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A bőr szerepe
A bőr a legnagyobb szervünk, mérete átlagosan 1,5m2. 
Legfontosabb funkciója a szervezet védelme a környe-
zeti hatásokkal szemben. Ha a bőr barrier károsodik, 
funkciói is sérülnek. A bőr védőrétege számos beteg-
ségben érintett, például pikkelysömör, számos gyulla-
dásos bőrbetegség vagy atópiás dermatitis esetén. Ezen 
kívül a bőr öregedése, illetve az UV-sugárzás hatására is 
sérül a bőr barrier funkciója. 
Ha a bőr hidratáltsága csök-
ken, a bőrfelszín száraz lesz, 
és hámlani kezd, ami sokszor 
égő, viszkető érzéssel társul. 
Mivel a száraz bőr pH-ja sem 
megfelelő, károsodik a mik-
robiológiai védelmi funkció, 
ami a bőrt fertőzésekre haj-
lamossá teszi.

A láb bőrének ápolása
Amikor bőrápolásról esik szó, az esetek többségében 
az arc, a nyak, legfeljebb a kéz ápolására gondolunk. 
Pedig az egyik leginkább igénybe vett régió, a lábunk, 
nemcsak a bőrt érő ártalmak miatt igényel törődést, 
hanem a testsúly okozta statikus nyomás, valamint a 
vénás keringésben fellépő hidrosztatikus nyomás miatt 
is fokozott terhelésnek van kitéve a nap folyamán.

A láb ápolásakor általában nem elsősorban az esz-
tétikai eredmény áll a fókuszban, hanem a bőr külső 
rétegének regenerálása, hidratálása a lábon előfordu-
ló felületes fertőzések okozta károsodások, valamint 
a sok esetben mozgásszegény életmód miatt fellépő 
szubjektív panaszok – fájdalom, fáradtság, nehézség-
érzés – csökkentése.



A dermokozmetikumok
A bőrön alkalmazható készítményeken belül megkü-
lönböztetünk gyógyszereket, dermokozmetikumokat és 
kozmetikumokat.

A kozmetikumok olyan készítmények, melyek a bőrön, 
hajon vagy körmön alkalmazva tisztító hatásúak, kedve-
ző megjelenést biztosítanak, és a jó állapot fenntartását 
segítik elő. 

A dermokozmetikumok viszont olyan készítmények, 
melyek ugyan még nem a gyógyszer kategóriába tar-
toznak, de a bőr bizonyos enyhe eltéréseit képesek kor-
rigálni.

Mielőtt a fogyasztóhoz kerülne, a dermokozmetikumo-
kat is klinikai vizsgálatoknak vetik alá a hatásosságra, 
illetve az esetleges mellékhatásokra vonatkozóan.

 

Mit tehetünk az egészséges és  
hidratált lábakért?
A lábunk elképesztő helyekre visz el minket. Egy át-
lagos ember naponta több mint 6 kilométert gyalogol. 
Általános tény, hogy sokkal kevesebbet foglalkozunk a 
lábunkkal, mint kellene, pedig lábainknak sok kényez-
tetésre és gondoskodásra van szükségük a végigdolgo-
zott hétköznapok után.



1.  Fürdésnél, tusolásnál ne használjunk 
túl forró vizet, mert kiszárítja a bőrt. 
Ugyanakkor javasolt a  
hideg-meleg váltózuhany,  
mivel felfrissít és 
javítja a keringést.

2.  Lábkörmünket mindig  
helyesen vágjuk le.  

Ha szükséges, inkább kérjünk  
szakembertől segítséget.

3.   Fürdés után mindig alaposan  
töröljük szárazra a lábunkat.

4.  Legalább heti egyszer használjunk  
bőrradírt lábainkra. Radírozás előtt  

áztassuk lábainkat kellemesen  
meleg vízben 15-20 percig,  

ez bőven elég arra, hogy  
talpaink megpuhuljanak.



8.  Csak olyan cipőt vegyünk fel,  
ami tökéletesen illik a lábunkra.  

Ügyeljünk a sarok magasságára is,  
az ideális legfeljebb 3-5 cm.

7.   Napi pár perces lábgimnasztikával,  
rövid masszázzsal egészségesen  
és fitten tarthatjuk lábainkat.  
Olvasás vagy  
pihenés közben  
polcoljuk fel a lábainkat.

6.  Ne csak a talpat és a lábfejet  
krémezzük be alaposan, a lábszárunkról se  

feledkezzünk meg! Hosszanti irányú 
mozdulatokkal simítsuk végig a  

lábat bokától combközépig.

5.  Ha lábápolás, akkor hidratálás!  
Hidratáljuk megfelelően lábainkat,  
legalább 5 percig masszírozzuk  
a krémet a bőrbe. 



Frissít

Nyugtat

Hidratál

A tudomány és a 
prémium francia kozmetikumok 

találkozásából megszületett a 

amely azonnali frissítő és hidratáló hatása révén 
enyhíti a fáradt, elnehezült lábak

okozta kellemetlen érzést.

A Cedralex a cédrátcitrom tonizáló, vitalizáló,  
antioxidáns hatásait felhasználva nyugtatja és ápolja 

az elnehezült, fáradt lábakat, míg mentol  
tartalma azonnali felfrissülést nyújt. 

Válogatott összetevői tartósan hidratálják és  
bársonyosan puhává teszik a láb bőrét.

Használja naponta 1-4 alkalommal  
lábai könnyedségéért! 

A rohanó mindennapokban is bármikor bevethető.  
A mentazöld színű, friss citrusos illatú, lágy krém  

gyorsan beszívódik, frissítő és ápoló hatása  
perceken belül érezhető.
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