
Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za kúpu kozmetického prípravku Ureagamma® – masť na starostlivosť o nohy 
so zvýšeným obsahom urey. Masť neobsahuje parfumy, vonné látky ani konzervačné látky. 

Koža na chodidlách, ktoré sú neustále v obuvi, ako prvá stráca vlhkosť a pružnosť,  
vysušuje sa a praská. Jej ošetrovaním docielite zdravšie a krajšie nohy. Pravidelná 
starostlivosť je základom zdravej kože na nohách. Predídete tak  mnohým zdravotným 
problémom.

Ureagamma® masť na starostlivosť o nohy sa odporúča
–  pri dennej starostlivosti o suchú, zhrubnutú a popraskanú pokožku nôh
–  pri starostlivosti o nohy u pacientov s cukrovkou, na chronický zápal kože 

(neurodermatitída) a na nezápalové ochorenie charakterizované suchou  
kožou (ichtyóza).

Viac informácii na: www.diabetik.sk

Urea (močovina) je prírodná látka hydratujúca kožu; nachádza sa v zdravej rohovej vrstve 
kože v koncentrácii asi do 1 %. Často sa stáva, že jej obsah je v koži znížený. V dermatológii 
sa používa ako prírodná látka, ktorá viaže v koži vlhkosť. Vďaka nej sa vlhkosť kože zvyšuje, 
pričom sa zjemňuje jej rohová vrstva a súčasne sa zmierňuje svrbenie. 

Ureagamma® obsahuje vysokú koncentráciu hydratačnej látky urey. Tá podporuje schopnosť 
kože pohlcovať a zadržiavať vlhkosť. Aby sa znížilo riziko podráždenia kože a alergie,  
masť Ureagamma® obsahuje ureu, ktorá viaže vlhkosť, a masťový základ šetrný k pokožke.
Neobsahuje parfumy, vonné látky ani konzervačné látky. 

Použitie: Nanáša sa pravidelne ráno a večer na čisté a suché nohy a zľahka sa vmasíruje do 
chodidla.

Výrobca a dovozca: Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Calwer Strasse 7, 71034 Böblingen, 
Nemecko
Zastúpenie v SR: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Stolárska 35, 831 06  Bratislava, 
Slovenská republika 

Ureagamma® 
masť na starostlivosť o nohy 

Obsahuje 10 % urey.

VNr. 22-0516-00 / 601399 / SK

Nemecká farmaceutická spoločnosť Wörwag Pharma GmbH & Co.KG –  
sa viac než 50 rokov špecializuje na oblasť biofaktorov – minerálov a vitamínov.  
Pôsobí najmä v Európe a Ázii.  
Viac informácií na www.woerwagpharma.sk

Počúvajte svoje 

148 x 210 mm / 8pt / LC
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Zastúpenie v SR: Wörwag Pharma Slovensko s.r.o., Ivánska cesta 30/B,  
821 04 Bratislava, Slovenská republika


