
Kotimainen Xyliderm-geeli tuo  
ksylitolin hyödyt ihonhoitoon!

Xyliderm on täysin rasvaton, glyserolia ja ksylitolia sisältävä geeli, joka 

• kosteuttaa ihoa 
• lievittää kutinaa
• tehostaa ihovaurioiden paranemista.

Ksylitoli ja glyseroli ovat tehokkaita humektantteja →  sitovat kosteuden ihoon.
Ksylitoli lisää ihon oman rakenneproteiinin määrää →  tehostaa ihovaurioiden 
paranemista.
Ksylitoli estää bakteerikasvustojen muodostumista iholle → lievittää ja hillitsee 
kutinaa.

Xyliderm EI sisällä alkoholia → miellyttävä käyttää, ei haise eikä kirvele!
Xyliderm-geeli muuttuu nestemäiseksi iholle levitettäessä → erittäin riittoisaa, 
annostele pieniä määriä kerrallaan, etteivät ksylitoli ja glyseroli jätä tahmaista 
tunnetta iholle!

VOIT KÄYTTÄÄ XYLIDERMIÄ
• 1-2 kertaa päivässä ja/tai tarvittaessa
• Sekä lapsille että aikuisille, myös raskaana oleville ja imettäville äideille
• Koko keholle, myös ohuille ja herkille ihoalueille
• Kasvoille ja silmänympärysiholle
• Yksin tai yhdessä rasvaisen voiteen kanssa – laita Xyliderm alle ja sen kuivuttua, rasvaa sisältävä voide päälle

XYLIDERM SOVELTUU ERINOMAISESTI
• Atoopikoille ja psoriaatikoille – kosteuttaa ja rauhoittaa punoittavaa, ärtynyttä ihoa, estää bakteerikasvuston  

muodostumista iholle ja siten lievittää tehokkaasti kutinaa.
• Käsi-ihottumien hoitoon – korjaa ihon pintaa, toimii hyvin  yhdessä rasvaisen voiteen kanssa.
• Akneiholle – kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa, estää bakteerikasvuston muodostumista iholle. 
• Auringonpolttamalle iholle – lievittää nopeasti palaneen ihon kutinaa ja kiristystä. Voit laittaa geelin jääkaappiin  

ennen annostelua,  jolloin sen viilentävä vaikutus tehostuu entisestään!
• Pinnallisten palovammojen jatkohoitoon – viilentää ja rauhoittaa.
• Erittäin kuivalle, hilseilevälle iholle – esim. kipsin poiston jälkeen. 
• Ohuelle, paperiselle iholle – helppo ja hellävarainen levittää.
• Miehille parranajon jälkeen tai ennen – rauhoittaa ja kosteuttaa.
• Päänahan ja hiusrajan ihottumakohtien hoitoon – helppo levittää, ei rasvoita hiuksia.
• Kaikenlaisiin kutiseviin ihoreaktioihin – esim. hyttysenpistot, nokkosenpolttamat, rokotusten jälkeiset ihoreaktiot.
• Kaikille, jotka haluavat raikkaan, tehokkaasti kosteuttavan ihonhoitotuotteen mutta eivät halua käyttää rasvaista 

voidetta!

VALMISTETTU
SUOMESSA

Xylidermin valmistaa Galenan lääketehdas Kuopiossa.
Käyttämällä Xylidermiä autat ihoasi voimaan paremmin  
ja tuet samalla suomalaista työtä!

Markkinointi: Decem Pharma Oy ja Bitelab Oy, 010 830 5800, info@bitelab.fi

XYLIDERM ON SAATAVILLA VAIN APTEEKISTA
Pakkauskoot: 
100 ml tuubi
500 ml pumppupullo, SV-korvattava.



VALMISTETTU
SUOMESSA

Tutkitusti tehokas Xyliderm
 » Lisää iholle tärkeän rakenneproteiinin, filaggriinin, määrää 
ja nopeuttaa siten vaurioituneen ja ärtyneen ihon toipumista

 » Vahvistaa ihoa
 » Kosteuttaa tehokkaasti ihoa

Acta Derm Venereol Jun 28, 2016

Ota tutkitusti tehokas Xyliderm- 
geeli avuksi vaurioituneen ja kuivan 
ihon hoitoon:

 » Lisää Xyliderm rasvaisen voiteen 
rinnalle tehostamaan hoitoa.

 » Levitä ensin pieni määrä  
Xylidermiä iholle ja ihon kuivuttua 
lisää päälle rasvainen voide.

 » Tuplatehoa ihonhoitoon!

Pakkauskoot: 100ml ja  
500ml (SV-korvattava)

Apteekeista


