


ISISPHARMA pomáhá obnovovat přirozenou rovnováhu zdravé pokožky

ISISPHARMA Příběh společnosti

DEWAVRIN GROUP, SPOLEČNOST S MEZINÁRODNÍM SMĚŘOVÁNÍM, JE DŮLEŽITÝM HRÁČEM NA POLI GLOBÁLNÍHO  
FARMACEUTICKÉHO A MEDICÍNSKÉHO KOSMETICKÉHO PRŮMYSLU 

DEWAVRIN GROUP,
Spojení dlouholetých zkušeností v oboru medicínské kosmetiky  

a francouzských odborných znalostí

1842
Dewavrin  Group, rodinná firma

specializující se na výrobu ušlechtilých vláken.

1970
Stella, světová jednička v produkci surového materiálu, využívaného v medicínském kosmetickém průmyslu 

pro své zklidňující a zvlhčující vlastnosti.

1998
Alpol Cosmetique, továrna se sídlem ve Francii, která se specializuje na výrobu, 

přípravu a balení kosmetických produktů a produktů medicínské kosmetiky.

2002
ISISPHARMA, francouzská dermatologická laboratoř, specializující se na vývoj a distribuci 

medicínské kosmetiky a zkrášlujících produktů.
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ISISPHARMA hodnoty

DEWAVRIN GROUP, SPOLEČNOST S MEZINÁRODNÍM SMĚŘOVÁNÍM, JE DŮLEŽITÝM HRÁČEM NA POLI GLOBÁLNÍHO  
FARMACEUTICKÉHO A MEDICÍNSKÉHO KOSMETICKÉHO PRŮMYSLU 

ISISPHARMA, EXPERT na homestázu pokožky.
Laboratoře ISISPHARMA byly založeny roku 1987. Zakladatel laboratoří, vizionář a chemik  
v jedné osobě, byl hnán touhou nabídnout odborné znalosti a zkušenosti k službám odborníkům  
ve zdravotnictví a pacientům. Spolupráce s vědeckými pracovišti a univerzitami zaručuje,  
že produkty využívají nejnovějších vědeckých výzkumů o homestáze pokožky.

INOVACE ve službách dermatologie.

EFEKTIVITA je naším nevyvratitelným požadavkem.     

ISISPHARMA ve svých vlastních výzkumných a vývojových laboratořích vytváří unikátní 
spojení aktivních látek, které působí jak preventivně, tak i přímo proti kožní nerovnováze  
při nejrůznějších dermatologických patologiích:

Laboratoře společnosti ISISPHARMA neustále hledají nové akční mechanismy. Studují každou vadu pleti a její léčbu krok  

za krokem, neustále inovují a doplňují jednotlivé řady produktů, aby dosahovaly čím dál větší účinnosti.

Inovativní a exkluzivní aktivní látky s prokazatelnou účinností zaručují, že produkty 

společnosti Isispharma jsou perfektně přizpůsobené potřebám pacientů pro každou 

léčebnou indikaci.

BEZPEČNOST, doména Francouzů.
Produkty společnosti ISISPHARMA jsou vyráběny v naší vlastní produkci ve Francii 

v souladu s francouzskými zákony i zákony Evropské Unie. Bezpečné, účinné,  

a podrobené přísným dermatologickým testům, produkty jsou přizpůsobené všem 

typům pleti, i těm velmi citlivým. 

DOSAŽITELNOST, náš každodenní závazek.
Historie ISISPHARMY je psána dermatology  

a pro dermatology a jejich pacienty. ISISPHARMA 

je v současné době celosvětově uznávanou 

značkou, jejíž produkty jsou předepisovány 

dermatology a doporučovány lékárníky ve vice 

než osmdesáti zemích světa na pěti kontinentech.
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POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI ISISPHARMA JE NAPOMÁHAT ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ I S POSKYTOVÁNÍM  
ÚČINNÝCH ŘEŠENÍ NA MÍRU, KTERÁ OBNOVÍ PŘIROZENOU ROVNOVÁHU POKOŽKY.
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ISISPHARMA produkty

ISISPHARMA pomáhá obnovovat přirozenou rovnováhu zdravé pokožky

ISISPHARMA produkty

NEOTONE ® /  PORUCHY PIGMENTACE

• NEOTONE serum / Útočné depigmentační sérum
• NEOTONE radiance / Ochranný depigmentační krém
• NEOTONE gel / Exfoliační gel

RUBORIL ® /  ZAČERVENÁNÍ  A KUPERÓZA

• AQUARUBORIL / Micerální odličovací roztok
• RUBORIL expert S / Krém proti zarudnutí
• RUBORIL expert M / Krémový gel proti zarudnutí
• RUBORIL expert SPF50+ / Tónovaný krém proti zarudnutí+SPF 50+
• RUBORIL expert INTENSE / Koncentrovaná péče
• RUBORIL LOTION / Zklidňující odličovací mléko
• METRORUBORIL A.Z / Silný krém proti zarudnutí

URELIA ® /  HYPERKERATÓZA

• URELIA 10 / Exfoliační hydratační krém 
• URELIA 50 / Keratolytický zvláčňující balzám
• URELIA Gel / Exfoliační čisticí gel

ILCAPIL ® /  DERMATOLOGICKÁ PÉČE O VLASY

• ILCAPIL DS / Léčebný šampón proti lupům
• ILCAPIL KR / Šampón proti lupům

KELOPLAST ® /  PODRÁŽDĚNÁ, POŠKOZENÁ KŮŽE

• KELOPLAST Scars SPF50+ / Hojivý krém–ochrana před UVB/UVA

SECALIA ® /  SUCHÁ POKOŽKA

• SECALIA DS / Vyživující krém
• SECALIA BALM / Relipidační balzám
• SECALIA A.H.A / Keratoredukční zvláčňující mléko 
• SECALIA ULTRA / Zvláčňující mléko

SENSYLIA ® / DEHYDRATOVANÁ, POŠKOZENÁ POKOŽKA

• SENSYLIA 24h / Hydratační krém 
• SENSYLIA 24h Legére / Hydratační fluidní krém
• SENSYLIA Aqua / Micelární odličovací roztok s hydratač. účinky
• SENSYLIA gelée / Odličovací gel

XEROLAN ® /  OBNOVA A ZKLIDNĚNÍ  POKOŽKY

• Xerolan / Sprej pro obnovu a zklidnění pokožky

VIT ISKIN ® /  NEDOSTATEČNÁ PIGMENTACE

• VITISKIN / Hydrogel pro regulaci depigmentace

GLYCO ® /  KOSMETICKÝ PEELING

• GLYC0-A 10% / Povrchový peeling. krém s kys. glykolovou

TEENDERM ® /  MASTNÁ POKOŽKA S NEDOKONALOSTMI

• TEEN DERM Alpha pure / Intenzivní péče proti nedokonalostem
• TEEN DERM Aqua / Čisticí micelární roztok
• TEEN DERM Gel / Exfoliační čisticí gel 
• TEEN DERM Gel sensitive / Čisticí gel
• TEEN DERM Hydra / Zklidňující hydratační produkt
• TEEN DERM K / Gelový krém proti nedokonalostem pleti 
• TEEN DERM K Concentrate / Koncentrát proti nedokonalostem pleti

UVEBLOCK ® / DERMATOLOGICKÁ OCHRANA PŘED SLUNCEM

• UVEBLOCK SPF 50+ Invisible fluid* / Krém s ochranou proti slun. záření
• UVEBLOCK SPF50+ Light tinted fluid* / Lehce zabarvený fluidní krém
• UVEBLOCK Compact Medium Tinted / Kompaktní tableta s UVA/UVB
• UVEBLOCK Compact Golden Tinted / Kompaktní tableta s UVA/UVB
• UVEBLOCK Kids* / Sprej proti slun. záření pro děti
• UVEBLOCK Hydra Lotion* / Hydra. krém proti slun. záření
• UVEBLOCK DAY SECURE SPF50+ Invisible* / Krém proti slun. zář. s anti-ageing péčí



ISISPHARMA pomáhá pokožce  
ve výkonu jejích důležitých funkcí,  

a to prostřednictvím léčby kožních vad  
a preventivní péčí.
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KONTAKT: EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o.  
Biskupská 6, 110 00  Praha 1, +420 211 221 726, sklady: Truhlářská 20, Praha 1, info@eoc.cz  www.epharma.cz
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