
NAVODILA ZA UPORABO 

Pred uporabo kreme natančno preberite navodila. Če ste kremo kupili v vaši lekarni, se o uporabi posvetujte s farmacevtom. Če ste v zdravniški 
oskrbi, se pred uporabo posvetujte z vašim zdravnikom. 

 

DemoDerm      
KREMA PROTI MOZOLJEM 

s cinkom in žveplom

Sestavine: Aqua, Stearyl alcohol, Propylene Glycol, Glycerol,  Stearic 

acid, Zinc oxide, Sulfur, Isopropyl myristate, Petrolatum, Glyceryl 

stearate,  Dimethicone, Menthol, Sorbitan stearate, Polysorbate 80, 

Wheat germ oil, Azone, Salicylic acid, Sodium lauryl sulfate. 

Učinkovine: 

Cink in žveplo 

 

Farmakologija:  

Cinkov oksid lahko razmasti kožo in jo zaščiti pred prekomerno 

mastitvijo. Sublimirano žveplo lahko omehča povrhnjico. 

Odmerjanje in uporaba:  
Samo za zunanjo uporabo.  

Kremo nanesite zjutraj in zvečer v tankem sloju na prizadete predele 

kože. Pred tem temeljito očistite obraz ali druge predele telesa, ki jih 

želite namazati s kremo DemoDerm, z nevtralnim milom in/ali s toplo 

vodo. 

Pri suhi koži priporočamo, da po nanosu kreme DemoDerm na kožo 

nanesete še vlažilno kremo. V prvih nekaj tednih boste morda morali 

vlažilno kremo nanesti večkrat na dan. 
 

Kremo DemoDerm nanašajte brez prekinitev, tudi če se stanje za kratek 

čas poslabša. Čez najkasneje 2 do 4 tedne se stanje kože na splošno 

izboljša. 

 
 

Kontraindikacije:  

 Ne uporabljajte kreme, če ste alergični na žveplo ali če se 

pojavi preobčutljivost na kremo oziroma na katero izmed 

njenih sestavin. 

 Krema ni primerna za otroke, mlajše od 3-eh let.  

 
 

Previdnostni ukrepi: 

 1. Izogibajte se stiku z očmi. 

 2. Ni raziskav o uporabi kreme med nosečnostjo in dojenjem.  

 3. Ne nanašajte na kožo otrok, mlajših od 3-eh let. 

 4. Shranjujte nedosegljivo otrokom!  

                  5. Priporočenega odmerka (dvakrat dnevno) ne smete 

preseči. 

Uporaba drugih izdelkov za nego: 

Ne uporabljajte skupaj z izdelki za osebno nego, ki vsebujejo baker. 

 

 

 

Možni neželeni učinki:  

Učinkovine lahko povzročijo blage neželene učinke, ki so posledica 

delovanja kreme: 

 suha koža: učinkovine v kremi običajno vplivajo na izsušitev 

kože, zato pri skoraj vseh tipih kože priporočamo istočasno 

uporabo dovolj mastne oziroma vlažilne kreme; 

 razdražena koža, kar se kaže kot bolečina ali preobčutljivostna 

reakcija (npr. kožni izpuščaji in srbenje). 

Ti začetni simptomi so bolj pogosti pri obširnejših težavah s kožo, 

vendar ob redni uporabi izzvenijo v nekaj dneh ali tednih. Če se ob 

uporabi kreme počutite neprijetno ali če opazite katerikoli neželeni 

učinek, prenehajte z uporabo kreme in se obrnite na vašega zdravnika 

ali na uvoznika kreme. 

Proizvajalec: Zhongzhou Pharmaceutical CO., Ltd. Kunming, Kitajska. 
 
Številka dovoljenja za proizvodnjo: Guo Yao Zhun Zi H53021786: China 
 
Pakiranje: 20 g 
 
Shranjevanje: Shranjujte na sobni temperaturi 
 
Uporabnost: 24 mesecev, po odprtju 6 mesecev  
 
EAN-koda: 4260149910127 
 
PZN: 10974861 
 
PPN: 111097486112 
 
Odobril: SGS Fresenius GmbH, Taunusstein 
 

 

 

 

Uvoznik za EU:  

Agenki GmbH 

Karlsteinstr. 6 

D-73773 Aichwald 

Prodaja: 

Golenhofen d.o.o. 

Dolomitska ulica 3 

SI-1000 Ljubljana 

 

Tel.: 040 325 939 

E-naslov: info@demoderm.si 

  

www.demoderm.si


