Stratamark gél sa nanáša na príslušné
miesta vo veľmi tenkej vrstve

Starajte sa o Vaše dieťa – a Vašu pokožku

• Vysoký účinok : Stratamark gél má unikátne zloženie, ktoré
vyžaduje podstatne menej produktu pre aplikáciu, než vyžadujú
bežné hydratačné krémy alebo kozmetické prípravky.
• Jednoduchá aplikácia na všetky oblasti kože vrátane
exponovaných a citlivých oblastí.
• Po zaschnutí sa môže prekryť spodným prádlom, opaľovacími
prípravkami alebo kozmetikou.

Na prevenciu a liečbu strií

• Stratamark zjemňuje a vyhladzuje
vystúpené a poklesnuté strie.
• Znižuje začervenanie a zafarbenie strií.
• Hydratuje a chráni pokožku.
• Je vhodný pre tehotné ženy, dojčiace
mamičky, deti aj osoby s citlivou
pokožkou.
• Zmierňuje svrbenie a nepríjemné
pocity vo striách.

Stratamark je priehľadný a bez zápachu
Neobsahuje alkohol, parfumácie ani parabény
• Nepreniká pod úroveň stratum corneum (povrchová vrstva pokožky).
• Je vhodný pre tehotné ženy, dojčiace mamičky, deti aj osoby s citlivou pokožkou.
Od Stratpharma AG (Švajčiarsko) výrobcu:

Gél na liečbu jaziev pre lekárske použitie

Užite si materstvo
bez strií

Stratamed je prelomová liečba otvorených rán a poškodenej kože
• Stratamed je možné použiť ihneď po cisárskom reze, chirurgických zákrokoch,
resurfacingu apod.
• Stratamed napomáha hojeniu rán a zabezpečuje viditeľné výsledky po poškodení kože.
• Stratamed môžu bezpečne používať deti aj tehotné a dojčiace ženy.

www.stratamed.com

www.stratamark.net
Zdravotnícka pomôcka
Gél na liečbu jaziev

Unikátna zdravotnícka pomôcka
pre prevenciu a liečbu strií

Strataderm – pre prevenciu a liečbu hypertroﬁckých a keloidných jaziev.
• Strataderm sa používa na jazvy po cisárskom reze, chirurgickom zákroku, úraze apod.
• Strataderm môžu bezpečne používať deti aj tehotné a dojčiace ženy.

www.strataderm.com

Výrobca: Stratpharma AG, CH-4051 Bazilej, Švajčiarsko, www.stratamark.net
Distribútor pre ČR a SR: AXONIA, a.s., Obrovského 644/3, 141 00 Praha 4, Česká republika, www.axonia.sk

Koľko gélu Stratamark potrebujem?

Strie sú viac
než iba kozmetická záležitosť
Strie sú známe a časté postihnutie kože
a môžu spôsobovať značné obavy a pocity
neistoty počas tehotenstva a po ňom.
Strie sú často výsledkom rýchleho
napínanie kože pri rýchlom raste alebo
rýchlej zmene hmotnosti.
Strie môžu tiež ovplyvniť hormonálne
zmeny v puberte a tehotenstve, pri
posilňovaní či užívaní hormonálnej
substitučnej terapie, atď. 1
Hoci nepoškodzujú Vaše zdravie, môžu spôsobovať fyzické príznaky ako
je svrbenie, citlivosť a bolesť. Kvôli ich vzhľadu môžu tiež významne
ovplyvniť Vaše sebavedomie a imidž. 2

Narozdiel od kozmetických a hydratačných
prípravkov je Stratamark zdravotnícka pomôcka
s liečebným účinkom pre prevenciu a liečbu strií

• Striae rubrae označujú
počiatočné červené jazvy.

• Striae albae označujú zrelé,
belšie a poklesnuté strie.

• Strie postihujú až u 90% tehotných žien 1
• Strie sú dva a pol krát častejšie u žien 1
1. Osman H et al. BJOG 2008;115:1138–1142

Prevencia a liečba strií
Stratamark gél je svojím zložením unikátny gél špeciálne
vyvinutý pre prevenciu a liečbu všetkých druhov strií.
Po zaschnutí vytvára tenkú a pružnú ochrannú
vrstvu, ktorá prepúšťa vzduch a je vodeodolná. Stratamark normalizuje cyklus tvorby kožného kolagénu, čím
strie vyhladzuje a účinne zabraňuje ich tvorbe.

Ako používať gél Stratamark
• Strie môžu spôsobiť fyzické príznaky,
ako je svrbenie, citlivosť a bolesť
• Môžu významne ovplyvniť Vaše sebavedomie a image 2
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 striách
Strie sú druh tenkých sploštených jaziev. Hoci dôvod vzniku strií nie je úplne
objasnený, predpokladá sa, že dôvodom môžu byť abnormálne zmeny
podporného tkaniva kože.
V raných štádiách sú strie mierne vyvýšené, ružovo až červeno sfarbené,
postupom času ich farba nadobúda svetloﬁalový odtieň, až nakoniec
ostanú biele a poklesnuté s jemne zvráskavenými linkami.
Strie vznikajú dôsledkom tehotenstva, rýchleho rastu v období dospievania,
prírastku telesnej hmotnosti alebo kulturistiky. Pajazvičky (striae distensae)
je všeobecný termín pre strie, ale existuje niekoľko rôznych klasiﬁkácií:
• Striae gravidarum označujú strie, ktoré vznikajú v dôsledku tehotenstva.

• Presvedčte sa, že koža je čistá a suchá.
• Končekmi prstov naneste na príslušné miesta veľmi tenkú vrstvu gélu
Stratamark, rovnomerne rozotrite vo veľmi tenkej vrstve a nechajte gél
zaschnúť.
• Gél aplikujte raz denne, alebo po každom umytí.
• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal byť Stratamark
v nepretržitom kontakte s kožou (24 hodín denne).
• Pri správnom použití by mal Stratamark zaschnúť počas 3–4 minút.
Ak gél zasychá dlhšie, pravdepodobne ste naniesli príliš veľké množstvo.
Malé množstvo gélu vystačí na veľkú plochu. Jemne odstráňte prebytočný
gél uterákom alebo papierovým obrúskom a nechajte ďalej schnúť.
• Akonáhle Stratamark zaschne, môžete ho prekryť spodným prádlom,
opaľovacími prípravkami alebo kozmetikou.

Stratamark gél má unikátne zloženie, ktoré vyžaduje podstatne
menej produktu pre aplikáciu, než vyžadujú bežné hydratačné
krémy alebo kozmetické prípravky.
• Jedna 20g tuba obsahuje dostatok gélu pre približne mesačnú liečbu
žien v neskorých fázach tehotenstva.
• Jedna 50g tuba obsahuje dostatok gélu pre približne dvojmesačnú liečbu
žien v neskorých fázach tehotenstva.

Odporúčaná dĺžka liečby
Prevencia strií počas tehotenstva
Stratamark odporúčame užívať od začiatku druhého trimestra tehotenstva
(13. týždeň) alebo od vzniku prvých strií. Liečba by mala pokračovať
po dobu minimálne 60–90 dní po pôrode.
Prevencia vzniku strií v období rýchleho rastu
Stratamark by sa mal používať po celé obdobie rýchleho rastu alebo do
doby, kedy už nie je koža pevne napnutá. Potom by mala liečba pokračovať
ďalších 60 až 90 dní.
Liečba už existujúcich strií
Stratamark by sa mal používať po dobu najmenej 60 až 90 dní (24 hodín
7 dní v týždni) . Odporúčame pokračovať v liečbe do doby, keď už nie sú
viditeľné žiadne známky ďalšieho zlepšenia . Závažné a/alebo staršie strie
môžu vyžadovať dlhšiu liečbu .
Stratamark sa môže používať aj v kombinácii s inými prípravkami na liečbu
strií, vrátane laserovej terapie, s odporúčaním Vášho ošetrujúceho lekára.

Stratamark je navrhnutý špeciálne pre prevenciu a liečbu strií
• Zjemňuje a vyhladzuje strie.
• Znižuje začervenanie a zafarbenie strií.
• Zmierňuje svrbenie a nepríjemné pocity vo striách.

Odstránenie gélu Stratamark

Stratamark vytvára po zaschnutí ochrannú silikónovú
vrstvu, ktorá prepúšťa vzduch a je vodeodolná

Stratamark možno po aplikácii ľahko odstrániť z Vašich rúk: jednoducho
umyte ruky tekutým mydlom a teplou vodou. Opakujte v prípade potreby.

• Umožňuje koži normalizovať cyklus tvorby kolagénu.
• Hydratuje a chráni strie.

