AMYGADALA SOCIAL, s.r.o.

DERMAPRODUKTY

DERMAPRODUKTY SPOLEÈNOSTI
AMYGDALA SOCIAL

DERMAPONOŽKY a DERMARUKAVICE

a)
Vܘestranné pouití umoòuje efektně nahradit zábal, bandá,
krycí obvazový materiál. Jeho nadstandardní pouití díky støihu
a zvolenému materiálu dává monost pouití v suché podobě
nebo s vybranou substancí určenou k léčbě nemocné části těla
v oblasti zdravotnictví.
„Dermaponoky“ a „Dermarukavice“
byly vyvinuty pro moderní ochranu a péči
o oܘetøované částí těla.
Tyto dva výrobky jsou pilíøem nabídky společnosti,
jejich vývoj byl zaměøen na:
zvýܘení účinku aplikované látky,
bezpečnost
ekonomický efekt
Pøi testování byl kladen dùraz na stupeò zátěe
materiálu - støihu zajiܙܘujícím pouití pro vܘechny velikosti
končetin - variability uitnosti v oblastech péče o tělo.
Výsledky testù, jedinečnost, inovativnost a spokojenost
klientù s těmito výrobky vedly společnost ke kroku
zabezpečení registrací na Úøadě prùmyslového vlastnictví.
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b)
Pouitý materiál a støih umoòuje nejen savost, prodyܘnost,
ale i pøizpùsobení pro vܘechny velikosti oܘetøované části těla.
Jeho jedinečnost je ve schopnosti vytvoøit potøebné klima pro
aplikaci substance do pokoky nohou, kdy pokoka
v poměrně krátkém čase má zvýܘenou prostupnost a mùe
lépe vstøebat aplikovanou látku.
Touto schopností nabízí moderní zpùsob pouití masek, krémù
a substancí kosmetické péče v oblasti pedikúry a manikúry.
c)
Inovativní zpùsob kombinací Dermaponoek a Dermarukavic
s moderními prvky péče o tělo nabízí pestré vyuití metod
pouívaných v rehabilitaci a lázeòství.
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Zvolením zpùsobu oܘetøení za pomoci
dermaproduktù sociálního podniku
dosáhnete:

Moderního zpùsobu aplikace – díky multifunkčnímu materiálu

OBLAST POUŽITÍ

ZDRAVOTNICKÁ ZAØÍZENÍ

Rychlého zpùsobu aplikace – vyvinutý a otestovaný støih dovoluje
jednoduchou a ܘetrnou manipulaci pøi pouití

Ekonomického efektu - ve zpùsobu aplikace – kombinace nízké
ceny, rychlé a jednoduché manipulace zajistí vysokou efektivitu

Komfortního zpùsobu pouití – zpùsob aplikace a jednoduchá
likvidace výrobku zajistí vysokou spokojenost s výrobkem
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Dermaponoky suché

Dermaponoky krycí

jsou určeny pro ochranu a krytí dolních končetin

jsou určeny pro ochranu a krytí dolních končetin

Dermarukavice suché

Dermarukavice krycí

jsou určeny pro ochranu a krytí horních končetin

jsou určeny pro ochranu a krytí horních končetin

Dermaponoka suchá

Dermarukavice suchá

Vܘestranné pouití dermaponoek a dermarukavic umoòuje
nahradit obvazový materiál běně pouívaný na bandá suchou
i mokrou, teplou a studenou.
Nadstandardní pouití produktu dává monost namočení
dermaponoky a dermarukavice v substanci pro oܘetøení či léčení
a touto cestou efektně, ܘetrně a rychle aplikovat.
Efektně nahrazuje obvazový materiál pøi výkonech v oblasti péče
o tělo ve zdravotnických zaøízeních:
- bandáe
- regenerace pokoky nohou a rukou
- relaxace a revitalizace nohou a rukou
- aplikace léčivých substancí pro zdraví končetin a jejich cév
- ekonomicky efektní zpùsob bandáe oproti běnému pouití
klasických materialù
- univerzální velikost
- produkt je vyroben z netkané textilie, vhodné pro alergiky
- určeno k jednorázovému pouití
- nedoporučuje se v dermaponokách a dermarukavicích
pohybovat bez pouití dermaponoek a dermarukavic krycích
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Vܘestranné pouití Dermaponoek a Dermarukavic umoòuje
nahradit obvazový materiál běně pouívaný na bandá suchou
i mokrou, teplou a studenou.
Multifunkčnost produktu dává monost jej pouít pro bezpečné
krytí nohou a rukou s onemocněním kùe. Je vyroben z několika
vrstev proti prosakování masti, krému, substance.
Opatøen fixačními ܘòùrkami pro zabezpečení monosti pohybu.
Efektně nahrazuje obvazový materiál pøi výkonech v oblasti péče
o tělo ve zdravotnických zaøízeních:
- bandáe
- regenerace pokoky nohou a rukou
- relaxace a revitalizace nohou a rukou
- aplikace léčivých substancí pro zdraví končetin a jejich cév
- ekonomicky efektní zpùsob bandáe oproti běnému pouití
klasických materialù
- univerzální velikost
- produkt je vyroben z netkané textilie, vhodné pro alergiky
- určeno k jednorázovému pouití
- moné pouití samostatně (foto A), ale doporučujeme pouít
v kombinaci s dermaponokami/dermarukavicemi se substancí jako
dalܘí vrstva krytí a zabezpečení proti znečiܘtění okolí (foto B)

A

B
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OBLAST POUŽITÍ

PEDIKÚRA A MANIKÚRA
Dermaponoky suché
+
Dermaponoky krycí

Vybraný materiál a vyvinutý støih umoòuje nabídnout nový zpùsob
oܘetøení v provozovnách pedikúry a manikúry.
Nabízí a umoòuje pøi výkonech v provozovnách pedikúry a manikúry:
- regenerace pokoky nohou a rukou
- relaxace a revitalizace nohou a rukou
- aplikace léčivých substancí pro péči o končetiny (suché, potivé,
proti pigmentacím, proti otokùm, proti plísním, proti stárnutí)
- ekonomicky efektní zpùsob oܘetøení oproti běnému oܘetøení
- univerzální velikost
- produkt je vyroben z netkané textilie, vhodné pro alergiky
- určeno k jednorázovému pouití
- moné pouití samostatně (foto A), ale doporučujeme pouít
v kombinaci s dermaponokami nebo dermarukacemi napø. se
substancí jako dalܘí vrstva krytí a zabezpečení proti znečiܘtění
okolí (foto B)
použití samostatně

jsou určeny pro monost moderním zpùsobem
aplikovat pěstící látky do pokoky nohou.

A

Dermarukavice suché
+
Dermarukavice krycí
jsou určeny pro monost moderním zpùsobem
aplikovat pěstící látky do pokoky rukou.
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použití v kombinaci

B
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- aplikovat pěstící látku na pokoku a nasazením dermarukavice nebo
dermaponoky po dobu pùsobení zvýܘit účinnost aplikované látky
- dermaponoku nebo dermarukavici namočit do vybrané substance
a nasadit pøímo na končetinu (proti znečiܘtění okolí a pro monost
pohybu v době pùsobení doporučujeme pouít dermaponoky nebo
dermarukavice krycí) (foto C)
- pouít dermaponoky nebo dermarukavice pro zvýܘení hygienického
prostøedí v době pouití relaxační lázně nebo parafínové lázně

C

návod na použití dermaponožky se substancí

OBLAST POUŽITÍ

REHABILITACE A LÁZEÒSTVÍ
Dermaponoky a Dermarukavice
s účinnou substancí - parafín
Oܘetøení pokoky parafínovým zábalem je jednou z nejoblíbenějܘích metod v oblasti péče o tělo. Revoluční zpùsob aplikace
parafínu dává sbohem zdlouhavým a zastaralým postupùm
terapie teplým parafínem pøímým nanáܘením.
Speciálně vyvinuté jednorázové Dermaponoky a Dermarukavice
umoní snadnou aplikaci parafínu, který ve spojení se sterilní
hypoalergenní netkanou textilií zajistí potøebné klima pro
oܘetøení končetin.
Dermaponoky a Dermarukavice poskytují celkovou relaxaci,
hydratují pokoku, mají zklidòující a tepelný terapeutický účinek.
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Výhody Dermaponoek a Dermarukavic s parafínem oproti
klasickému parafínovému zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermaponoek
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení
- Nulový poadavek na mobilitu klientù
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci
- Jednorázové pouití
- Hypoalergenní materiál
- Vysoká savost materiálu
- Univerzální velikost
- Vhodné pro jakýkoliv věk
- Vhodné do provozoven péče o tělo nebo do zdravotnických zaøízení,
rehabilitace a lázeòství
- monost aplikace v domácím prostøedí – pokračování v léčbě bez
návܘtěvy zaøízení
Pøíklad pouití produktu v rehabilitačním nebo lázeòském zaøízení

Dermarukavice
s účinnou substancí - parafín
Tento výrobek je úspěܘně pouíván v prevenci a rehabilitaci
onemocnění karpálních tunelù.
Nejčastějܘí pøípady onemocnění spojené s kanceláøskou prací
a u profesionálních øidičù jsou syndromy karpálních tunelù
neboli RSI, zpùsobené opakovanými stejnými pohyby, záněty
ܘlach a kloubù.
Postieny bývají hlavně ܘlachy a ܘlachová pouzdra v oblasti loktù
a zápěstí. Nepøirozená a dlouhodobě neměnná poloha zápěstí,
která je typická pro práci s myܘí, øízení automobilu, končívá
brněním, pøecitlivělostí na dotyk a mùe končit a chronickými
záněty.
Pomùcek a nástrojù jak pøedcházet onemocněním RSI není
mnoho.
Dermarukavice s účinnou substancí – parafin je produkt, který
účinně pomáhá v prevenci a léčbě onemocnění karpálních
tunelù.
návod na použití dermarukavic s parafínem

2-4 min
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Dermaponoky s detoxikační solí
Tento výrobek je úspěܘně pouíván v detoxikaci a celkové
regeneraci těla pøi relaxační procedùøe v sauně.

Dále nabízíme:

Moderní zpùsob péče o tělo v sauně podporují účinky detoxikace a celkové regenerace Dermaponoek s detoxikační solí.
O pokoku v oblasti ܘlapky je nutné se starat a to z ověøených
dùvodù. Pokoka v dané oblasti ܘlapek účinně vstøebává vܘechny
terapeutické látky pro celkovou detoxikaci těla.
Pouití Dermaponoek s detoxikační solí pøi návܘtěvě sauny zvýܘí
očekávaný účinek pøi relaxaci v sauně.
Dermaponoky díky zvolenému materiálu a støihu zvyܘují účinek
soli a umoní po celou dobu pùsobení se pohybovat podle
potøeby.

14

Derm
a
subs ponožky
tanc
í - p s účinno
Derm
u
araf
ín
urea aponožk
y se
pro
such
s
ou p ubstanc
Derm
okož
í
ku.
urea aponožk
y
pro
norm se sub
s
ální
Derm
poko tancí
žku.
urea aponožk
y
pro
potiv se subs
t
ou p
Derm
okož ancí
apon
ku.
ožky
s alo
e
D
vera
s ch ermapo
ladiv
n
ou s ožky
ubst
ancí
s an Derma
tisep
pono
ž
tický
m baky
lzám
em
D
s ko ermapon
koso
o
ž
ky
vým
oleje
m

u
činno
e s úafín
c
i
v
a
aruk - par
Dermbstancí
ancí
su
ubst
se s kožku.
e
c
i
v
o
a
p
aruk chou
Derm pro su
í
urea
tanc
subs
.
e se pokožku
c
i
v
a
í
aruk
máln
Derm pro nor
ancí
urea
ubst
se s kožku.
e
c
i
po
av
aruk tivou
Derm pro po
a
e
era
r
u
loe v
e s a
c
i
v
a
aruk
Derm
aviceem
aruk
j
Dermovým ole
kos
o
k
s

15

Katalog byl vyroben za podpory
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