Indická Ájurvéda je systém tradičního lékařství úspěšně
praktikovaný tisíce let. Jedním z pilířů je využití léčivých
rostlin. Již v prvním tisíciletí před naším letopočtem bylo
písemně zaznamenáno na 700 bylin využívaných v rámci
Ájurvédy*.
Složení krému Sorion vychází a čerpá z této tisícileté
tradice a zkušeností miliónů uživatelů. Zároveň je
vyráběn moderními technologickými postupy za použití
standardních a moderními analytickými metodami
ověřených surovin. Díky tomu splňuje všechny podmínky
pro distribuci a prodej v rámci evropského společenství.
Obsahové látky krému Sorion vycházející z Ájurvédy jsou
Zederach Indický (Azadirachta Indica, Neem, Margosa),
Kurkuma, Indian Madder (Rubia Cordifolia) a Sweet
Indrajao (Wrightia Tinctoria). Tyto rostliny jsou v Indii od
nepaměti používány k ájurvédské péči o kožní problémy.
Působení krému Sorion je výsledkem kombinace čtyř
rostlinných extraktů v účinné koncentraci. Díky nim je
Sorion ideální volba pro péči o suchou, zarudlou, hrubou,
šupinatějící a svědící pokožku (například při lupénce nebo
atopické dermatitidě). Sorion krém zklidňuje, ošetřuje
a chrání s výrazným a dlouhodobým účinkem. Zároveň
napomáhá předcházet zánětům, obnovuje, osvěžuje
a omlazuje pokožku.
* DWIVEDI, Girish & Dwivedi. History of Medicine: Sushruta the Clinician Teacher
par Excellence. Government of India : National Informatics Centre, 2007.
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Vyrobeno v Indii.
Dovozce: Berlindo International Handelsgesellschaft mbH,
Rathausstrasse 51a, 12105 Berlin, Německo
Distributor: ZenPharma Praha s.r.o.,
Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Cílem společnosti ZenPharma Praha s.r.o. je přinášet
kvalitní a účinné produkty z oblasti léčiv, doplňků stravy
a kosmetických přípravků pacientům a uživatelům
v České Republice a na Slovensku. V zastoupení německé
společnosti Berlindo International nabízíme ájurvédské
přírodní kosmetické přípravky a doplňky stravy.

Kontaktní informace:
ZenPharma Praha s.r.o.
Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha 5
e-mail: info@zenpharma.cz
tel.: +420 778 087 808, volejte po-pá 9:00-17:00
www.zenpharma.cz
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Ošetřující krém k péči o suchou,
svědící a šupinatou pokožku.
Upravuje hodnotu pH.

Přírodní síla indických bylin
k vašim službám!
Sorion je přírodní produkt používaný ke každodenní péči
o pokožku. Regulací přirozené hodnoty pH zanechává pokožku svěží a mladistvou. Má také protizánětlivý a regenerační
účinek. Díky tomu je velmi vhodný zejména pro zklidňující
a účinnou péči o hrubou, zarudlou a podrážděnou pokožku
s okamžitým a dlouhotrvajícím účinkem. Vzhledem ke speciální
kombinaci ájurvédských bylin Azadirachta, Kurkuma, Indian
Madder a Sweet Indrajao je krém Sorion vhodný zejména
na péči o svědivou nebo šupinatou pokožku se sklonem
k odlupování (např. při psoriáze). Toto složení přírodních látek
je vysoce účinné a dobře snášené i pro citlivou pokožku.
Použití:
Obvykle se aplikuje 2xdenně. Je vhodný pro každodenní péči.
Upozornění:
Pouze na vnější použití. Do silně šupinaté nebo zarudlé
pokožky krém nevtírejte, jen lehce naneste. Neaplikujte na
otevřené rány nebo poraněnou pokožku. Bezprostředně
po použití krému se vyhněte přímému slunečnímu záření.
Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Barva a konzistence
se mohou vzhledem k přítomnosti přírodních složek lišit.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v chladu a temnu.
Obal uschovejte, jsou na něm důležité informace.

Důležité přírodní složky

ZenPharma – O nás

Azadirachta Indica/Zederah Indický/Neem/Margosa
Různé nadzemní části stromu Neem jsou v Indii používány
2000 let na řadu zdravotních obtíží. Neem působí antibakteriálně, proti plísním a zklidňuje kůži. Příznivě působí na
spáleniny, puchýře, vředy a jiné kožní obtíže.

Zenpharma Praha s.r.o. je obchodní společnost zabývající
se marketingovou podporou léčiv, distribucí a propagací
kosmetických přípravků a doplňků stravy v České republice
a na Slovensku. Od roku 2014 zajišťujeme výhradní
zastoupení německé společnosti Berlindo International
pro ČR a SR. Naším společným cílem je přinášet účinné
přírodní doplňky stravy a kosmetické přípravky vycházející
z tradic indické Ájurvédy a vyráběné moderními metodami.

Curcuma Longa/Kurkuma
Dokumenty dokládají, že kurkuma je v Indii používána již 4000
let. Byla považována za posvátnou a i v dnešní době patří
mezi nejvýznamnější léčivé rostliny. Kurkuma má antioxidační
a protizánětlivé působení. V Ájurvédě je kurkuma používána
na řezné rány a vyrážky stejně jako na každodenní péči o pleť.
Rubia Cordifolia/Indian Madder
V Ájurvédě je využívána k péči o kožní obtíže doprovázené
svěděním. Rubia reguluje hodnotu pH a zklidňuje pokožku.
Používá se na povrchové záněty a popáleniny.
Wrightia Tinctoria/ Sweet Indrajao
Tato rostlina má v Ájurvédě místo v léčbě různých kožních
onemocnění jako je herpes, psoriáza, záněty kůže, alergie,
atopická dermatitida. Také zklidňuje pokožku a reguluje
hodnotu pH.

Naše firemní kultura a filozofie
Na trh přinášíme pouze výrobky, u nichž jsme na 100%
přesvědčeni o jejich přínosech pro naše zákazníky.
S našimi produkty bychom zejména rádi pomohli
těm, kteří v minulosti vyzkoušeli mnohé jiné přípravky
s žádným nebo minimálním úspěchem.

Složení:
Petrolatum, Cocos Nucifera Oil, Cera Microcristallina,
Paraffin, Azadirachta Indica Bark Extract, Curcuma Longa
Rhizome Extract, Rubia Cordifolia Stem Extract, Wrightia
Tinctoria Leaf Oil, Parfum, Bha, Titanium Dioxide.

Naše cíle
Naším hlavním cílem je přinést úlevu a tím zajistit vyšší
kvalitu života. Spokojenosti zákazníků chceme dosáhnout
nabídkou nejvyšší možné kvality za přijatelnou cenu.

Bez konzervačních látek.
Netestováno na zvířatech.
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Uživatelé sobě
Inspirativní je zejména cesta těchto produktů do Evropy.
Na počátku byla výborná zkušenost evropských uživatelů
v Indii. Po návratu do Německa konstatovali, že zejména pro
chronické kožní obtíže jako psoriáza, atopická dermatitida
nebo herpes neexistují na trhu srovnatelné přípravky.
Proto byl vybrán výrobce účinných produktů, který splňuje
požadavky na kvalitu definované pro náročný evropský trh.
Tak se samotní uživatelé ájurvédských produktů zasadili
o jejich rozšíření do evropského společenství. Díky nim nyní
nabízíme něco, co opravdu pomáhá. Lidé, kteří používají
naše produkty, zažívají úlevu od nepohodlí, zlepšení zdraví
a díky tomu lepší kvalitu života.
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