
Sukurta bendradarbiaujant 
su gydytojais dermatologais



Vitella Ictamo efektyvi baltojo ichtiolo pasta

• Baltasis ichtiolas pasižymi priešuždegiminiu, priešgrybeliniu
poveikiu, mažina niežėjimą, skatina odos atsinaujinimą.

• Cinko oksidas atstato ir nuramina sudirgusią, pažeistą,

niežtinčią odą

• Kalcis labai svarbus odos gyjimo procese

Jautriai ir probleminei veido ir viso kūno odai.
Esant įvairiems odos įtrūkimams, žvynelinei, atopiniam 
dermatitui, rožiniams spuogams, vėjaraupiams, pūslelinei ir kt.

Pakuotė: 30 g, 75 g

Naudojimas: tepkite 3-4 kartus per dieną ant pažeistos odos. 
Jei reikia, galima naudoti keletą (8-10) savaičių iš eilės. 



Vitella U maitinamasis losijonas Ideali 
apsauga nuo vandens netekimo

Naudojimas: tepti ant švarios odos 2-3 kartus per dieną. 

Pakuotė:120 ml

Be konservantų ir parabenų.

Intensyviam odos drėkinimui.
Esant atopiniam dermatitui, psoriazei, seborėjai.

Vitella U losjonas, kuris kadieniai sausos, atopinės odos 
priežiūrai. Jis neleidžia odai išsausėti, skatina atsinaujinimą bei 
padeda išvengti odos ligų paūmėjimų. Vitella U skirtas vaikų ir 
suaugusiųjų odos priežiūrai. Tinka veidui ir kūnui, nepalieka 
lipnumo, gerai įsigeria.



Vitella U maitinamasis losijonas Ideali 
apsauga nuo vandens netekimo

• Šlapalas (Urea) – Šlapalas yra organinis junginys sudarytas iš anglies,
deguonies, azoto ir vandenilio. Tai natūrali medžiaga ir labai svarbi
įvairiems organizmo procesams: padidina odos drėgnumą ir sustiprina
apsaugines jos funkcijas, skatina odos atsistatymą ir pasižymi
priešbakteriniu poveikiu.

• Pantenolis tonizuoja odą, apsaugo nuo uždegimų, drėkina, suteikia
odai minkštumo ir stangrumo. Ramina sudirginimą, regeneruoja pažeistą 
epidermį ir apsaugo odą nuo pleiskanojimo

• Vitaminai A ir E būtini epidermio regeneracijai

• Alyvuogių aliejus - sudaro apsauginį lipidinį odos sluoksnį, palaiko
drėgmę

Veikliosios medžiagos:



„Vitella Treox“ gelis skatina ląstelių regeneraciją ir epitelio 
atsinaujinimą, gali padėti pagreitinti gijimo procesus, sumažinti 
niežėjimą, paraudimą. Veikliosios medžiagos pasižymi uždegimą 
slopinančiomis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. 
Be parabenų ir kvapiklių. Tinka ūmiems atvejams (sunkiai gyjančių 
žaizdų, tokių kaip opos), sudirgusiai odai prižiūrėti esant įvairaus 
tipo dermatitams.

Gelis sudirgusiai odai prižiūrėti esant 
įvairiems dermatito atvejams

Naudojimas: Tepkite ant pažeistų vietų 2-3 kartus per dieną. Naudokite 

mažiausiai  3-4 savaites. Jei problema paūmėja, nutraukite naudojimą 

anksčiau. Jei būklė negerėja, kreipkites į savo gydytoją ar vaistininką.

Pakuotė: 15 ml

Vitella Treox pirmoji pagalba sustiprėjus 
uždegiminiams reiškiniams



• Ozonuotas alyvuogiu aliejus.  Tai unikali patentuota aliejaus
forma, išgaunama alyvuogių aliejaus oksidacijos proceso metu.
Jis pasižymi priešuždegiminiu, priešbakteriniu, priešgrybeliniu
poveikiu, sumažina paraudimus, niežėjimą, skatina ląstelių
atsinaujinimą.

• Tokoferolio acetatas (Vitaminas E) turi antioksidacinių savybių,
apsaugo odos  ląsteles nuo laisvųjų radikalų poveikio.

• Hialurono rugštis  - Skatina odos ląstelių ir audinių regeneraciją,
pasižymi drėkinančiomis savybėmis, minkština odą.

Veikliosios medžiagos:

Vitella Treox pirmoji pagalba sustiprėjus 
uždegiminiams reiškiniams



Kai situacija extremali
Ilgai išliekantis drėgmės pojūtis.

Apsauginis vitamininis kremas:

• Vitaminai A ir E - skatina odos regeneraciją.

• Kalcis užtikrina atsparumą žalingam aplinkos poveikiui ir
transepiderminiui drėgmės praradimui

• Neturi savo sudėtyje vandens, lipidų pagrindu.

• Tinka sausai ir labai sausai odai.

• Neleidžia odai dehidratuoti, apsaugo odą esant žemai
temperatūrai ir vėjui.

Naudojimas: Vitella Extreme kremas skirtas kasdienei sausos odos 
priežiūrai. Galima naudoti kelis kartus per dieną. Vitella Extreme kremą 
galima naudoti veidui, rankoms, kojoms, alkūnių ir kelių odai. Kreme nėra 
konservantų, kvapiklių ir dažiklių. 
Pakuotė: 75 g

Vitella Extreme tai apsauginis vitamininis kremas skirtas sausos, labai 
sausos odos priežiūrai bei odos regeneracijai. Kremas odos paviršiuje 
sudaro apsauginį lipidinį sluoksnį ir neleidžia odai išsausėti. 



Vitella Zn atkuriamasis cinko kremas

• Cinko oksidas atstato ir nuramina sudirgusią, pažeistą,
niežtinčią odą

• Vitaminai A ir E dalyvauja odos atsinaujinime

• Kalcis labai svarbus odos gyjimo procese

Sudirgusios odos atstatymui (iššutimams, 
nutrynimams, atopiniam dermatitui, žaizdų 
gijimams paskatinti ir kt.)

Naudojimas: naudokite Vitella Zn kremą sudirgintai odai kasdien 

keletą kartų per dieną. 

Pakuotė: 75 g

Vitella Zn kreminės koncistencijos kremas, kuris nesausina odos, 
sudėtyje yra optimalus subalansuotas vitaminų A ir E bei kalcio ir 
cinko derinys su nedirginančiomis užpildančiomis medžiagomis. 
Vitella Zn kreme nėra konservantų, kvapiklių ir dažiklių.



Vitella Ictogel prausimosi gelis

• Baltasis ichtiolas pasižymi priešuždegiminiu, priešgrybeliniu
poveikiu, mažina niežėjimą, skatina odos atsinaujinimą.

• Oktopiroksas - neleidžia plisti Malassezia grybeliui.

Naudojimas: naudokite 2 kartus per dieną ant sudrėkintos odos. 

Palaukite 1-2 minutes, kad susigertų. Po to kruopščiai nuplaukite. Vitella 

ictogel galima naudoti veidui ir kūnui.

Pakuotė: 50 g

Prausimosi gelis probleminei veido odai (spuogai, 
aknė, seborėja). 
pH 5,5 - tinkamiausias sveikai odai.

Vitella Ictogel tai labai efektyvus prausimosi gelis, kasdieninei 
riebios, linkusios į spuoguotumą odos priežiūrai.  Vitella Ictogel 
suteikia odai švelnumo, puikiai tinka esant polinkiui į aknę, spuogus, 
seborėją, mažina sudirginimus ir padeda sureguliuoti riebalų 
sekreciją.



Vitella versi

Naudojimas:
Esant įvairiaspalviai dedervinaiai rekomenduojama Vitella Versi 
gelį naudoti po Mediket Versi prausimosi gelio. Tepkite geliu 
odos pažeistas vietas vieną kartą per dieną. Švelniai įmasažuokite 
(1-2 minutes) kol susigers. Pirmas 3-4 savaites Vitella Versi ir 
Mediket Versi gelius naudokite kartu, o sekančias 4-5 savaites tik 
Mediket Versi prausimosi gelį.  Esant seborėjiniam dermatitui , 
rekomenduojama tepti geliu pažeistas odos vietas vieną kartą per 
dieną. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 10 metų amžiaus. 
Sudėtyje nėra parabenų.  

Veikliosios medžiagos: oktopiroksas, baltasis ichtiolas, 
klimbazolis, alyvuogių aliejus. Tinka naudoti veidui ir kūnui.
Pakuotė: 100 ml.

Vitella Versi skirtas prižiūrėti odą esant įvairiaspalvei dedervinei 
ar seborėjiniam dermatitui. Tai gelinės konsistencijos kremas, 
kuris lengvai įsigeria į odą, nepalieka lipnumo jausmo. 
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