
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
Rendeltetés 
 
A SALTHOUSE HOLT-TENGERI TERÁPIA PIKKELYSÖMÖR KENŐCS holt-tengeri 
sót és holt-tengeri magnézium-kloridot tartalmazó gyógyászati termék a fokozottan 
hámló, száraz és kipirosodott bőr (pl. pikkelysömör) jellegzetes tüneteinek kezelésére 
és enyhítésére. Elősegíti a hámlási folyamatot, és csökkenti a korpásodás és a 
bőrszárazság okozta bőrpírt. A kiegészítő ápoló összetevők elősegítik a bőr tartós 
hidratálását, ami segíthet ellensúlyozni az új korpásodás kialakulását és fenntartani a 
bőr állapotának javulását. 
 
 
Összetevők 
 
Ez a formula nem tartalmaz kortizont, illatanyagokat, színezékeket és ásványi olajat. 
 
 
Egyéb összetevők 
 
A hatékonyság és a kiegészítő ápolás biztosítása érdekében a termék ureát és 
glicerint tartalmaz. A recept formuláját kiegészítik még a tömjén (boswellin-sav) és az 
ördögcsáklya kivonata, valamint a zsírpótló hatású kender- és napraforgóolaj. 
A holt-tengeri só és a holt-tengeri magnézium-klorid valamint a hidratáló és ápoló 
összetevők együttes hatása biztosítja SALTHOUSE HOLT-TENGERI TERÁPIA 
PIKKELYSÖMÖR KENŐCS hatékonyságát. Ez segít helyreállítani a bőr barrier 
funkcióját és véd a nedvességveszteség ellen. 
 
 
ALKALMAZÁS 
 
Alkalmazási útmutató 
 
 
Naponta többször vigye fel vékonyan az érintett, nem sérült bőrfelületekre, és 
egyenletesen kenje el. Kerülje a szemek környékét. 
 
A kenőcs jól felszívódik, és nem hagy maradványokat a ruházaton. 
 
 
A kenőcs jellegzetes illata a kiváló minőségű, természetes ápoló összetevők sajátos 
tulajdonsága. 
 
A kenőcs hosszabb időn keresztül alkalmazható. 
 
 
Nem ismert bőrbetegségek esetén kérjük, forduljon orvosához. 
 
Gyermekeknél 3 éves kor felett alkalmazható. 
 
 



GYÓGYÁSZATI TERMÉK 
 
A SALTHOUSE HOLT-TENGERI TERÁPIA PIKKELYSÖMÖR KENŐCS használata 
előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Őrizze meg használati 
útmutatót arra az esetre, ha a kezelés során kérdései merülnének fel az 
alkalmazással kapcsolatban. További információkért forduljon kezelőorvosához vagy 
gyógyszerészéhez. 
Mielőbbi gyógyulást kívánunk! 
 
 
A mindennapi ápoláshoz: SALTHOUSE HOLT-TENGERI TERÁPIA ALAP ÁPOLÓ 
TERMÉKEK. 
Az EREDETI HOLT-TENGERI ÁSVÁNYOKAT tartalmazó, összehangolt fejbőr-, arc- 
és testápoló kozmetikai készítmények minden nap biztosítják a bőr számára a 
szükséges ápolást, amely hozzájárulhat a bőr állapotának érezhető javulásához és 
tartós megőrzéséhez. Nagyszerű bőrkímélő hatása problémás bőrtípusok esetén 
bőrgyógyászatilag igazolt. A SALTHOUSE HOLT-TENGERI TERÁPIA ALAP ÁPOLÓ 
TERMÉKEK az ekcémás (viszkető bőrelváltozások) vagy pikkelysömörös bőrtípusok 
ápolására is alkalmasak. 
 


