мікроциркуляцію в тканинах

 Усуває гнійні рани та почервоніння

 Знімає набряки, свербіж, подразнення, лущення

 Знижує гіпертрофовану лабільність шкіри до  
       зовнішніх впливів

Олія лавандова 
Ефірна олія з регенеруючою дією

 Знімає запалення

 Сприяє швидкій регенерації шкіри та пошкоджених ділянок

 Усуває лущення та свербіж

 Знеболює

Олія евкаліптова  
Антисептичний засіб

 Усуває почервоніння, свербіж, набряки та подразнення

 Чинить протигрибкову, бактерицидну, протизапальну,  
       відновлюючу дію 

Олія кедрова 
Природний антисептик

 Надає приємний аромат засобу

 Уповільнює процеси старіння шкіри

 Сприятливо впливає на судини та покращує кровообіг

 Знижує проникність і крихкість кровоносних судин

 Очищує пори і тонізує шкіру

 Підвищує місцевий імунітет

СО2-екстракт ялиці сибірської 
Засіб з фітонцидною, антибактеріальною, дезинфікуючою дією



Купуючи                            , ви обираєте європейську якість, підтверджену сертифікатами 
ЄС.

Пам’ятайте! До вирішення питань, пов’язаних з псоріазом, нейродермітом, екземою, 
атопічним дерматитом важливо підходити комплексно. Лише регулярна робота над 
собою і турбота про свій організм дозволить позбутися хронічних захворювань шкіри,  
а саме: збалансоване харчування, відсутність стресів, активний спосіб життя.

А крем SOLIVIN®  допоможе впоратися з візуальними проявами дерматозів.



Виробник:
PUROTRADE | SOLIVIN
       Koněvova 426/35, 130 00 Prague,
       Czech Republic
       www.purotrade.com

Офіційний дистриб’ютор 
в Україні:
ПП «Алеан»

info@solivin.com.ua 
www.solivin.com.ua
+38 097 000 26 10 | +38 066 000 26 10
б-р Квітковий 6Б
55000, м. Южноукраїнськ




