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navrženo přírodou
MODERNÍ LÉČBA RAN AKTIVNÍM KYSLÍKEM
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
rádi Vás informujeme o novince na trhu v ČR – přípravku ActiMaris®.
Jedná se o čistě přírodní produkt bez přísad, který výrazně urychluje
hojení ran a zánětů, šetrně a účinně dezinfikuje poraněná místa
a současně podporuje tvorbu nové tkáně. Je velmi dobře snášen,
vhodný i pro děti a kojence.
ActiMaris® je určen na ošetření a urychlení hojení akné, aftů, oparů,
opruzenin, plísňových infekcí, popálenin, odřenin, zánětů dutiny
ústní. Urychluje také léčbu závažných ran jako jsou vředy, dekubity
a infekční rány.
• ActiMaris® Gel na hojení ran 20 g
• ActiMaris® FORTE – roztok na čištění a hojení ran 300 ml
• ActiMaris® SENSITIV – roztok na čištění a výplach ran 300 ml
• ActiMaris® SENSITIV – roztok na čištění a výplach ran 1000 ml

Všechny formy lze aplikovat na KŮŽI i SLIZNICE
dutiny ústní, nosní i genitálií.
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OBJEDNEJTE ActiMaris® ve vaší lékárně
nebo na infolince 775 335 111

k
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S přáním hezkého dne
Mgr. Martin Polášek
General manager ActiMaris ČR a SK
martin.polasek@actimaris.cz

Infolinka: 775 335 111
po–pá: 9–17 h

www.actimaris.cz
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MODERNÍ LÉČBA RAN AKTIVNÍM KYSLÍKEM
ActiMaris® obsahuje aktivní kyslík, mořskou sůl a ionizovanou zásaditou vodu (pH 9,8)

Na kůži a sliznice

Pro rychlé hojení

ActiMaris® – výhody

• akné
• aftů
• oparů
• odřenin
• popálenin
• puchýřů
• vředů

• 100% přírodní produkt
• Rychle snižuje zánět
• Výrazně urychluje hojení
• Šetrně a účinně dezinfikuje
• Dodává ráně kyslík, energii a minerály
• Bez vedlejších účinků
• Vhodný i pro děti, kojence a těhotné

• opruzenin
• plísňových infekcí
• infekčních ran
• zánětů dutiny ústní
• zánětů zvukovodu
• píštělí
• dekubitů
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ActiMaris® Gel na hojení ran 20 g

k urychlení hojení všech druhů ran a zánětů kůže i sliznic,
vhodný i pro děti a kojence

ActiMaris® SENSITIV
roztok na čištění a výplach ran 300 ml

k bezbolestné dezinfekci a urychlení hojení,
na citlivou kůži a sliznice, vhodný i pro děti a kojence

ActiMaris® FORTE
roztok na čištění a hojení ran 300 ml

na špatně se hojící, infekční rány, těžší formy
akné a plísňových infekcí, vředy a dekubity

ActiMaris® SENSITIV
roztok na čištění a výplach ran 1000 ml

k hojení a dezinfekci ran, popálenin, dekontaminaci MRSA,
větší balení vhodné do nemocnic a ambulancí

ActiMaris AG
Technikumstrasse 14
CH-9470 Buchs SG

Distributor pro ČR a SK:
EMPOLAS s.r.o., Česká republika
info@empolas.com

Zdravotnický prostředek: Třída IIb, CE 0408

www.actimaris.cz
infolinka: 775 335 111
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