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PPREZENTACJA             PODOLOGIA

SKINFLEX®
innowacja w dermokosmetykach

P odologia to nauka, zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem chorób stóp i stawu skokowo-gole-

niowego. Związana jest z medycyną, odnosi się do specjalistycznej pielęgnacji stóp. Podolog ma wie-

dzę z zakresu m.in.: anatomii, dermatologii, ortopedii, diabetologii i angiologii. Bada również, diagno-

zuje i przeprowadza specjalistyczne zabiegi związane ze zmianami patologicznymi nóg. W Polsce jest 

dziedziną, wzbudzającą coraz większe zainteresowanie, można niewątpliwie stwierdzić, że pretenduje 

do miana zawodu przyszłości. Zapewne dzieje się tak ze względu na szerzenie się takich chorób cywi-

lizacyjnych, jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość czy starzejące się społeczeństwo. 
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Choć w krajach zachodnich podo-
logia jest bardziej rozpowszech-
niona, to i w Polsce możemy się 
pochwalić innowacjami w tej 
dziedzinie, takimi jak chociażby 
czasowy implant do korekcji wra-
stających paznokci Podoklamra. 
Kolejnym nowatorskim produk-
tem było opracowanie przez fir-
mę PODOPHARM SKINFLEX® 
specjalistycznego kremu do suchej 
skóry dłoni, stóp i ciała. Dermo-
kosmetyku, zawierającego boga-
tą recepturę, której kluczowym 
składnikiem jest chlorowodorek 
oktenidyny w 1-proc. stężeniu. 

Oktenidyna, znana w medycynie 
substancja, mająca szerokie spek-
trum działania przede wszystkim 
na bakterie Gram-dodatnie (łącz-
nie z MRSA – szczepy gronkow-
ca odporne na metycylinę, Chla-
mydium, Mycoplasma), a także 
Gram-ujemne. Jej skuteczność jest 
także dodatnia wobec wirusów 
(Herpessimplex, HBV i HIV) oraz 
drożdżaków i grzybów. Główną 
jej zaletą jest także to, że nie po-
drażnia i nie alergizuje skóry, ran 
i błon śluzowych. SKINFLEX® 
wzbogacony jest o inne składniki 
aktywne, takie jak mocznik (8%), 

który intensywnie nawilża, przy-
ciągając cząsteczki wody i zatrzy-
mując je w skórze. Zmiękcza suchy, 
zrogowaciały naskórek, zwięk-
szając przenikanie innych skład-
ników aktywnych z preparatu. 

D-pantenol działa łagodząco i koją-
co na podrażnioną skórę. Olej z pe-

stek winogron, który jest najbogat-
szym źródłem kwasu linolowego 
i witaminy E, intensywnie i długo-
trwale nawilża, nie pozostawiając 
na powierzchni naskórka tłustego 
filmu, dodatkowo łagodzi i regene-
rujące podrażnienia. Ekstrakt z zie-

lonej herbaty, mający właściwości 
antyoksydacyjne, spowalnia roz-
pad włókien kolagenowych oraz 
chroni skórę przed niekorzystnym 
działaniem promieniowania UV.

Jako pielęgniarka związana 
z geriatrią i wykładowca potwier-
dzam skuteczność działania kre-
mu SKINFLEX® – zarówno wśród 
personelu medycznego, jak i pa-
cjentów. Na szczególną uwagę za-
sługują ci, którzy nie mogli tolero-
wać innych preparatów z powodu 
choroby metabolicznej, jaką jest 
cukrzyca, oraz ci, którzy są aler-
gikami, a ich skóra jest wrażliwa 
i wymaga szczególnej pielęgnacji. 

Jak powszechnie wiadomo, per-
sonel medyczny, kosmetolodzy, 
kosmetyczki w ramach działań 
profilaktycznych są zobowiązani 
stosować rękawiczki jednorazowe. 
Mimo że każde z nich mają za za-
danie ochronę dłoni, to jednak nie 
mają właściwości pielęgnacyjnych 
skóry. Dlatego SKINFLEX® krem, 
zastosowany na skórę dłoni przed 
założeniem rękawiczek ochron-
nych, bez względu na materiał, 

z jakiego są zrobione, daje kom-
fort pracy. Skóra jest dostatecznie 
nawilżona, gładka, nie sprawia 
wrażenia napiętej. Należy zwró-
cić uwagę, że częstotliwość zakła-
dania i zdejmowania rękawiczek 
ochronnych nie wymusza na 
nas każdorazowego stosowania 
preparatu. Jego skuteczność 
znacznie wydłuża nam efekt dzia-
łania. Pozytywne rezultaty SKIN-
FLEX® zaobserwowałam także 
u osób, które miały problemy ze 
skórą na stawach łokciowych, sta-
wach kolanowych i stopach.

Odpowiadając na zapotrzebo-
wanie rynku, linia SKINFLEX® 
niebawem poszerzy się o kolejne 
preparaty do szczególnych zasto-
sowań, zawierające innowacyjne 
rozwiązania.


