Stratamark gel se nanáší na příslušná místa
ve velmi tenké vrstvě

Pečujte o Vaše dítě – a Vaši pokožku

• Vysoký účinek: Stratamark gel má unikátní složení, které
vyžaduje podstatně méně produktu pro aplikaci, než vyžadují
běžné hydratační krémy nebo kosmetické přípravky.
• Snadná aplikace na všechny oblasti kůže,
včetně exponovaných a citlivých oblastí.
• Po zaschnutí se může překrýt spodním prádlem,
opalovacími přípravky anebo kosmetikou.

K prevenci a léčbě strií

• Stratamark zjemňuje a vyhlazuje
vystouplé a pokleslé strie.
• Snižuje zarudnutí a zabarvení strií.
• Hydratuje a chrání pokožku.
• Je vhodný pro těhotné ženy, kojící
maminky, děti i osoby s citlivou
pokožkou.
• Zmírňuje svědění a nepříjemné
pocity ve striích.

Stratamark je průhledný a bez zápachu
Neobsahuje alkohol, parfemace ani parabeny
• Neproniká pod úroveň stratum corneum (povrchová vrstva pokožky).
• Je vhodný pro těhotné ženy, kojící maminky, děti i osoby s citlivou pokožkou.
Od Stratpharma AG (Švýcarsko) výrobce:

NOVINKA

Gel k léčbě jizev pro lékařské použití

Stratamed je průlomová léčba otevřených ran a poškozené kůže
• Stratamed lze použít ihned po císařském řezu, chirurgických zákrocích,
resurfacingu apod.
• Stratamed napomáhá hojení ran a zajišťuje viditelné výsledky po poškození kůže.
• Stratamed mohou bezpečně používat děti i těhotné a kojící ženy.

www.axonia.cz

Užijte si mateřství
bez strií

Zdravotnický prostředek
Gel k léčbě jizev

Unikátní zdravotnický prostředek
pro prevenci a léčbu strií

Strataderm – pro prevenci a léčbu hypertroﬁckých a keloidních jizev
• Strataderm se používá na jizvy po císařském řezu, chirurgickém zákroku, úrazu apod.
• Strataderm mohou bezpečně používat děti i těhotné a kojící ženy.
Výrobce: Stratpharma AG, CH-4051 Basilej, Švýcarsko.
Distributor pro ČR a SR: AXONIA, a.s., Obrovského 644/3, 141 00 Praha 4, Česká republika.
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Kolik gelu Stratamark potřebuji?

Strie jsou více
než pouhá kosmetická záležitost
Strie jsou známé a časté postižení kůže
a mohou způsobovat značné obavy
a pocity nejistoty během těhotenství
a po něm.
Strie jsou často výsledkem rychlého
napínání kůže při rychlém růstu nebo
rychlé změně hmotnosti.
Strie mohou rovněž ovlivnit hormonální
změny v pubertě a těhotenství,
při posilování či užívání hormonální substituční terapie, atd. 1
Ačkoliv nepoškozují Vaše zdraví, mohou způsobovat fyzické příznaky jako
je svědění, citlivost a bolest. Kvůli jejich vzhledu mohou též významně
ovlivnit Vaše sebevědomí a image. 2

Na rozdíl od kosmetických a hydratačních přípravků
je Stratamark zdravotnický prostředek s léčebným
účinkem pro prevenci a léčbu strií

• Striae rubrae označují časné
červené jizvy.

• Striae albae označují zralé,
bělejší a pokleslé strie.

• Strie postihují až 90 % těhotných žen1
• Strie jsou dva a půl krát častější u žen1
1. Osman H et al. BJOG 2008;115:1138–1142

Prevence a léčba strií
Stratamark gel je svým složením unikátní gel speciálně
vyvinutý pro prevenci a léčbu všech druhů strií.
Po zaschnutí vytváří tenkou a pružnou ochrannou
vrstvu, která propouští vzduch a je voděodolná. Stratamark normalizuje cyklus tvorby kožního kolagenu, čímž
strie vyhlazuje a účinně zabraňuje jejich tvorbě.

Jak používat gel Stratamark
• Strie mohou způsobit fyzické příznaky,
jako je svědění, citlivost a bolest
• Mohou významně ovlivnit Vaše sebevědomí a image2
1. Bernstein E. What Causes Stretch Marks, 2008./The Patient’s Guide to Stretch Marks, 2009
2. Osman H et al. BJOG 2008;115:1138–1142

O striích
Strie jsou druh tenkých zploštělých jizev.
Ačkoliv důvod vzniku strií není plně objasněn, předpokládá se, že důvodem
mohou být abnormální změny podpůrné tkáně kůže.
V raných stádiích jsou strie mírně vyvýšené, růžově až červeně zbarvené,
postupem času jejich barva nabývá světle ﬁalový odstín, až nakonec
zůstanou bílé a pokleslé s jemně vrásčitými linkami.
Strie vznikají důsledkem těhotenství, rychlého růstu v období dospívání,
přírůstku tělesné hmotnosti nebo kulturistiky. Pajizévky (Striae distensae) je obecný termín pro strie, ale existuje několik různých klasiﬁkací:
• Striae gravidarum označují strie, které vznikají v důsledku těhotenství.
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• Přesvědčte se, že kůže je čistá a suchá.
• Konečky prstů naneste na příslušná místa velmi tenkou vrstvu gelu
Stratamark, rovnoměrně rozetřete ve velmi tenké vrstvě a nechte gel
zaschnout.
• Gel aplikujte jednou denně, nebo po každém umytí.
• Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být Stratamark v nepřetržitém
kontaktu s kůží (24 hodin denně).
• Při správném použití by měl Stratamark zaschnout během
3–4 minut. Pokud gel zasychá déle, pravděpodobně jste nanesli příliš
velké množství. Malé množství gelu vystačí na velkou plochu. Jemně
odstraňte přebytečný gel ručníkem anebo papírovým ubrouskem a nechte
dále zasychat.
• Jakmile Stratamark zaschne, můžete jej překrýt spodním prádlem,
opalovacími přípravky anebo kosmetikou.

Stratamark gel má unikátní složení, které vyžaduje podstatně
méně produktu pro aplikaci, než vyžadují běžné hydratační
krémy nebo kosmetické přípravky.
• Jedna 20g tuba obsahuje dostatek gelu pro přibližně měsíční léčbu žen
v pozdních fázích těhotenství.
• Jedna 50g tuba obsahuje dostatek gelu pro přibližně dvouměsíční léčbu
žen v pozdních fázích těhotenství.

Doporučená délka léčby
Prevence strií v průběhu těhotenství
Stratamark doporučujeme užívat od začátku druhého trimestru těhotenství
(13. týden) nebo od vzniku prvních strií. Léčba by měla pokračovat
po dobu minimálně 60–90 dnů po porodu.
Prevence vzniku strií v období rychlého růstu
Stratamark by se měl používat po celé období rychlého růstu nebo do
doby, kdy již není kůže pevně napnutá. Poté by měla léčba pokračovat
po dobu dalších 60 až 90 dnů.
Léčba již existujících strií
Stratamark by se měl používat po dobu nejméně 60 až 90 dnů (24 hodin
7 dnů v týdnu). Doporučujeme pokračovat v léčbě do doby, kdy již nejsou
patrné žádné známky dalšího zlepšení. Závažné a/nebo starší strie mohou
vyžadovat delší léčbu.
Stratamark se může používat i v kombinaci s jinými přípravky pro léčbu
strií, včetně laserové terapie, s doporučením Vašeho ošetřujícího lékaře.

Stratamark je navržen speciálně pro prevenci a léčbu strií
• Zjemňuje a vyhlazuje strie.
• Snižuje zarudnutí a zabarvení strií.
• Zmírňuje svědění a nepříjemné pocity ve striích.

Odstranění gelu Stratamark

Stratamark vytváří po zaschnutí ochrannou silikonovou
vrstvu, která propouští vzduch a je voděodolná

Stratamark lze po aplikaci snadno odstranit z Vašich rukou: jednoduše
umyjte ruce tekutým mýdlem a teplou vodou. Opakujte v případě potřeby.

• Umožňuje kůži normalizovat cyklus tvorby kolagenu.
• Hydratuje a chrání strie.
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