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Vznik a vize značky EPIDERMA
• Značka Epiderma se svými výrobky je specialistou na kožní problémy. Dívá se na léčbu 

komplexně a proto se zabývá jak dermokosmetikou tak i potravinovými doplňky.

• Důkazem vyspělosti značky Epiderma je mimo jiné podání mezinárodního patentu na 
protizánětlivou kompozici Betuldiol®, která je základem nové dermokosmetické řady.

• Značka Epiderma ve svých výrobcích používá výhradně bioaktivní, nehalucinogenní látky 
obsažené v konopí CBD (cannabidiol), CBG (canabigerol) a další. Nezanedbatelnou 
složkou jsou i látky obsažené v konopném oleji jako např. karotenoidy, nenasycené 
mastné kyseliny včetně omega3 a omega6, a v neposlední řadě velice důležité rostlinné 
steroly (rostlinné hormony), které mají pozitivní vliv na lidský organizmus.

• Věříme, že náš zákazník ocení  kvalitu, účinnost i dobrou snášenlivost produktů 
Epiderma.



Vznik a vize značky EPIDERMA
• Výrobky značky Epiderma se podrobují náročným kožním testům, včetně HET-CAM testu 

na dráždivost a byly provedeny srovnávací klinické studie s velmi dobrým výsledkem.

• Vize značky Epiderma je vytvořit ucelenou řadu výrobků pro klienty s problematickou 
pokožkou: 

✓ Stres je při jakékoliv léčbě nežádoucí faktor, proto jsme vyvinuli doplněk stravy proti 
stresu Buď v klidu. 

✓ Dobrý spánek je naopak velmi důležitý pro regeneraci pokožky, zde přichází na řadu 
doplněk stravy Spi v klidu.

✓ „Čistota půl zdraví“ přísloví, které v péči o pokožku platí dvojnásob. Proto je tu pro Vás 
bioaktivní sprchový gel pro citlivou pokožku, čistící a odličovací micelární vody.

• Našim mottem se stalo: RADOST NA VLASTNÍ KŮŽI. 



Betuldiol®

• CBD (cannabidiol) je čistá, vysoce protizánětlivá látka z extraktu z konopí setého 
(protizánětlivý účinek až 20x vyšší než kyselina acetylsalycilová).

• Sloučením CBD a Betulinu (extrakt z břízy) vznikla zcela nová a ojedinělá kompozice, 
která má léčebně duální účinek. V praxi to znamená, že tato kompozice umí inhibovat 
jak COX (cyclooxygenáza), tak i LOX (lipooxygenáza) a tím dochází k tlumení všech 
zánětů, které COX a LOX zapřičiňují.

• Tato nová kompozice se tedy hodí na hojení většiny zánětů lidského organizmu.

• Betuldiol® napodobuje účinky kortikoidů, ale bez nežádoucích vedlejších účinků. 



Bioaktivní krém při ekzému

• Účinná látka – Betuldiol®

• Pomůže vrátit příjemně vláčnou kůži u suché a zarudlé 
pokožky při ekzému a zbavit nepříjemného pocitu svědění 
a neustálého škrábání.

• Přípravek také celkově zlepšuje kvalitu kůže, její 
obranyschopnost vůči vnějším dráždivým vlivům a je 
důležitou součástí denního ošetření kůže i skvělou 
prevencí při klidovém stavu pokožky trpící ekzémem.

• Neobsahuje THC, je složený z kvalitních a pečlivě 
kontrolovaných látek, a proto je vhodný i pro děti.

• Při dlouhodobější a pravidelné aplikaci na problematická 
místa pokožky (ráno, v poledne a večer) může dojít k 
ústupu obtíží úplně.



Bioaktivní krém při akné

• Účinná látka – Betuldiol®

• Má výjimečné regenerační, léčebné a čistící schopnosti v 
zánětlivě změněných folikulech (zamezuje tvorbě jizev).

• Pomůže vrátit příjemně vláčnou kůži a obnovit zdravý 
vzhled pokožky u osob s projevy akné.

• Srovnávací studie dokázaly, že 85% pacientů trpících s akné 
bylo s použitím speciální dermokosmetiky EPIDERMA více 
než spokojeno, a že se splnila jejich očekávání.

• Doporučená aplikace na postižená místa min. 2x denně



Bioaktivní krém při lupénce

• Účinná látka – Betuldiol® a 7-dehydrocholesterol
• Obsahuje ojedinělou mixturu se solárním efektem. 

Originalita spočívá v osvitu sluncem natřené 
problematické kůže, kdy se z 7-dehydrocholesterolu 
obsaženého v krému vytváří vitamin D, který je kožními 
buňkami velice žádaný při léčbě lupénky (podrobný popis 
je uveden v příbalovém letáku).

• Má výjimečné regenerační a vyživovací schopnosti kožních 
buněk při lupénce. Dochází ke zkvalitnění života kožní 
buňky u psoriaticky změněné kůže a jejímu zvláčnění, i k 
výraznému omezení až zániku vypadávání šupin z 
postižené pokožky.

• Při dlouhodobém používání speciální dermokosmetiky
EPIDERMA® (ráno, v poledne a večer) vás tato značka 
zbaví nepříjemného pocitu svědění kůže u suché a 
šupinaté pokožky při lupénce a vrátí vám příjemně 
vláčnou kůži.



Bioaktivní šampón při lupénce

• Účinná látka – Betuldiol®

• Speciální dermokosmetika EPIDERMA® v podobě 
šampónu mile překvapí svým klidnícím účinkem na 
problematickou kůži při lupénce ve vlasové části i na vlas 
samotný. Svým složením o obsahu generačně nadčasové 
a patentované kompozice Betuldiol®, spolu s dalšími 
bioaktivními působky, včetně moderních nedráždivých 
kondicionérů, zbaví speciální dermokosmetika
EPIDERMA® šampón nepříjemného pocitu svědění 
a šupin kůže ve vlasové části hlavy jak při lupénce, tak i 
při seboree. 

• Přípravek celkově zlepšuje kvalitu kůže a vlasů, zabraňuje 
jejich vypadávání a zvětšuje objem vlasů, odstraňuje 
nadměrný přirozený maz, pot, mrtvé buňky a má i další 
blahodárné účinky.



Klidnící bioaktivní sprchový gel

• Účinná látka – Betuldiol®

• Klidnící sprchový gel s Betuldiolem má výjimečné tišící, 
regenerační a čistící schopnosti u velice citlivé až alergické 
a jemné pokožky. 

• Přípravek kůži nevysušuje, nedráždí a zachovává po mytí 
příjemnou, přirozenou ochrannou vrstvu na kůži, která 
je vyživena lipoidními látkami z přípravku.

• Kůži vrací její vláčnost, pružnost a hydrataci.

• Bioaktivní sprchový gel pro citlivou pokožku je nedílnou 
součástí pravidelné komplexní péče o problematickou 
kůži s projevy ekzému-atopie, lupénky a akné.



Odličovací bioaktivní micelární voda

• Účinná látka – Betuldiol®

• Účinně a šetrně pomáhá vyčistit citlivou či 
problematickou pleť od nečistot a make-upu.

• Pleť zůstává regenerová, čistá, jemná a zklidněná.

• Aplikujte pomocí vatového tamponu na obličej a oči. Bez 
oplachování.



Čistící bioaktivní micelární voda při akné

• Účinná látka – Betuldiol®

• Je určená pro vyčištění a odlíčení problematické pleti se 
sklony k akné.

• Obsahuje micely, které zachytí nečistoty na pleti.

• Pleť vyčistí a zklidní jedním tahem.

• Aplikujte pomocí vatového tamponu na obličej a oči. Bez 
oplachování.



Buď v klidu

• Účinné látky – Mučenka pletní, Kozlík lékařský, 
Dobromysl obecný a konopný olej

• Potravinový doplněk je určen k dennímu použití (1-2x 
denně) a je zcela přírodní.

• Pozitivně reguluje napětí z psychické zátěže nejen u 
ekzematiků, psoriatiků a u lidí s projevy akné. 

• Zlepšuje hojení postižené kůže.

• Pozitivně ovlivňuje i jiné psychické zátěže, jako např. 
psychické napětí při různých zkouškách, osobních i 
rodinných problémech, při syndromu vyhoření, atd.

• Přípravek BUĎ V KLIDU celkově klidní vaši mysl přes den, 
zbaví Vás denního stresu a zároveň navodí lidský 
organizmus k důkladnému spánku, který vás posílí a 
osvěží.



Spi v klidu

• Potravinový doplněk je určen k navození přirozeného 
spánku bez použití chemie. 

• Jedná se o zcela přírodní produkt. 

• Pravidelné užívání při kožních svědivých onemocněních 
výrazně potlačuje tento nepříjemný stav a zlepšuje tím 
hojení. V ostatních případech navozuje osvěžující spánek 
bez „ranní kocoviny“.

• Konopný olej se svými nenasycenými mastnými 
kyselinami omega 3 a omega 6 pomáhá regeneraci 
kožních buněk.




