HYDRAN
Rasvane, raviomadustega kaitsekreem
Naha tervis oleneb niiskustasakaalust ja võimest kaitsta organismi
väliste mõjude eest. Selleks vajame naha kaitsekihti, mis koosneb
sarvkestast, niiskust siduvatest ainetest ( rasv) ja veest. Kui naha
kaitsekiht ei ole tugev on tulemuseks naha kuivamine, naha ärritus
kuni dermatiidi või isegi naha põletikuni.
Paljud tegurid nagu näiteks pesemistavad, pärilik nahatüüp, aastaajad,
kokkupuude kemikaalidega jne. võivad põhjustada kahjustusi naha
kaitsekihis.
Naha muutuste puhul võib naha kaitsekihti tugevdada kasutades
baaskreeme. Baaskreem ei sisalda lõhnaineid ja allergiarisk on
selletõttu väga väike.
Baaskreeme kasutatakse nii terve naha kaitsmiseks kui ka võimalike
nahaprobleemide ärahoidmiseks ja raviks, vahel ka arsti poolt
määratud ravimsalvide salvi põhjana.
Baaskreemid on valmistatud ravimitootjate poolt, seega on koostis
võimalikult turvaline, et hoida ära naha ärritust ja ülitundlikust.

Niiskusesisaldus 40%
Kuiva, ketendava naha ravikreemiks, psoriaasihaigete üldhoolduseks,
salvialusena kuivade ja korpunud nahahaiguste puhul, lamatiste
profülaktikaks.

AQUALAN ÕLI
Õli
Normaalse -, kuiva - ja atoopilise naha hoolduseks kogu perele.
Koostises on kookospähkli õlist toodetud puhtad looduslikud õlid,
mis niisutavad, hooldavad ja kaitsevad tõhusalt nahka. Aqualan õli
imendub kergelt. Nahale jääb meeldiv kaitsekiht.
Aqualan õli leevendab kiiresti naha ärritust, ketendust ja sügelust.
Aqualan õli sobib ka allergikutele, diabeetikutele ja psoriaatikutele.
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CERALAN
Keramiide sisaldav baaskreem
Niiskusesisaldus 65%
Sobib eriti hästi näonaha hoolduseks, samuti ka kuivale-, tundlikule
ja atoopilisele nahale. Keramiidid on aluseks rakke ühendavatele
komponentidele ning on väga tähtsad eriti kuiva naha hooldusel ja
vananemisega seotud nahamuutuste profülaktikas. Ketendus ja
sügelus vähenevad ning nahk püsib nooruslik ja sile.
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LIPOLAN
Liposoome sisaldav
pikaajalise toimega baaskreem
Niiskusesisaldus 60%
Sobib kuiva naha probleemide puhul, eriti atoopilise ekseemi raviks
ja profülaktikaks. Pikaaegsete nahahaiguste puhul hoiab naha
põhiravivaheaegadel paremas korras kui muud baaskreemid.

BELLAVITA
A-vitamiini kreem
A-vitamiini sisaldus 1g 5000 TÜ.
A-vitamiin reguleerib rakkude kasvu ja eraldumist ja parandab
nahaprobleeme, muutes seda tervemaks. A-vitamiini puudus võib
viia naha liigse kuivamise ja hapruseni.
Mõeldud igapäevaseks kasutamiseks näole, kaelale, kätele ja
jalgadele. Hea kreem suunurkade lõhede raviks.
Bellavita sobib hästi psoriaatikutele.

BEVITA
Sisaldab nahka elustavat dekspantenooli(B5-vitamiini lähteaine)
ja keramiide, mis hoiavad naha elastsust ja niiskustaset, seega on
abiks kergemate nahakahjustuste paranemisel.
Bevita sobib igas eas inimestele, kaasa arvatud imikutele ning
ka tundlikele nahapiirkondadele ja limaskestadele.
Sobib hästi ketendavatele huultele, rinnanibudele, kriimustustele,
marrastustele ja hõõrdunud kohtadele.

Orioni

baaskreemid

Igapäevane
naha
hooldus

HUMEKTAN
Kerge, tõhusa niisutava toimega emulsioonkreem
Niiskusesisaldus 80%
Näole ja kogu kehale igapäevaseks hoolduseks, kätekreemiks,
meigi eemaldamiseks, meestele peale habemeajamist, imendub
kiiresti, ei jäta nahka rasvaseks.
Juuksekõõma puhul pesta peanahka Humektaniga.
Sobib päikesepõletuse järelraviks, genitaalide limaskesta hoolduseks.
Salvialusena ägedate ekseemide, seborröa ja akne puhul.

NUTRADERM
Niisutav baaskreem
Niiskusesisaldus 75%
Normaalse, tundliku ja kuiva naha hoolduseks, muudab naha
sobivalt niiskeks poolläbilaskva kelme abil, mis takistab niiskuse liigset
eraldumist. Sobib naha põletiku, sügelemise, ketenduse, lõhenemise
leevendamiseks ja lanoliini suhtes ülitundlikele inimestele.

AQUALAN L
Kiiresti imenduv baaskreem
Niiskusesisaldus 65%
Sobib kasutamiseks allergilisele nahale, eriti näo-ja kaela piirkonnas,
kätekreemiks, meigi eemaldamiseks, meestele peale habemeajamist.
Vee puudumisel sobib Aqualan L vesilahustuvana beebi naha
puhastamiseks, eriti liigeskohtadel ja nahavoltidel.
Sobib genitaalide limaskestade hoolduseks, salvialusena subakuutsete
ja nõrkade krooniliste ekseemide puhul ja ketostearooli suhtes
ülitundlikele.

AQUALAN
Glütserooli sisaldav baaskreem
Niiskusesisaldus 60%
Kuiva ja normaalse (näo) naha üldhoolduseks, ka kuivadele
jalataldadele ja kandadele.
Sobib seebi asendajaks ja laste vanniveele lisamiseks naha liigse
kuivamise vältimiseks. Beebi nahahoolduseks.
Sobib salvialusena subakuutsete ja nõrkade krooniliste ekseemide
puhul, samuti lamatiste profülaktikaks.

NOVALAN
Baaskreem
Niiskusesisaldus 50%
Normaalse, kuiva ja ülitundliku (atoopilise) naha hoolduseks,
küünarnukkide pehmendamiseks ja sagedasest nuuskamisest valusale
ja punetavale nina ümbruse nahale. Beebide nahahoolduseks,
haudumuse vältimiseks.
Salvialusena ägedate ja krooniliste ekseemide puhul; nahahaiguste
järelravis ja ravipausi ajal.

Orioni baaskreemide vee- ja rasvasisaldus
Niisutavad baaskreemid

HUMEKTAN
Kerge, tõhusalt
nahka niisutav
emulsioon näole
ja kogu kehale.
Ei jäta nahka
rasvaseks.

NUTRADERM
Baaskreem.
Kergelt nahale
kantav.
Beebi õrnale
nahale ja kuiva
näonaha ning
kogu keha
hooldamiseks.

Hooldavad baaskreemid

AQUALAN L
Kiiresti imenduv
allergilise naha
baaskreem.

AQUALAN
Sisaldab
glütserooli.
Hoiab nahka
üleliigse
kuivumise eest
ja lisab nahale
elastsust.

NOVALAN
Kuiva ja kergesti
ärrituva naha
hoolduseks.

Erihoolduskreemid

AMBILAN
Tõhusalt nahka
kaitsev keskmise
rasvasisaldusega
baaskreem.

HYDRAN
Rasvane karedat,
ketendavat
nahka kaitsev
baaskreem.
Eriti soovitatav
psoriaatikutele.

AQUALAN ÕLI
Kuiva ja
atoopilise naha
hoolduseks,
kaitsev ja niisutav
õli kogu perele
kasutamiseks.
Ei jäta nahka
rasvaseks.

CERALAN
Keramiide
sisaldav
baaskreem,
atoopilisele
nahale.
Sobib hästi
näohoolduskreemiks

LIPOLAN
Liposoome
sisaldav
pikatoimeline
baaskreem, eriti
kuiva ja
atoopilise naha
puhul.

AMBILAN
Tõhus kaitsekreem
Niiskusesisaldus 45%
Kuiva ja tundliku naha kaitsekreem. Salvialusena subakuutsete ja
krooniliste ekseemide puhul, kuiva naha hoolduseks atoopikutele ja
psoriaatikutele.
Sobib määrida kaitseks kätele ja küüntele, enne aiatöö- või
mootoriremonditöö alustamist.
Lemmikloomadele käppade padjandite kaitseks talvel külmaga või
kui looma käpa padjandid on pragunenud.

Orioni baaskreemid ei sisalda lõhna- ega värvaineid.
Sisaldavad vaid selliseid aineid, mis sobivad ka lööbelise naha hoolduseks.

vesi

keramiidid

taimsed õlid

liposoomid

parafiin ja / või vaseliin

Saadaval kõigis hästi varustatud apteekides

