Indická Ájurvéda je systém tradičného lekárstva úspešne
praktizovaného tisícky rokov. Jedným z jeho pilierov je
využitie liečivých rastlín. Už v prvom tisícročí pred naším
letopočtom bolo písomne zaznamenaných až 700 bylín,
ktoré boli využívané v rámci Ájurvédy.
Zloženie krému Sorion vychádza a čerpá z tejto tisícročnej
tradície a zo skúseností miliónov užívateľov. Súčasne
je však vyrábaný podľa moderných technologických
postupov s použitím štandardných a modernými
analytickými metódami overených surovín. Vďaka tomu
spĺňa všetky podmienky pre distribúciu a predaj v rámci
európskeho spoločenstva.
Obsahové látky krému Sorion vychádzajúce z Ájurvédy
sú Zederach Indický (Azadirachta Indica, Neem,
Margosa), Kurkuma (Curcuma Longa), Indian Madder
(Rubia Cordifolia) a Sweet Indrajao (Wrightia Tinctoria).
Tieto rastliny sa v Indii používajú pri ošetrovaní kožných
problémov už od nepamäti.
Krém Sorion pôsobí predovšetkým vďaka kombinácii
štyroch rastlinných extraktov v ich účinnej koncentrácii.
Vďaka nim je Sorion ideálnou voľbou pre starostlivosť
o suchú, začervenanú, hrubú, šupinatú a svrbiacu
pokožku (napríklad pri psoriáze alebo atopickej
dermatitíde). Sorion krém upokojuje, ošetruje a chráni
s výrazným a dlhodobým účinkom. Súčasne pomáha
predchádzať zápalom, obnovuje, osviežuje a omladzuje
pokožku.

Naše motto:

„Príroda uzdravuje“

www.zenpharma.cz

Vyrobené v Indii
Dovozca: Ruehe Healthcare GmbH, Rathausstrasse 51a,
12105 Berlin, Nemecko
Distribútor: ZenPharma Praha s.r.o., Mukařovského
1985/5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, ČR
Cieľom spoločnosti ZenPharma s.r.o. je prinášať kvalitné
a účinné produkty z oblasti liečiv, doplnkov stravy
a kozmetických prípravkov pacientom a užívateľom
v Českej republike a na Slovensku. V zastúpení nemeckej
spoločnosti Berlindo International ponúkame ájurvédske
prírodné kozmetické prípravky a doplnky stravy.

Kontaktné informácie:
ZenPharma Praha s.r.o.,
Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha 5, ČR
e-mail: info@zenpharma.cz
tel.: +420 778 087 808, volajte po–pia 9:00–17:00
www.zenpharma.cz

Poznámka:

www.zenpharma.cz
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Ošetrujúci krém na suchú,
svrbiacu a šupinatú pokožku.
Upravuje hodnotu pH.

Prírodná sila indických bylín
k vaším službám!
Sorion je prírodný produkt používaný na každodennú
starostlivosť o pokožku. Reguláciou prirodzenej hodnoty pH
zanecháva pokožku sviežu a mladistvú. Má tiež protizápalový
a regeneračný účinok. Vďaka tomu je veľmi vhodný
predovšetkým pre upokojujúcu a účinnú starostlivosť
o hrubú, začervenanú a podráždenú pokožku s okamžitým
a dlhotrvajúcim účinkom. Vzhľadom na špeciálnu kombináciu
ájurvédských bylín Azadirachta, Kurkuma, Indian Madder
a Sweet Indrajao je krém Sorion vhodný hlavne na starostlivosť
o svrbiacu, alebo šupinatú pokožku so sklonom k odlupovaniu
sa (napr. pri psoriáze). Toto zloženie prírodných látok je vysoko
účinné a dobre znášané aj pre citlivú pokožku.
Použitie:
Zvyčajne sa aplikuje 2x denne. Je vhodný na každodennú
starostlivosť.
Upozornenie:
Iba na vonkajšie použitie. Do veľmi šupinatej, alebo
začervenanej pokožky krém nevtierajte, iba ho ľahko
naneste. Neaplikujte na otvorené rany, alebo poranenú
pokožku. Bezprostredne po použití krému sa vyhnite
priamemu slnečnému žiareniu. Zabráňte kontaktu s očami
a sliznicami. Farba a konzistencia sa môžu vzhľadom na
prítomnosť prírodných zložiek líšiť. Uchovávajte mimo
dosahu detí. Skladujte na chladnom a temnom mieste.
Obal uschovajte, sú na ňom dôležité informácie.

Dôležité prírodné zložky

ZenPharma – O nás

Azadirachta Indica/Zederah Indický/Neem/Margosa
Rôzne nadzemné časti stromu Neem sú v Indii používané
2000 rokov na celý rad zdravotných problémov. Neem pôsobí
antibakteriálne, proti plesniam a upokojuje kožu. Priaznivo
pôsobí na popáleniny, pľuzgiere, vredy a iné kožné problémy.

ZenPharma Praha s.r.o. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa marketingovou podporou liečiv, distribúciou
a propagáciou kozmetických prípravkov a doplnkov
stravy v Českej republike a na Slovensku. Od roku 2014
zaisťuje výhradné zastúpenie nemeckej spoločnosti Berlindo International pre ČR a SR. Našim spoločným cieľom je prinášať účinné prírodné doplnky stravy
a kozmetické prípravky vychádzajúce z tradícií indickej
Ájurvédy a vyrábané modernými metódami.

Curcuma Longa/Kurkuma
Dokumenty dokladajú, že Kurkuma je v Indii používaná už
4000 rokov. Bola považovaná za posvätnú a aj v súčasnosti
patrí medzi najvýznamnejšie liečivé rastliny. Kurkuma
pôsobí antioxidačne a protizápalovo. V Ájurvéde je kurkuma
používaná na rezné rany a vyrážky rovnako ako na každodennú
starostlivosť o pleť.
Rubia Cordifolia/Indian Madder
V Ájurvérde je využívaná pri starostlivosti o kožné problémy
sprevádzané svrbením. Rubia reguluje hodnotu pH a upokojuje
pokožku. Používa sa na povrchové zápaly a popáleniny.
Wrightia Tinctoria/ Sweet Indrajao
Táto rastlina má v Ájurvéde miesto pri liečbe rôznych kožných
ochorení ako je herpes, psoriáza, zápaly kože, alergie,
atopická dermatitída. Tiež upokojuje pokožku a reguluje
hodnotu pH.

Naša firemná kultúra a filozofia
Na trh prinášame iba výrobky, u ktorých sme na 100%
presvedčení o ich prínosoch pre našich zákazníkov.
S našimi produktmi by sme radi pomohli predovšetkým
tým, ktorí v minulosti vyskúšali množstvo iných prípravkov
s žiadnym, alebo minimálnym úspechom.

Zloženie:
Bez konzervačných látok
Netestované na zvieratách

www.zenpharma.cz

Užívatelia sebe
Inšpiratívnou je predovšetkým cesta týchto produktov do
Európy. Na počiatku bola výborná skúsenosť európskych
užívateľov v Indii. Po návrate do Nemecka konštatovali, že
najmä pre chronické kožné problémy ako psoriáza, atopická
dermatitída alebo herpes neexistujú na trhu porovnateľné prípravky. Preto bol vybraný výrobca účinných produktov, ktorý
spĺňa požiadavky na kvalitu definovanú pre náročný európsky trh. Tak sa samotní užívatelia ájurvédskych produktov
zaslúžili o ich rozšírenie do európskeho spoločenstva. Vďaka
nim teraz ponúkame niečo, čo skutočne pomáha. Ľudia, ktorí
používajú naše produkty zažívajú úľavu od nepohodlia, zlepšenie zdravia a vďaka tomu aj lepšiu kvalitu života.

Naše ciele
Našim hlavným cieľom je priniesť úľavu a tým zaistiť vyššiu
kvalitu života. Spokojnosť zákazníkov chceme dosiahnuť
ponukou najvyššej možnej kvality za prijateľnú cenu.
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