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Introducere

Î

n sezonul cald, pielea noastră beneﬁciaza de t0ți factorii naturali, care contribuie la menținerea sănătății.
Soarele emite către Pământ radiații solare; unele dintre acestea vin în contact direct cu pielea și, de aceea,
acțiunea lor trebuie să ﬁe cunoscută.

Radiațiile ultraviolete se împart în trei categorii: radiații UV-A (bronzează pielea rapid, dar cauzează riduri și
îmbătrânire a pielii; penetrează profund țesutul cutanat și îl deteriorează), radiații UV-B (responsabile
pentru bronzul gradual, arsuri, îmbătrânire a pielii și cancer de piele; sunt parțial abosorbite în atmosferă) și
radiațiile UV-C (cele mai dăunătoare; sunt absorbite în totalitate de stratul de ozon).
Bronzarea pielii este produsă de pigmentul numit melanină, care se găsește în melanocite - celule situate în
stratul mai profund al epidermei; acestea contribuie la formarea melaninei și migrarea sa spre suprafața
epidermei, în straturile superioare, având rol important de ecranare a straturilor profunde împotriva
radiațiilor solare dăunătoare.
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FPS

P

entru protejarea împotriva radiațiilor nocive se utilizează, de regulă, produse antisolare cu capacități de protecție diferite;
această proprietate este cuantiﬁcată prin intermediul factorului de protecție solară (FPS); datele din literatură, obținute prin
studii aprofundate, au arătat că există exagerări cu privire la prezentarea factorului de protecție al produselor antisolare. Astfel,
produsele de protecție solară, se pot casiﬁca în funcție de dependența stabilită între factorul de protecție solară pe care în posedă și
capacitatea de protecție efectivă:
Concluzie:





protecție ≈ 94% (FPS 5 - 10);
protecție≈ 95% (FPS 15, 20, 25);
protecție ≈ 97% (FPS 30 - 50);
protecție ≈ 98% (FPS 50+);

Nivelul de protecție
solară nu crește
proporțional cu FPS;
din graﬁc se observă că
protecția solară atinge
un palier de intensitate
la valori ale FPS în
jur de 10

astfel: pentru a atinge nivelul de protecție optim, indicat de „factorul de protecție solară”, produsele pentru protecție
trebuie aplicate în cantități suﬁciente, în nici un caz nu trebuie utilizate produse cu factor de protecție solară cât mai mare.
În cadrul laboratorului TIS Farmaceu c au fost promovate studii proprii, privind stabilirea factorului de protecție solară al
produselor concepute în acest scop. Factorul de protecție solară s-a determinat printr-o metodă spectrofotometrică, măsurând
absorbanța la lungimi de undă caracteris ce domeniilor UVA și UVB. Rezultatele au arătat că produsele pentru protecție solară,
din gama TIS Farmaceu c (printre care: Crema mul protectoare, Crema mul protectoare plus, Crema pentru albire, Masca
de albire) au valori ale FPS cuprinse între 10 și 15. Deși încadrate la produse ce oferă protecție scăzută, SPF este obținut doar prin
u lizarea ﬁltrelor minerale naturale și a extractelor din plante. Raționamentul a fost acela de a contracara efectele nega ve ale
radiațiilor solare pe cale naturală,evitând apariția efectelor adverse provocate de ﬁltrele chimice.
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Produse care pregătesc pielea pentru expunerea solară

Î

n gama TIS Farmaceutic există produse cu formulări concepute să asigure pregătirea epidermei pentru expunerea la
soare; aceasta se datorează acțiunii de hidratare profundă, acțiunii emoliente și optimizării nutriției tisulare.
Excipienții (ceară de albine, lanolină, unt de shea, ulei din germeni de grâu, ulei de măsline) folosiți în formularea
produselor sunt naturali și datorită proprietăților emoliente și hidratante pe termen lung, stimulează capacitatea de
protecție antisolară .
Q4U - Cremă CORPORALĂ
Are rol de hidratare, datorită conținutului in uree - factor hidratant natural; ureea reține apa mp îndelungat, în
derm, mai ales în asociere cu uleiurile naturale din plante. Conținutul ridicat în uleiuri vegetale, pe lângă efectul
hidratant și emolient, îi asigură și rol de protecție, pregă nd pielea în vederea expunerii la soare. Uleiul de
avocado hrănește și ca felează pielea.

Q4U - Lipogel ANTICELULITIC
Emulsie a/u care permite o permeabilitate cutanată profundă, până la nivelul hipodermului, unde este
instalată celulita. Asocierea de extracte vegetale (ardei iute, iederă, castan), colagen, uleiuri vegetale
(germeni de grâu, că nă) şi cafeină îi conferă produsului proprietăți tonice și emoliente și intensiﬁcă
efectul an celuli c. Pielea devine fermă și ca felată.

Q4U - Cremă ANTIVERGETURI
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Cremă uşoară, care asigură pielii o întreţinere op mă, prin menţinerea hidratării permanente (acizii graşi
esenţiali din uleiul de germeni de grâu împiedică pierderea apei din derm). Extractele vegetale de
levănţică şi salvie, cu conţinut mare de acizi triterpenici, s mulează biosinteza de colagen necesar
refacerii ţesutului lezat.

Filtre UV naturale

P

rodusele TIS Farmaceutic vizează protejarea și pregătirea pielii, pe
cale naturală, pentru a lupta împotriva efectelor negative ale
radiațiilor, în sezonul cald, evitând acțiunea nocivă a ﬁltrelor
chimice. Factorul de protecție este obținut prin utilizarea de ﬁltre
minerale (oxidul de zinc, dioxidul de titan), în combinație cu extracte și
uleiuri naturale din plante, bogate în caroteni.
Pentru obținerea acestor extracte u lizăm plante cul vate și procesate controlat, în regim propriu (pătlagină,
morcovi, gălbenele, coada șoricelului); iar procesele de extracție se realizează în concordanță cu speciﬁcul
materialului vegetal, as el încât principiile ac ve conținute să se regăsească în compoziția extractelor și,
respec v, a produsului ﬁnit.
Extracte din plante, cu rol în protecția și ingrijirea pielii:
 Extractul uleios de că nă - conține vitamine liposolubile în stare naturală, în special vitamina A, sub formă de
betacaroten, proteine, acizi graşi, microelemente; s mulează regenerarea
celulelor, frânează procesul de îmbătrânire, protejează în mod eﬁcient
pielea contra radiaţiilor UV.
 Extractul uleios de morcov - conține caroteni,vitaminele B1, B2, C, E,

minerale, uleiuri esențiale, pigmenți; protejează pielea împotriva
radiațiilor solare și a radicalilor liberi; este emolient și hidratant al
stratului cornos, menținând o hidratare con nuă; pregătește pielea
pentru expunerea la soare.
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Filtre UV naturale

 Uleiul de avocado - conține vitamine, proteine, acizi grași nesaturați, proteine; hrănește și ca feleză pielea, are rol

an sep c și previne îmbătrânirea prematură.
 Extract uleios de gălbenele - conține uleiuri vola le, caroteni , vitamina C, substanţe proteice; este recomandat

îngrijirea epidermei uscate şi sensibile; are acţiune cicatrizantă, tonică, an iritantă, de reducere a fragilităţii
vasculare şi îmbunătăţeşte circulaţia sanguină periferică.
 Extract uleios din sâmburi de struguri - conține acizi grași esențiali ( linoleic, oleic, palmi c, stearic, acid α-linolenic,

acid palmitoleic și, în can tăți reduse, steroli și vitamina E; are acţiune puternic an oxidantă, regenerează,
revitalizează, hidratează şi ca felează pielea; penetrează ușor pielea, are o densitate mică, ceea ce îl face un
excelent ingredient în uleiuri pentru masaj; ecran u/v natural, protejează pielea de caldură excesivă, frig și
umezeală.
 Extractul de pătlagină - conține compuși ﬂavonoidici și glicozidici, polifenoli, derivați iridoidici, vitamina K; are

acţiuni mul ple: cicatrizantă, an inﬂamatoare și an microbiană, ﬁind u lizat cu succes în formulări recomandate
în tratamentul arsurilor de gradul 1 și 2, eritemelor.

Q4U - Cremă MULTIPROTECTOARE PLUS

FPS: 15

Formulă îmbunătățită prin asocierea arbu nei naturale (din extractul de merișor) cu
vitamina C (rol an oxidant) și carotenii din uleiurile vegetale (struguri, morcov, gălbenele,
că nă, ardei dulce); atenuează petele pigmentare (petele maronii), protejează epiderma
împotriva radiațiilor solare (dioxid de tan) și intensiﬁcă bronzajul după expunerea la
soare. Efectul de depigmentare al arbu nei este potențat de vitamina C, asigurând o
protecție superioară, naturală a epidermei față de factorii nocivi.
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Portofoliu- protectoare UV

Q4U - Mască de ALBIRE

FPS: 15

Mască de albire, pe bază de arbu nă naturală (din extract de merișor), vitamina C și
compuși bioac vi din plante (semințe de struguri, morcov, gălbenele, licviriție), cu rol de
depigmentare a tenului și de prevenire a formării petelor noi. Prin inhibarea sintezei de
melanină, datorită ac vității arbu nei naturale din extractul de merișor, masca reduce
hiperpigmentarea și luminează aspectul epidermei, reechilibrându-i tonusul. Vitamina C,
având rol puternic an oxidant, potențează acțiunea arbu nei.

TIS Derm- Lips ck PROTECTOR

FPS: 15

Lips ck protector cu dioxid de tan, recomandat pentru protecția și îngrijirea
buzelor, împotriva factorilor de mediu, în special împotriva radiațiilor UV.
Compoziția produsului alătură baza cons tuită din ceara naturală și ceruri
sinte ce cu principiile ac ve (uleiuri naturale de ca nă și semințe de struguri,
dioxid de tan, unt de cacao și unt de shea, oxibenzonă), cu rol protector
împotriva radiațiilor solare.

Lips ck cu Aloe vera

Lips ck cu aromă de
fructe

lips ck-uri cu acțiune cicatrizantă și protectoare
împotriva factorilor externi nocivi (radiații UV, frig, vânt)

Lips ck cu Echinacea

Lips ck cu Propolis
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Portofoliu- protectoare UV

Q4U - Cremă MULTIPROTECTOARE

FPS: 10

Principiile ac ve din uleiuri vegetale (morcov, germeni de grâu, că nă,
gălbenele, levănţică, muşeţel, capsicum), unt de shea şi vitamina E
hidratează, ca felează și toniﬁcă tenul; protejează pielea, împotriva
factorilor externi nocivi (radiaţii UV, vânt, frig, umiditate, poluare
atmosferică).
Are o textură lejeră și poate ﬁ folosită ca bază de machiaj.

Q4U - Loțiune de față, contra petelor pigmentare
Formulă îmbunătățită, care intensiﬁcă efectul de estompare a petelor și previne apariția lor, fără să afecteze
epiderma. Complexul vegetal (extracte de licviriție, arnică, mușețel), potențează efectul de albire al vitaminei C.

Q4U - Cremă pentru ALBIRE

FPS: 10

Complexul vegetal ac v, obținut prin asocierea extractului de licviriție și uleiurilor
vegetale (că nă, germeni de grâu, mușețel) potențează efectul de albire al vitaminei C.
Oxidul de zinc formează un ecran mineral și împreună cu extractul carotenoidic (uleiuri
naturale de: morcov, gălbenele, ardei dulce) protejează pielea împotriva radiațiilor solare,
care intensiﬁcă petele maronii.
Produsul reduce pigmentarea și protejează pielea împotriva radicalilor liberi; formula sa
avansată împiedică pierderea de apă din epidermă, redându-i elas citatea și ca felarea.
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Portofoliu- protectoare UV

P

rodusele naturale pe bază de uleuri din plante, protejează pielea împotriva radiațiilor solare prin inhibarea
radicalilor liberi. Astfel, pot ﬁ aplicate chiar și pe pielea sensibilă a copiilor.
Ulei de MORCOV
Datorită compoziției bogate în caroteni,vitaminele B1, B2, C, E, minerale, uleiuri esențiale, pigmenți, protejează
pielea împotriva radiațiilor solare și a radicalilor liberi; se poate u liza în combinație cu alte uleiuri vegetale, ca
emolient și hidratant al stratului cornos, menținând o hidratare con nuă; pregătește pielea pentru expunerea la
soare, favorizează bronzajul; ca felează și revitalizează pielea după expunerea la soare; favorizează
regenerarea celulelor pielii; an oxidant.

Q4U - Ulei de masaj
Formulat special pentru a ﬁ u lizat în masaj, acționează ca toniﬁant al epidermei, prin
ac varea microcirculației cutanate. Conține extract uleios din sâmburi de struguri în concentrație
ridicată, care datorită densității mici, penetrează ușor epiderma. Compoziția complexă imprimă Uleiului de
masaj proprietăți an oxidante; produsul asigură o bronzare uniformă, protejând
epiderma de efectele nocive ale radiațiilor solare.

Baby4YOU - Ulei de corp pentru copii
Asocierea compuşilor bioac vi din extractele uleioase conferă produsului proprietăţi hidratante, emoliente şi
protectoare faţă de pielea copilului. Are miros uşor aromat, de muşeţel. Uleiurile de muşeţel şi coada şoricelului
au proprietăţi an sep ce şi calmante.
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Portofoliu- după expunere UV

Î

n situatia în care sub acțiunea razelor solare se produce eritem (roșeața pielii), compușii bioactivi din compoziția
produselor TIS Farmaceutic acționează local, pentru ameliorarea acestuia și pentru hidratarea pielii. Atunci cand
expunerea a depășit capacitatea de adaptare a pielii, apare eritemul solar (o arsură superﬁcială – gradul I), pentru
tratarea căruia TIS Farmaceutic vă propune o gamă de produsele adaptate, special concepute pentru a ameliora congestia
locală, a îmbunătăți hidratarea și a accelera reepitelizarea.
KeraTIS, cremă cu vitamina A
Cremă epitelizantă şi cicatrizantă. Vitamina A s mulează regenerarea celulară şi inhibă kera nizarea cu
efect asupra normalizării procesului de epitelizare a pielii. Asocierea extractelor de gălbenele şi
pătlagină grăbesc cicatrizarea şi epitelizarea, pielea devine fermă şi ca felată.
Se recomandă pentru îngrijirea pielii devitalizate, uscate şi descuamate.

Plantago AFTER SUN, gel hidratant
Hidratează și calmează pielea după expunere prelungită la soare și vânt. Datorită proprietăților hidratante și
an oxidante, compușii bioac vi din extractele naturale protejează și refac pielea înroșită,
predispusă la eritem.

Apicrisin-D, spray cu propolis
Apicrisin-D, spray cu propolis este o soluție cutanată cu rol protector și calmant.
După aplicare, extractul de propolis formează o peliculă ﬁnă, care rămâne după evaporare și are
efect protector la nivelul pielii.
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Portofoliu- după expunere UV
Lassari TIS
Pastă cu proprietăți adsorbante, astringente și protectoare, des nată aplicării topice, pe
suprafețe afectate de răni care supurează (de exemplu:eczeme, ulcere, arsuri, etc.).
Are rol sica v (de adsorbție a exudatelor din rană) contribuind la crearea unui mediu favorabil
vindecării. Are rol de protecție a rănilor; previne contaminarea microbiană.

Îngrijirea părului

R

adiațiile UV pot avea efecte negative nu numai asupra pielii, ci și asupra părului, rezultatul ﬁind un păr uscat,
degradat și agil. Efectele pe care factorii externi le au asupra părului, pot ﬁ evitate prin utilizarea unor
șampoane cu rol hidratant, nutritiv, care stimulează circulația sangvină la nivelul rădăcinii ﬁrului de păr.
Extractele naturale conțin principii bioactive speciﬁce plantei din care provin, în concentrații bine stabilite, care
determină proprietățile produsului ﬁnit.
Q4U - Șampon REVITALIZANT
Hidratează ﬁrul de păr și previne degradarea acestuia, datorită extractelor naturale .
 Extractul de germeni de grâu, bogat în proteine naturale hrănește rădăcina ﬁrului de păr.
 Extractul din scoarţă de castan ac vează microcirculația la nivelul rădăcinii ﬁrului de păr.
Se poate u liza frecvent deoarece nu usucă părul (nu conţine sare).
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Îngrijirea părului

CafeinTIS, șampon pentru păr degradat
Şampon cu consistenţă cremoasă, împotriva căderii părului.
Cafeina previne căderea părului, s mulează creșterea ﬁrului de păr și întărește rădăcina. Dpantenolul și compușii bioac vi din extractele naturale (mesteacăn, germeni de grâu, castan) au rol
hidratant și nutri v la nivelul scalpului și ﬁrului de păr.

Q4U - Balsam pentru păr
Produsul conferă suplețe, volum și strălucire ﬁrului de păr, ﬁind mai ușor de coafat. Asocierea
provitaminei B5 cu extractele naturale (arnică, brusture, iederă) conferă proprietăți hidratante,
emoliente și nutri ve.

Q4U - Mască pentru păr
Îngrijește părul uscat și deteriorat, oferindu-i strălucire.
Complexul bioac v (avocado, germeni de grâu, hamei, urzică) și provitamina B5 susțin hidratarea și
regenerarea ﬁrului de păr, prevenind îmbătrânirea acestuia.
După u lizare conferă părului suplețe și netezire, facilitând coafarea.

Web: www.tisfarmaceutic.ro
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