
Το δέρμα αποτελεί τον πρώτο φραγμό μεταξύ του εξωτερικού περιβάλλοντος και του σώματος μας 
ενάντια σε βλαβερά και πιθανά τοξικά στοιχεία όπως τα βαρέα μέταλλα. Στην πραγματικότητα, κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες, ειδικά ο σίδηρος, ο μόλυβδος και ο ψευδάργυρος που συσσωρεύονται στο 
δέρμα, μπορούν να πυροδοτήσουν σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα 
την παραγωγή ελευθέρων ριζών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κρέμα Kelapher® με την λακτοφερρίνη 
την οποία περιέχει, δρα συμπλοκοποιώντας τα μεταλλικά ιόντα, μέσω της εναπόθεσής της μέσα στα 
λιποσώματα (Lipid technology), επάγοντας τη θεραπεία δυσθρεπτικών-δυσχρωμικών αλλοιώσεων 
επιδερμίδας και δέρματος (Eureopean patent). Τα λιποσώματα είναι λιπίδια με δομή παρόμοια με 
αυτή των κυτταρικών μεμβρανών. Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής δεν είναι μόνο η αυξημένη 
βιοδιαθεσιμότητα, αλλά επιπλέον αποτρέπει τη μετουσίωση (αλλοίωση) της λακτοφερρίνης.

Συσκευασία
Σωληνάριο αλουμινίου 50ml σε χάρτινη συσκευασία.

Σύνθεση
Nερό, Lactoferrin LT (Lipid Technology), propanediol, sepigel 305, myristyl myristate, shea butter, 
ethylexyl palmitate, jojoba oil, dimethyl sulfone, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, carbomer, 
disodium EDTA, sodium hydroxide, ethylhexyl glicerina, caprylyl glycol, phenoxyetanol.

Ενδείξεις
Η κρέμα Kelapher® χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδιότητές της που σχετίζονται με τη συμπλοκοποίηση 
μεταλλικών ιόντων, είναι χρήσιμη σε δυσχρωμίες που οφείλονται σε αιματώματα, εκχυμώσεις και 
μετεγχειρητικές εκχυμώσεις, δυσχρωμία μετά από σκληροθεραπεία λόγω εναπόθεσης αιμοσιδηρίνης, 
δυσχρωμίες και φλεβοστατικά έλκη λόγω χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας (CVI), όπως επίσης και σε
μη-επεμβατικές post-laser θεραπείες, αποτριχώσεις και laser αγγείων.

Οδηγίες χρήσης
Eφαρμόστε 2 φορές την ημέρα μέχρι την εξάλειψη των συμπτωμάτων.

Προειδοποιήσεις
Να φυλάσσεται σε θέση που δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. Μη καταπίνετε το προϊόν. Μη 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν εάν η συσκευασία δεν είναι άθικτη. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την 
ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε άθικτο προϊόν, κατάλληλα αποθηκευμένο. Η 
χρήση της κρέμας, ιδιαίτερα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση. 
Εάν συμβεί αυτό, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να σας υποδείξει την 
κατάλληλη θεραπεία. Είναι σημαντικό να αναφέρετε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας οποιαδήποτε 
ανεπιθύμητη ενέργεια δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρήση σε περίπτωση, εγκυμοσύνης, θηλασμού και σε παιδιά κάτω 
των 3 ετών. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ανοικτά τραύματα. Η ταυτόχρονη χρήση άλλων προϊόντων 
στο ίδιο σημείο, μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια του προϊόντος.  

Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά της κρέμας.

Αποθήκευση
Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25οC, σε ξηρό μέρος μακριά από πηγές φωτός και 
θερμότητας.
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