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DIA-KREM DO STÓP 
Regenerująco - nawilżający krem do stóp  

Dla suchej skóry stóp. Krem oparty na składnikach, które zapewniają odpowiednie nawilżenie i regenerację 

skóry suchej i podrażnionej. Polecany również do suchej skóry łokci.  

 

Składniki aktywne: 

 Mocznik – działa intensywnie nawilżająco,  zmiękcza naskórek, przyspiesza proces odnowy skóry. 

 Masło Shea – naturalny emolient, chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, 

nawilża, uelastycznia, przeciwdziała podrażnieniom i przyspiesza procesy gojenia się ran, 

zabliźniania i regeneracji skóry. 

 Olej rycynowy – wykazuje działanie natłuszczające i ochronne, regenerujące. 

 Ekstrakt z drzewa herbacianego – wykazuje działanie antygrzybicze i antybakteryjne. 

 

Opakowania : Tuba o pojemności 100 ml  

 

DIA-KREM DO RĄK  
Krem nawilżający do rąk 

Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom przywraca skórze rąk właściwe nawilżenie. Wygładza         

i regeneruje suchą i podrażnioną skórę rąk, przynosząc natychmiastową ulgę. 

 

Składniki aktywne: 

 Mocznik – działa intensywnie nawilżająco,  zmiękcza naskórek, przyspiesza proces odnowy skóry. 

 Olej Canola – olej naturalny o właściwościach łagodzących i przeciwzapalnych. Zapobiega 

transepidermalnej utracie wody z naskórka, trwale nawilża naskórek i głębsze warstwy skóry. 

 Oliwa z oliwek - wpływa kojąco na skórę podrażnioną, a także likwiduje szorstkość skóry. 

 Gliceryna  

 

Opakowanie: Tuba 100 ml 

 

DIA-SPRAY DO STÓP 
Odświeżająco - nawilżający spray do stóp 

Z dodatkiem substancji antybakteryjnych i antygrzybiczych oraz ekstraktów roślinnych.  

 

Składniki aktywne: 

 Olejek eukaliptusowy, ekstrakt z drzewa herbacianego, ekstrakt z tymianku o właściwościach 

antybakteryjnych i antygrzybiczych 

 Mocznik - działa intensywnie nawilżająco,  zmiękcza naskórek, przyspiesza proces odnowy skóry. 

 Proteiny jedwabiu – działają ochronnie,  zmniejszają szorstkość naskórka, wygładzają go, 

uelastyczniają.  

 Oliwa  z oliwek - wpływa kojąco na skórę podrażnioną, a także likwiduje szorstkość skóry 

 

Opakowanie: butelka o pojemności 100 ml z atomizerem. 
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DIA-BALSAM DO CIAŁA 
Balsam do pielęgnacji ciała 

Oparty na składnikach, które zapewniają długotrwałe nawilżenie i odżywienie skóry suchej i szorstkiej, 

dzięki czemu staje się ona  gładka, a także zmniejsza się uczucie świądu. Zalecany dla diabetyków                               

z problemem suchej, szorstkiej i swędzącej skóry skłonnej do podrażnień. 

 

Składniki aktywne: 

 Mocznik – działa intensywnie nawilżająco,  zmiękcza naskórek, przyspiesza proces odnowy skóry. 

 D – pantenol – działa łagodząco na podrażnioną i zaczerwienioną skórę. 

 Masło Shea - naturalny emoilent, chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, 

nawilża, uelastycznia, przeciwdziała podrażnieniom i przyspiesza procesy gojenia się ran, 

zabliźniania i regeneracji skóry. 

 Lanolina - ma bardzo dobre własności pielęgnacyjne, ze względu na podobny skład do warstwy 

lipidowej skóry ludzkiej.  

 

 Opakowanie: Butelka o pojemności 250 ml 

 

DIA-ŻEL DO MYCIA CIAŁA 
Żel do mycia ciała 

Łagodny żel do mycia ciała oparty na delikatnych środkach powierzchniowo czynnych, z dodatkiem 

substancji przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, ekstraktów roślinnych i mocznika, który regeneruje      

i nawilża skórę, chroniąc ją przed przesuszeniem. 

 

Składniki aktywne: 

 Mocznik - działa intensywnie nawilżająco,  zmiękcza naskórek, przyspiesza proces odnowy skóry. 

 Ekstrakt z drzewa herbacianego - wykazuje działanie antygrzybicze i antybakteryjne. 

 Gliceryna – właściwości nawilżające. 

 

Opakowanie: Butelka o pojemności 250 ml 

 

 

 


