
EMOLIENT PLUS - nowo wyodrębniona grupa emolientów zawierających substancje aktywne, nie spełniające definicji 
produktów leczniczych o udowodnionym działaniu poprawiającym zmiany skórne w przebiegu AZS jaka również  
o dodatnim wpływie na mikrobiom skóry. Charakterystyka formuły określona w nowych Wytycznych Europejskiego 
Forum Dermatologii w zakresie postępowania terapeutycznego w Atopowym Zapaleniu Skóry. EDF - Guidelines for 
Treatment of Atopic Eczema (Atopic Dermatitis). Developed by the Guideline Subcommittee «Atopc Eczema» of the 
European Dermatology Forum A.Wollenberg  S. Barbarot  T. Bieber  S. Christen-Zaech  M. Deleuran  A. Fink-Wagner, 
U. Gieler G. Girolomoni  S. Lau  A. Muraro  M. Czarnecka-Operacz  T. Schäfer  P. Schmid-Grendelmeier D. Simon   
Z. Szalai  J.C. Szepietowski  A. Taïeb  A. Torrelo  T. Werfel  J. Ring 

* Średni czas ustąpienia świądu. Badanie IV fazy przeprowadzone w grupie 1711 pacjentów (Francja, Francuskie 
terytoria zależne, Włochy). 75% osób używało tylko XeraCalm A.D 1 do 2 razy dziennie przez 7 dni we wskazaniu 
skóra sucha ze świądem.
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SKÓRA, KTÓRA SWĘDZI 

 
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest częstą chorobą zapalną skóry,  

która dotyczy coraz większej liczby małych dzieci, a czasami również dorosłych. 
Jej objawy są spowodowane współwystępowaniem czynników genetycznych, 

immunologicznych (związanych z naszą naturalną odpornością) i środowiskowych.

Wiele chorób lub zmian skórnych może objawiać się mniej lub bardziej  
intensywnym uczuciem swędzenia: wyprysk kontaktowy, pokrzywka, nadmierna  

suchość skóry itp. W AZS uczucie swędzenia jest głównym objawem,  
który w znaczący sposób utrudnia pacjentom życie.

SKÓRA ATOPOWA… i  c o  da l e j ? 
Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej wymaga produktów,  
które pozwolą przywrócić jej komfort (wyeliminować suchość,  

zmiany zapalne i uczucie swędzenia) oraz prawidłowe funkcjonowanie  
naturalnych systemów obronnych.  

Zgodnie z wiarygodnymi rekomendacjami*, podstawą terapii AZS  
jest stosowanie emolientów, gdyż aktywnie uczestniczą one  

w procesie leczenia poprzez swoje właściwości  
immunomodulujące i przeciwzapalne.

* Atopowe Zapalenie Skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego „Leczenie 
chorych na atopowe zapalenie skóry – rola emolientów” M. Catherine Mack Correa, Judith Nebus. Dermatologia po dyplomie 2013; 4(4): 49-68.



I ETAP – Mechaniczne czyszczenie

•  Aby usunąć ze skóry Twojego dziecka bakterie i inne zanieczyszczenia (zwłaszcza  
w okresie zaostrzeń gdy skóra jest na nie szczególnie podatna) dokładnie i delikatnie ją 
oczyść, zachowując przy tym należytą ostrożność. 

•  Upewnij się, że preparat do czyszczenia skóry nie wywołuje alergii. Zalecane są  
syndety, bo nie zawierają mydła a ich pH jest najbardziej zbliżone do fizjologicznego 
pH skóry (zwykłe mydła są o zasadowym pH przez co nadmiernie ją wysuszają).

•  Jeśli Twoje dziecko nie skończyło 2 roku życia, unikaj olejków do kąpieli zawierających 
pochodne orzeszków ziemnych lub owies koloidowy.

II ETAP – Mycie i kąpiel

•  Szybko spłukuj syndet ze skóry dziecka w wanience z wodą o temperaturze 27-30°C.

•  Kąpiel powinna być krótka (tylko 5 minut) a zastosowanie olejku do kąpieli podczas 
ostatnich dwóch minut kąpieli pozwoli na uniknięcie odwodnienia naskórka. 

•  Tuż po kąpieli, kiedy skóra jest jeszcze wilgotna, nałóż na skórę dziecka wybrany przez 
Ciebie emolient.

•  Skuteczne w przypadku liszaju skóry lub rybiej łuski mogą okazać się również słone 
kąpiele, bo pomagają usuwać martwą keratynę (białko, z którego zbudowana jest 
skóra).

 

III ETAP – Stosowanie emolientów

•  Emolienty stosuj często i obficie - aplikuj je w minimalnej ilości co najmniej 100 g na 
tydzień na skórę Twojego dziecka

•  Nakładając emolient na skórę Twojego dziecka, kieruj się regułą opuszka palca: po-
maga ona określić zalecaną ilość preparatu podczas jednej aplikacji – jednostka 
opuszka palca (FTU – ang. fingertip unit) to ilość ok 0,5 g, która wyciśnięta na dłoń ma 
powierzchnię plamy przybliżoną do wielkości pięciogroszówki. Zalecaną ilość uzyskasz 
poprzez wyciśnięcie produktu z tubki na opuszki palców wskazujących obu dłoni  
(od pierwszego zgięcia do wierzchołka opuszki palca) 

CO ROBIĆ, ABY PRAWIDŁOWO PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ DZIECKA?



CO MUSISZ WIEDZIEĆ O EMOLIENTACH?

Co musisz wiedzieć o emolientach?
Aktywne emolienty zmiękczają, nawilżają, wyrównują niedobory lipidów w skórze, a ponadto zawierają składniki 
czynne, które niwelują nadmierną reaktywność skóry uczucie swędzenia i problemy w działaniu systemów obronnych 
skóry. Wiele emolientów może poprawić funkcjonowanie bariery skórnej i zmniejszyć jej wrażliwość na czynniki draż-
niące.

Czy emolienty są skuteczne?
Udowodniono, iż długoterminowe stosowanie emolientów poprawia znacząco suchość w przebiegu Atopowego  
Zapalenia Skóry (AZS). Wyłączne stosowanie emolientów przez tydzień może poprawić przebieg kliniczny postaci  
łagodnej i umiarkowanej AZS. Badania porównawcze udowodniły, iż stosowanie emolientów może być klinicznie tak 
samo skuteczne jak stosowanie kremów barierowych w łagodnej i umiarkowanej postaci AZS. Ponadto codzienne  
stosowanie emolientów od urodzenia może w znaczący sposób zredukować częstość występowania AZS u dzieci, 
których rodzice również chorują na AZS.

Emolienty Plus
Najnowsze wytyczne wydane przez Europejskie Forum Dermatologii* wskazują również zalety stosowania  
tzw. EMOLIENTÓW PLUS. To preparaty nie będące produktami leczniczymi ale zawierające  
w swoim składzie dodatkowe substancje aktywne posiadające właściwości terapeutyczne.

Produkty te mogą zawierać m.in. związki bakteryjne (lizaty) pochodzące z mikroflory Aqua  
Dolomiae charakterystycznej dla Wody Termalnej Avène i zawartej w gamie emolientów Xera 
Calm A.D. Związki te poprawiają wygląd zmian skórnych w przebiegu AZS oraz wpływają  
bezpośrednio na zwiększenie różnorodności bakterii zamieszkujących skórę (i tworzących jej 
mikrobiom) chroniąc skórę przed czynnikami drażniącymi.

EMOLIENT PLUS - nowo wyodrębniona grupa emolientów zawierających substancje aktywne, nie spełniające definicji produktów leczniczych o udowodnionym działaniu poprawiającym zmiany skórne w przebiegu AZS jaka również o dodatnim 
wpływie na mikrobiom skóry. Charakterystyka formuły określona w nowych Wytycznych Europejskiego Forum Dermatologii w zakresie postępowania terapeutycznego w Atopowym Zapaleniu Skóry. EDF - Guidelines for Treatment of Atopic Eczema 
(Atopic Dermatitis). Developed by the Guideline Subcommittee «Atopc Eczema» of the European Dermatology Forum A.Wollenberg  S. Barbarot  T. Bieber  S. Christen-Zaech  M. Deleuran  A. Fink-Wagner, U. Gieler G. Girolomoni  S. Lau  A. 
Muraro  M. Czarnecka-Operacz  T. Schäfer  P. Schmid-Grendelmeier D. Simon  Z. Szalai  J.C. Szepietowski  A. Taïeb  A. Torrelo  T. Werfel  J. Ring 



T E C H N I K I  N A K Ł A D A N I A  E M O L I E N T U

1.   
Kończyny dolne Nakła-
daj emolient na nogi od 
kostki do górnej części ud, 
zaczynając od tyłu i koń-
cząc z przodu.
2.  
Kończyny górne Smaruj 
ręce od nadgarstków po 
pachy.

3.    
Tułów Połóż dłonie płasko 
w dolnej części brzucha, 
nakładaj emolient szeroki-
mi okrężnymi ruchami, 
prowadząc dłonie równo-
legle w górę w kierunku 
szyi. Od wysokości szyi 
zejdź wzdłuż ramion, wy-
konując łagodne, koliste 
ruchy.

4.
 Plecy Posadź dziecko. Po-
łóż ręce w dolnej części 
pleców. Rozprowadzaj pre-
parat szerokimi okrężnymi 
ruchami, w kierunku karku.
5. 
Kark Nakładaj emolient 
okrężnymi ruchami, w razie 
potrzeby przesuwając się 
aż do uszu dziecka. Roz-
masuj je opuszkami pal-
ców, nie pomijając miejsca 
między płatkiem ucha, a 
policzkiem.

6.  
Twarz Smaruj buzię dziec-
ka palcami, symetrycznymi 
ruchami. Połóż palce u 
góry czoła, zejdź na skro-
nie i przesuń przez kości 
policzkowe, pod oczami 
do nasady nosa. Zejdź 
wzdłuż skrzydełek nosa, 
rozprowadź emolient na 
policzkach i przejdź do szyi 
przez podbródek. W razie 
potrzeby nałóż preparat 
opuszkami palców na po-
wieki, wargi i kąciki ust.

7.  
Dłonie Połóż dłoń dziecka 
na swoich palcach i masuj 
ją naprzemiennie kciuka-
mi. Nałóż emolient na 
grzbiet dłoni od końców 
poszczególnych palców po 
nadgarstek.
8. 
Stopy Naprzemiennym 
użyciem obu kciuków roz-
prowadź emolient na po-
deszwę stóp i wszystkie 
palce, a następnie przejdź 
do górnej części stopy, od 
dołu w kierunku kostki.

Czego unikać?
• DETERGENTÓW I MYDŁA, SUBSTANCJI O DZIAŁANIU ŚCIĄGAJĄCYM

• PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZAPACHOWE I ALKOHOL

• POCIERANIA SKÓRY

• SZORSTKICH I WEŁNIANYCH UBRAŃ

•  EKSPOZYCJI SKÓRY NA SUCHE, PRZEGRZANE POWIETRZE I NIESPRZYJAJĄCE  
WARUNKI POGODOWE (WIATR I MRÓZ)

Mocznik może powodować po-
drażnienia oraz zaburzenia funk-
cji nerek u niemowląt, stąd należy 
unikać produktów zawierających 
ten składnik w pielęgnacji osób  
z AZS.*

U małych dzieci należy stosować 
produkty o zmniejszonym stę-
żeniu w porównaniu z dorosłymi.
Glicerol  wydaje się być lepiej 
tolerowany niż mocznik z chlor-
kiem sodu.*

Glikol propylenowy łatwo po-
drażnia małe dzieci w wieku poni-
żej dwóch lat i z powodu toksycz-
ności nie powinien być stosowany 
w tej grupie.* 

Szerokie stosowanie emolientów 
zawierających białka, takie jak 
orzeszki ziemne czy mąkę  
z owsa koloidalnego mogą 
zwiększać ryzyko uczulenia i aler-
gizacji.*

* EDF - Guidelines for Treatment of Atopic Eczema (Atopic Dermatitis). Developed by the Guideline Subcommittee «Atopc Eczema» of the European Dermatology Forum A.Wollenberg  S. Barbarot  T. Bieber  S. Christen-Zaech  M. Deleuran  A. Fink-Wagner, U. Gieler G. Girolomoni  S. Lau  A. Muraro   
M. Czarnecka-Operacz  T. Schäfer  P. Schmid-Grendelmeier D. Simon  Z. Szalai  J.C. Szepietowski  A. Taïeb  A. Torrelo  T. Werfel  J. Ring 



Dystrybutor: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa

Tel.: 22 559 63 60 | serwis.konsumencki@pierre-fabre.pl
www.eau-thermale-avene.pl
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DLA NIEMOWLĄT, DZIECI I DOROSŁYCH
Pierwsza gama emolientów działających bezpośrednio na uczucie swędzenia

INNOWACYJNY  
SKŁADNIK AKTYWNY I-modulia® UCZUCIE  

SWĘDZENIA -97%(1)

(1) Spowodowane suchością skóry. Badanie kliniczne przeprowadzone z udziałem 32 pacjentów z AZS w wieku od 7 miesięcy do 9 lat w ciągu 28 dni. 2 aplikacje dziennie XeraCalm A.D Kremu uzupełniającego lipidy. 

400 ml 

Olejek oczyszczający 
uzupełniający lipidy

Balsam uzupełniający lipidy – skóra bardzo sucha
Krem uzupełniający lipidy – skóra sucha

NOWOŚĆ

100 g
NOWA  

EKONOMICZNA POJEMNOŚĆ  
400 ml 

PIELĘGNACJAHIGIENA
Kostka myjąca 
ultra-bogata 
konsystencja

INNOWACJA
NOWA  

STERYLNA  
POMPKA

PRYSZNIC
MYCIE RĄK
POD

PRYSZNIC
K Ą P I E L I

POD
I DO

200 ml 

Może być  
stosowany  

także w fazie  
zaostrzeń

•

Przebadany  
dermatologicznie, 

okulistycznie  
i ginekologicznie

Łagodzi  
uczucie  

swędzenia

•

Odbudowuje  
barierę 

naskórkową

•

Wysoka  
tolerancja  

skórna

NARESZCIE SPOKOJNY SEN. BEZ DRAPANIA.


