
крем-бальзам
ВУЛЕСАН

Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

Унікальність дібраного складу та спеціальні технології 
виготовлення дали змогу створити продукт, що 
має потужні антисептичні, ранозагоювальні та 
відновлювальні властивості, забезпечуючи комплексний 
догляд за шкірою тіла з регенеруючим ефектом.

ВУЛЕСАН – це комплексний та делікатний догляд за шкірою тіла з 
регенеруючим ефектом. Крем-бальзам особливо ефективний при 
регулярному застосуванні для боротьби з трофічними порушеннями 
шкірних покривів, тріщинами і дерматитами. Прополіс знімає запалення, 
мед живить, а соснова живиця робить шкіру м’якою та еластичною.

Склад:
рослинні олії, прополіс, соснова живиця.

Спосіб застосування:
застосовувати щодня як аплікації на 
пошкоджені і проблемні ділянки шкіри 
на 2–3 години, завдаючи кілька разів в 
день. Найбільший ефект досягається, 
якщо залишити крем-бальзам на всю ніч. 
Можна застосовувати тканинний компрес 
або марлеву повязку. По закінченні часу 
процедури залишки крему знімають чистою 
серветкою або змивають теплою водою.

Властивості:
Ефективний при трофічних виразках, 

ранах що довго не загоюються, включаючи 
гнійні, тріщинах, грибкових ураженнях шкіри, 
обмороженнях та різних видах опіків.

Має потужну ранозагоювальну та 
регенеруючу дію, виражені протизапальні, 
антисептичні та болезаспокійливі властивості.

Сприяє швидкому відновленню тканин, 
очищенню від гнійних виділень і ексудатів, 
нормалізації природної мікрофлори.



крем-бальзам
ВУЛЕСАН

Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

ВУЛЕСАН чинить потужну антисептичну,  ранозагоювальну 
та регенеруючу дії, комплексно та делікатно доглядаючи 
за шкірою тіла завдяки 1ОО% природному дібраному 
складу: рослинним оліям, прополісу та сосновій живиці.

ВУЛЕСАН  ефективно вирішить питання проблем шкірного покриву при 
грибкових ураженнях, екземах, роздратуванні чи механічних ураженнях.
ВУЛЕСАН м’яко відлущить ороговівші клітини шкіри, активізує процеси 
регенерації та відновлення, зніме запалення та роздратування, позбавить 
відчуття дискомфорту та захистить від хвороботворних мікроорганізмів. 

ВУЛЕСАН/ЕКСТРАСАН у співідношенні 
1:1, наносити на уражені ділянки на 1-2 
години, після чого змивати теплою водою. 
При обмороженні, тріщинках на шкірі та 
трофічних язвах застосовується аплікаційно. 
При опіках слід нанести на уражену 
ділянку якомога скоріше та повторювати 
по мірі всмоктування впродовж 2 годин.
При бородавках та папіломах наносити 
на уражене під марлеву пов’язку.
При хворобах ясен застосовувати у 
вигляді аплікацій на уражену ділянку, або 
використовувати у якості альтернативи 
зубній пасті.
При вугровому висипі втирати крем у 
проблемні зони обличчя після парової 
бані 1 раз на тиждень, залишаючи таку 
маску мінімум на 2 години.
При підвищеній пітливості (під пахвами, 
між пальцями ніг) використовувати у 
якості натурального дезодоранту. 

Особливості застосування: 
При екземі, нейродерміті та псоріазі ВУЛЕСАН прискорить очищення шкіри 
в комплексній терапії програми ШКТ, при прийомі антипаразитарного 
комплексу ФІТАПІКЛІН та фітапібальзаму АПІ-ВІ. При використанні 
рекомендовано змішувати крем-бальзами


