


Problem: ukąszenia owadów 
• Oznaki ukąszenia owadów są 

wynikiem wstrzyknięcia trucizny lub 

innych substancji do skóry; 

Fonte: https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/punture-di-insetto-trattamento.html 

• Oznaki ukąszenia owadów są wynikiem wstrzyknięcia trucizny lub 

innych substancji do skóry;  

• nasilenie reakcji i pojawienie się objawów zależy od indywidualnej 

wrażliwości na te substancje; 

• Większość ukąszeń może powodować ból, swędzenie, pieczenie, 

obrzęk i inne drobne skutki uboczne, które znikają w ciągu dwóch dni; 

SKÓRA reaguje i jest:  

•  OBRZĘKNIĘTA,NABRZMIAŁA  

•  z PĘCHERZYKAMI  lub BĄBLAMI SWĘDZĄCYMI 

•  ZACZERWIENIONA  

• Z reguły te miejscowe reakcje skórne można lopatrzyć i leczyć bez 

interwencji medycznej. 



ROZWIĄZANIE 

Skinsave 

S.O.S. Pelle Penna Dopopuntura jest praktycznym rozwiązaniem, 

zawsze pod ręką, w każdej sytuacji, idealne do złagodzenia i 

uśmierzenia w sposób szybki i skuteczny swędzenie i podrażnienie 

skóry, zpowodowane ukąszeniem komarów, komarów tygrysich, 

much, much końskich, pszczół, os, szerszeni i parzących roślin. 

Działa poprzez wykorzystanie właściwości Skinsave®, kompleksu 

naturalnych składników aktywnych pochodzących z kaparów, 

liści oliwnych i opuncji. Działanie Skinsave® jest synergiczne dzięki 

obecności Alumino Chloride, składnika znanego dzięki działaniu 

przeciw świądowemu  i ściągającemu. 



Co to jest SKINSAVE® 

Jest to kompleks naturalnych składników  

aktywnych składających się z: 

– Cappero  (Capparis Spinosa) 

– foglie di Olivo (Olea Europaea) 

– Opunzia  (Opuntia Ficus Indica) o Fico d’India 

roślina o silnym działaniu przeciwhistaminowym, 

kojąca i przeciw podrażnieniom ze względu 

na wysoką  zawartość flawonoidów 

bogate w flawonoidy i pochodne kwasu hydroksycynamonowego, 

substancje w stanie przeciwdziałać procesom degeneracyjnym wolnych 

rodników 

których kladody  składające się z polisacharydów stymulują  syntezę 

kolagenu, wywierając działanie immunostymulujące na składniki 

skórne 





Le formulazioni 

Przeprowdzone TESTY: 

• Test SKUTECZNOŚCI produktu  

• Test TOLERANCJI 

 

• Parabenów i Konserwantów 

• Siliknu 

• Amoniaku 

• Barwników 

Formuły NIE zawierają : 



TESTY SKUTECZNOŚCI 



JAK STOSOWAĆ: 

Sposób Użycia: 

Przed użyciem dobrze wstrząśnij. Przyłóż aplikator w kształcie pióra na 

część, miejsce dotknięte ukąszeniem. Zastosuj kilka razy, jeśli będzie to 

konieczne. 

Zastosuj kilka razy, jeśli to 

konieczne. Natychmiastowe 

zastosowanie zapewnia 

maksymalną  skuteczność.  

Nie należy bandażować i / lub 

ścierać, dopóki produkt nie 

będzie dobrze wysuszony, 

pozostawiając lekki  tzw. film. 


