
Tělová emulze pro  
doprovodnou péči  

při agresivních 
podrážděních  

k °uže zp°usobených  
herpetickými viry

Herpezost® 
Lotion.
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není léčivo, ale  
pečující tělová  
emulze, která však 
pásový opar nem°uže 
vyléčit bez orální  
terapie

Herpezost® 
Lotion.

Tělová emulze Herpezost® m°uže:

n  zmírnit pálení, svědění a podráždění k°uže

n  uklidnit podrážděnou pokožku i na velkých plochách

n  omezit další rozšiření agresivního postižení pokožky 

n  posílit odlupování strup°u

 

Paralelně k hlavní běžné orální terapii herpetických  

onemocnění je nutno při léčení zohlednit lokální  

postižení pokožky. Velkou podrážděnou oblast pokožky  

je nutno také ošetřit lokálním léčivem, aby bylo možné zmírnit 

výše uvedené obtíže.

Pravidelné používání tělové emulze Herpezost® prokazatelně 

zmírňuje při paralelní terapii k hlavní běžné orální terapii  

herpetického onemocnění lokální postižení pokožky.



3



4

Přírodní účinná látka 
ve vysoce kvalitní  
galenické emulzi, 
příjemné k pokožce

Herpezost® 
Lotion.

Nově vyvinutá, vysoce kvalitní emulze Herpezost® Lotion  

se silným účinkem je vhodným prostředkem pro ošetření  

velkých ploch postižené, silně podrážděné pokožky.

Herpezost® Lotion byl vyvinut v oddělení Dermofarmacie  

firmy  Gehrlicher, které se specializuje na inovace produkt°u  

s recepturami na bázi přírodních účinných látek.

n   Emulze Herpezost® je určena především pro použití  

na velké plochy pokožky.

n   Díky vláčnému složení a roztíratelnosti se vysoce  

kvalitní emulze Herpezost®  Lotion dostane na každé místo  

a rychle pronikne do pokožky.
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Účinnost a snásenlivost pečujícího přípravku Herpezost® Lotion byla 
dermatologicky testována s výborným účinkem. 

Odpovídá evropským předpis°um pro kosmetické připravky.

Simona Holcová1, Maria Hladiková 2

1 Dermatological Outpatient Clinic, Brünn, Czech Republic
2 Department for Medical Informatics, 2nd Medical Faculty of

Charles University of Prague, Czech Republic

Snížení citlivosti pokožky  

po použití Herpezost® Lotion 

(mm VAS 0-100)

M
ea

n 
±

 S
C

V 1 (day 0)       V 2 (day 3 or 4)    V 2 (day 7±1)     V 2 (day 14±2)    V 2 (day 28±2)

Visit 2 (day 3 or 4)      Visit 3 (day 7±1)     Visit 4 (day 14±2)    Visit 5 (day 28±2)

Proceduální vývoj a zlepšení  

v zatížené oblasti pokožky
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Vysoce kvalitní  
komponenty účinné  
látky v Herpezost® 

Lotion

Herpezost® 
Lotion

Speciální extrakt Propolis GH 2002: Propolis je přírodní  

produkt včel s biologicky aktivními látkami. Účinná látka  

v Herpezost® Lotion se extrahuje z přírodního produktu 

Propolis, čistí a koncentruje na speciální extrakt Propolis  

GH 2002.

Bisabolol: Účinná látka z heřmánku. Uklidňuje pokožku a ošetřuje ji.

Přírodní vitamín E: Antioxidační ochrana pokožky, váže volné  

radikály v oblasti podrážděné pokožky, podporuje regeneraci.

Pantenol [vitamín B5]: Uklidňuje pokožku a aktivuje obnovu  

buněk (repair efekt).

Pupalkový olej: Intenzivně ošetřuje pokožku, je přírodního  

p°uvodu. Obsahuje vysoké podíly ester°u nenasycených  

kyselin a glycerid°u, nezbytných pro vláčnou a hebkou pokožku.

Ingredients (INCI):
Aqua, Propylene Glycol, Oenothera Biennis Oil, Sodium PCA, Cetearyl Alcohol, Octyldode-
canol, Panthenol, Ceteareth-30, Stearic Acid, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Propolis 
Extract, Phenoxyethanol, Bisabolol, Carbomer, Sodium Hydroxide, Citric Acid



Účinná látka Propolis

Speciální extrakt Propolisu GH 2002
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Použití dvakrát 
až třikrát denně

Po řádném umytí rukou 
naneste ošetřující 
emulzi Herpezost® na 
podrážděné a zatížené 
části pokožky a jemně 
rozetřete (použijte nejlépe 
latexové rukavice na 
jedno použití). 
Emulzi nechte několik 
minut vstřebat.

Herpezost®

Lotion.

Přírodní vitamin E

Bisabolol

Účinná látka pupalkový olej



Výrobce:
Gehrlicher GmbH
odd. Dermopharmacy
Robert-Koch-Straße 5
D-82547 Eurasburg

Distribuce v ČR: 
       -International spol. s r.o.® 

Senovážné nám. 5 
CZ-110 00 Praha 1

Herpezost® 
Lotion.

Gehrlicher GmbH
Abt. Dermopharmacie
Robert-Koch-Straße 5
D 82547 Eurasburg

 Žádejte ve své  
lékárně

Herpes zoster

Při herpes zoster trpí pacienti bolestí, mají záněty a otevřené kožní 

partie. Mezinárodní směrnice ukládá povinnost k systemické terapii 

s virostatiky.

Lokální péče doprovázející terapii je podle informací a zkušeností 

mnohých lékař °u i pacient°u nedostatečná. 

Účinnou alternativou je Herpezost® Lotio s hypoalergenní 

účinnou látkou GH2002!

8 Obtíže …




