
KOLAGÉNU, KYSELINY 
HYALURÓNOVEJ, KOENZÝMU 

Q10 a PYCNOGENOLU®

... keď treba 

... keď treba 
spomali� čas
spomali� čas

Skutočne účinná domáca starostlivosť

o pleť s obsahom

VÝROBCA:
IBSA Farmaceutici Srl.

Via Martiri di Cefalonia, 2 
26900 Lodi, Taliansko

ZASTÚPENIE V SR:
IBSA Slovakia, s.r.o.

Mýtna 42, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/ 5262 0978, Tel.: 02/ 5262 0979

E-mail: ibsa@ibsa.sk

www.viscoderm.sk

Balenie: 30 kapsúl | Dávkovanie: 1-2 kapsuly denne.
Návod na použitie: Kapsuly sú určené na vnútorné 
použitie. Kapsuly sa prehĺtajú vcelku a zapijú sa tekutinou. 
| Upozornenia: Ustanovená denná dávka sa nesmie 
prekročiť. Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 
Nesmie sa používať ako náhrada pestrej stravy.

Balenie: 30 ml | Dávkovanie: Krém sa nanáša na pleť 
podľa potreby po jej ošetrení a večer pred spaním.
Návod na použitie: Krém naneste na pleť a  rotačnými 
pohybmi jemne vmasírujte až do úplného vstrebania sa. 
| Upozornenia: Len na vonkajšie použitie. V  okolí očí 
nanášať krém s  opatrnosťou, zabráňte kontaktu krému 
s očami. 
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ŽIADAJTE V LEKÁRNI:

Pečiatka vašej lekárne
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ÚČINKY VISCODERM® Cream

• Antioxidačný účinok - chráni pleť pred 
predčasným starnutím a vznikom vrások.

• Zabezpečuje intenzívnu hydratáciu.
• Zvláčňuje pleť a dodáva jej jemnosť.
• Má regeneračný účinok, napomáha obnove 

pleti.
• Pleť upokojuje a zmierňuje vplyv stresu na 

pokožku.

POUŽITIE

SAMOSTATNE AKO PREVENCIA VZNIKU VRÁSOK
• Pri bežnej starostlivosti o pleť.
• Po návštevách solária na ochranu a regeneráciu 

pokožky.
• Pri kontakte s cigaretovým dymom alebo pri 

pobyte v znečistenom prostredí.
• Na ochranu a regeneráciu pokožky po slnení.

PO VŠETKÝCH KOZMETICKÝCH OŠETRENIACH 
NA PREDĹŽENIE ICH ÚČINKU  A  OCHRANU 
PLETI

AKO PÔSOBÍ VISCODERM® Cream

VISCODERM® Cream obsahuje okrem zložiek na-
chádzajúcich sa aj vo VISCODERM® Pearls navyše 
kyselinu listovú, panthenol a vitamín E. Dodáva pleti 
potrebné výživné látky zvonka a udržiava jej mladistvý 
vzhľad.

VISCODERM® Cream obsahuje látky potrebné k ochra-
ne a regenerácii pleti. Nezanecháva mastný pocit ani 
vzhľad a je určený pre všetky typy pleti.

ÚČINKY VISCODERM® Pearls

• Zabezpečuje komplexnú ochranu pleti pred 
starnutím a vznikom vrások.

• Vychytáva voľné radikály, ktoré prispievajú 
k starnutiu pleti = vhodný doplnok pri 
návštevách solária, fajčení.

• Pleť hydratuje zvnútra.
• Zvyšuje tonus a pružnosť pleti.
• Chráni pleť pred negatívnymi vplyvmi prostredia 

(fajčenie, UV žiarenie, znečistené prostredie).
• Spomaľuje prehlbovanie vrások a podporuje 

vlastnú tvorbu kolagénu a kyseliny hyalurónovej.

POUŽITIE

SAMOSTATNE AKO PREVENCIA VZNIKU VRÁSOK
• Pri bežnej starostlivosti o pleť.
• Pri návštevách solária.
• Pri kontakte s cigaretovým dymom alebo pri 

pobyte v znečistenom prostredí.
• Počas letných mesiacov na ochranu pokožky 

pred UV lúčmi.

NA PREDĹŽENIE EFEKTU INTRADERMÁLNYCH 
PRÍPRAVKOV PRE VÝPLNE VRÁSOK
A MEZOTERAPIU

AKO PÔSOBÍ VISCODERM® Pearls

VISCODERM® Pearls vyživuje pokožku zvnútra. 
Preto je potrebné zabezpečiť, aby sa zložky 
prípravku dokázali do pokožky zabudovať.
VISCODERM® Pearls obsahujú hydrolyzovaný 
kolagén - stavebné zložky kože sú „rozdrobené“, 
vďaka čomu sa ľahko zabudujú tam, kde je ich 
treba.

VISCODERM® Pearls je výživový doplnok určený 
pre nadštandardnú starostlivosť o  pleť, vyvinutý 
švajčiarskou farmaceutickou spoločnosťou IBSA. Je 
výnimočný obsahom a vysokou kvalitou zložiek.

KOLAGÉN... (Pearls + Cream)
... je základná bielkovina spojivového tkaniva, ktorá je zodpovedná 
okrem iného aj za štruktúru pokožky. Ide o sieť z pevných vláken, 
ktorá drží pokope bunky a  iné súčasti pokožky. Kolagén dodáva 
pokožke hladkosť a  mladistvý vzhľad. S  pribúdajúcim vekom je 
kolagén odbúravaný rýchlejšie ako si ho telo dokáže vyrobiť, a preto 
vznikajú prvé vrásky. Rozpad kolagénových vláken urýchľujú aj 
voľné radikály (nadmerne sa tvoria v koži napr. vplyvom UV žiarenia 
alebo cigaretového dymu).   

KYSELINA HYALURÓNOVÁ... (Pearls + Cream)
... predstavuje významnú zložku kože a  iných spojivových tkanív. 
Dokáže naviazať až 1000 násobné množstvo vody ako sama váži, 
a  preto zabezpečuje hydratáciu, viskozitu a  pružnosť pokožky. 
Vzhľadom na  antioxidačné vlastnosti a schopnosť vypĺňať priestory 
spomaľuje vznik vrások. Používa sa v  estetickej dermatológii na 
výplne vrások a oživenie pleti (mezoterapiu).   

CHONDROITÍN SULFÁT... (Pearls + Cream)
... štruktúrou je blízky kyseline hyalurónovej, a preto sú jeho úlohy 
v koži veľmi podobné. Viaže vodu a pomáha tak udržiavať pokožku 
hydratovanú a pružnú. 

KOENZÝM Q10... (Pearls + Cream)
... alebo inak ubichinón, je výkonný antioxidant, ktorý ochraňuje 
štruktúry pokožky (kolagénové, elastínové vlákna) pred voľnými 
radikálmi, ktoré vznikajú napr. vplyvom UV žiarenia. Bráni tak 
rozpadu kolagénových vláken a  tým aj vzniku vrások, pričom 
podporuje vznik nových buniek.

PYCNOGENOL®... (Pearls + Cream)
... je registrovaná ochranná známka pre extrakt silných antioxidantov 
získaných z  prímorskej borovice Pinus pinaster. Obsah týchto 
antioxidantov je štandardizovaný na 67%, čo zaručuje vysokú 
účinnosť extraktu. Pycnogenol® je čoraz častejšie využívaný pre 
svoj priaznivý účinok na kvalitu a vzhľad pleti. 

KYSELINA LISTOVÁ... (Cream)
... patrí do skupiny vitamínov B  a  hrá významnú rolu v  procese 
delenia buniek. Podporuje regeneráciu pokožky, vznik nových 
buniek na jej povrchu, pleť sa tak stáva živšou a sviežejšou.

PANTHENOL... (Cream)
... je všeobecne známy svojimi vynikajúcimi hydratačnými 
schopnosťami. Má veľmi dobrý prienik do pokožky, ktorú tak môže 
hydratovať až do hĺbky. Používa sa tiež pre svoje upokojujúce 
účinky či už na spálenú alebo inak podráždenú pokožku (napr. po 
kozmetických ošetreniach).  

VITAMÍN E... (Cream)
... sa v  kozmetike používa ako antioxidant, ktorý pokožku chráni 
pred škodlivými vplyvmi prostredia a  na zabezpečenie stability 
prípravkov. Pokožku pomáha vyhladiť a má blahodarný vplyv na jej 
štruktúru.  

ZLOŽENIE

VÝŽIVOVÁ HODNOTA VISCODERM® Pearls
1 cps

200 mg

124 mg

20 mg

40 mg

10 mg

15 mg

HYDROLYZOVANÝ KOLAGÉN:

• kolagén

• kyselina hyalurónová

• chondroitín sulfát

KOENZÝM Q10

PYCNOGENOL®

2 cps

400 mg

248 mg

40 mg

80 mg

20 mg

30 mg
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