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BŐRBETEGSÉGEK KEZELÉSÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRE

ALLERGIÁS BŐRGYULLADÁSRA SZÁRAZ, ÉRZÉKENY BŐRREVISZKETÉSRE

A bőrtáplálás alfája és omegája

BŐRTÁPLÁLÓ OLAJ

BŐRTÁPLÁLÓ OLAJ

• Hozzájárul a bőrfelszíni védő barrier lipidréteg 
kialakításához, ezzel védi a bőrt a környezeti 
károsító hatásoktól.

• Segít megőrizni a kültakaró struktúrájának 
integritását, meghosszabbítja a hámsejtek 
élettartamát és hozzájárul a hámsejteket  
összekötő „cement” kialakításához.

• A Dermato tartós alkalmazása hatékonyan csökkenti 
a bőrgyulladások kísérőjeként jelentkező kellemetlen 
és fájdalmas viszketést.

• Jótékony hatású a bőr hámlással, korpázással, 
seborrheás elváltozásokkal járó kórképeinek 
megszüntetésére.

• Viszketés, allergiás bőrgyulladás (bolhaallergia FAD, 
poratka, pollen) ellenes kezelések kiegészítésére.

• Kutyák atópiás dermatitiszének  
(AD) kiegészítő kezeléséhez.

• Az atópiás dermatitisz és a gyulladáscsökkentés  
szteroid terápia dózisának minimalizálásához  
(8 hétnél hosszabb alkalmazás esetén).

• Használatával megelőzhető a kóros,  
kültakarón keresztüli folyadékvesztés  
(TEWL- transepidermal water loss) 

HOGYAN KELL ADAGOLNI? 
1 adag (pumpálás) 6 testtömeg-kilogrammra (ttkg) naponta

Javasolt adagolási időtartam 4-8 hét az elváltozás függvényében.
Amennyiben ennél hosszabb ideig történő alkalmazás szükséges,  
8 hét után fenntartó dózis javasolt, ami a fenti adag kétnaponta  
történő beadását jelenti. Súlyosabb probléma esetén a fenti  
adagok 2-3-szorosa is adható.

Minden bőrbetegség esetén az első és legfontosabb feladat  
a kiváltó ok megállapítása és pontos diagnózis felállítása.  
Bőrproblémák diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban 
mindenképpen forduljon állatorvosához. Ő fogja tudni a legjobb 
megoldást javasolni a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek 
közül, és az adott problémához igazítani a kezelési protokollt.

MIKOR AJÁNLOTT A DERMATO HASZNÁLATA?

1. kép:  
Bolhanyál  
allergia 

2. kép:  
Interdigitális  
dermatitis 

3. kép: 
Atópiás  
bőrgyulladás  

4. kép:  
Allergiás kontakt 
dermatitis 

5. kép:  
Allergiás  
fülgyulladás 

6. kép: 
Eleség-  
allergia

(A fényképek forrása: Dr. Tarpataki Noémi PhD)



Q10  
A hámsejtek (mitokond-
riális) energiatermelő 
folyamatának nélkü-
lözhetetlen kellékeként 
alapvető a bőr normál 
működése, a hámsejtek 
osztódása, bőrsérü-
lések regenerációja 
szempontjából. Gátolja 
egyes gyulladáskeltő 
anyagok (interleukin-6) 
keletkezését és a kolla-
gén rostok lebomlását. 
A hámsejtek mellett a 
szívizom és az immun-
sejtek működésénél is 
nagy jelentőséggel bír.  
A szervezet ugyan 
képes előállítani, de 
a fiatalkori maximum 
után egyre kevesebb 
Q10 termelődik, idősebb 
korban már csak 20%- 
a a fiatalkorinak. Anyag-
cserezavar esetén en-
nél is kevesebb. Ezért 
fontos a megfelelő bevi-
telről gondoskodni. 

ASTAXANTIN  
A terpének csoportjá-
ba tartozó jellegzetes 
narancssárga színű ka-
rotinoid. A C-vitaminnál 
közel ezerszer, az E-vi-
taminnál pedig százszor 
hatékonyabb antioxi-
dáns és a legerősebb 
szabadgyök-fogó az 
összes karotinoid közül. 
Védi a Dermato bőrtáp-
láló olaj összetevőit a 
tárolás során, csakúgy, 
mint felszívódás után, 
és eljutva a bőrbe védi  
azt a keletkező és beju-
tó károsító anyagoktól 
és az UV-sugaraktól. 
Különlegessége, hogy 
speciális szerkezetének 
köszönhetően (hidrofil 
és hidrofób szakaszok) 
beépül a hámsejtek 
falába, így a sejtet kívül 
teljes felületén, a sejt-
membránban és belül a 
citoplazmában is képes 
egyszerre védeni.

A-VITAMIN  
A kültakaró egészsége 
szempontjából nélkü-
lözhetetlen. Hiányában 
a külső hámréteg  
pusztulása figyelhető 
meg, a bőr száraz,  
pikkelyesen hámló lesz,  
ez pedig utat nyithat  
a bőrfertőzések  
kialakulásának.

D-VITAMIN  
A csontrendszerre gya-
korolt kedvező hatása 
mellett csökkenti a 
hámszövetben kialakuló 
daganatos elváltozások 
számát, az immun- 
rendszerre kifejtett  
hatása révén pedig  
a bőr védelmi  
funkcióit is erősíti.

E-VITAMIN  
Szabadgyök-
ellenes hatásának 
köszönhetően 
a hámszövet 
sejtmembránjait védi, 
ezzel védőfaktorként 
hozzájárul a bőrt 
roncsoló oxidatív 
folyamatok 
kivédéséhez.

MIÉRT KÜLÖNLEGES  
A DERMATO  
BŐRTÁPLÁLÓ OLAJ?
Koncentráltan tartalmazza azokat az alapvető összetevőket, 
amelyeket a szervezet egyáltalán nem, vagy csak korlá-
tozott mértékben tud előállítani. Olyan alkotóelemeket is 
tartalmaz, amelyek eddig csak humán ápolószerekben és 
kozmetikumokban voltak megtalálhatók.

Az összetevők magas koncentrációja és az omega-6-és 
omega-3 zsírsavak 5:1 arányú jelenléte biztosítja, hogy  
a Dermato bőrtápláló olaj a legkülönfélébb bőrelváltozások 
esetén is a lehető legnagyobb biztonsággal ki tudja elégíteni 
a kültakaró szükségleteit.

Legyen szó szőrhullásról, allergiás, bakteriális, parazitás 
elváltozásokról, kémiai (szárító samponok), illetve mechani-
kai károsító tényezőkről (vakaródzás), vagy akár UV-sugár-
zásról, a Dermato olaj speciális összetételének köszönhető-
en gyorsabban és biztonságosan helyreállítható a bőr és  
a szőrzet egészséges állapota.

HOGYAN HAT A DERMATO  
A BŐR GYULLADÁSOS  
FOLYAMATAIRA?
A Dermato olaj tartós használatával jelentősen csökken  
a gyulladáskeltő mediátorok (prosztaglandinok és leukotriének) 
termelődése, melynek eredményeképpen csökken a viszketés. 

A gyulladás (például allergiás bőrgyulladás) során a szer-
vezetben gyulladásos kaszkádfolyamat indul el, melyben 
egyaránt képződnek gyulladáskeltő és gyulladáscsökkentő 
vegyületek. 

A Dermato úgy korlátozza a gyulladásos folyamatokat, hogy 
módosítja a bőrben az esszenciális zsírsavak metaboliz-
musát. A Dermato ezt úgy éri el, hogy a gyulladásos kasz-
kádban csökkenti a gyulladáskeltő mediátorok képződését 
(PGE2, LTB4). 

3. ábra: Az astaxantin, a β-karotin és az E-vitamin lokalizációja a sejtmembránban 

ZSÍRSAVAK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK HATÁSAI BŐRRE KIFEJTETT HATÁS

FELHÁM
(Epidermis)

• Linolsav, alfa-linolénsav: Kialakítja a bőrfelszínt védő lipidréteget 
• Olajsav: A felszíni lipidfilm összetevője 
• Linolsav: A hámsejtek közötti kötő (cement) anyagot biztosítja
• Gamma-linolénsav: Sejtmembrán alkotó. Arachidonsav perkurzor
• Eikozapentaénsav, dokozahexaénsav és dokozapentaénsav:  

A sejtmembrán alkotórészei. Biztosítják a membrán rugalmasságát  
és stabil szerkezetét.

• Védelem a külvilág felőli káros hatások ellen  
(epidermalis barrier funkció)

• Meggátolja a bőr folyadékvesztését (TEWL)
• Fényessé és ápolttá teszi a kültakarót 
• Kialakítja az egészséges bőrfelszínt, helyreállítja a bőr integritását
• Biztosítja a normál faggyútermelődést 

IRHA
(cutis)

• Arachidonsav, arachidinsav: hámsejt membrán alkotórész.  
A gyulladást szabályozó prosztaglandinok és leukotriének alapanyagai

• Eikozapentaénsav és dokozahexaénsav: gyulladásellenes 
prosztaglandinok köztes molekulái.  
A bőr idegrostjainak és receptorainak alapvető alkotóeleme.

• Csökkennek a gyulladásos és allergiás reakciók és bőrtünetek
• Csökken a viszketés és a vakarózás 
• Biztosítja a bőr beidegződésének normál működését.
• A túlérzékenységi reakciókat csillapítja

• Q10: közreműködik a hám energiatermelő folyamataiban  
és a membrán transzportban 

• Astaxantin: hatástalanítja a káros szabadgyököket

• A bőr anyagcsere intenzitását fokozza, vitalizálja a hámot 
• Védi a bőrt az oxidatív stressz káros hatásaitól és  

az UV-sugárzástól 

2. ábra:  
Az esszenciális zsírsavak,  
Q10 és az astaxantin  
bőrre gyakorolt hatásai 

MIÉRT ADJUNK OMEGA-3 ÉS OMEGA-6 ESSZENCIÁLIS  
ZSÍRSAVAKAT A TÁPLÁLÉK MELLÉ?
Egy közepes méretű kutyának 3000 - 3500 mg esszenciális zsírsavra van szüksége naponta, egy kifejlett macskának 
testméretéhez viszonyítva sokkal többre, 1500 mg-ra minden nap. Kóros bőrelváltozások esetén ez az igény pedig ennek 
a többszörösére fokozódhat. Ezt a mennyiséget a normál táplálék már sok esetben nem tudja kielégíteni. A zsírsavak 
abszolút mennyiségén túl azok aránya is meghatározó: egyetlen hiányzó zsírsav is elég, hogy hiánytüneteket produkáljon. 

Az optimális omega-6 : omega-3 zsírsav arány a bőrgyógyászati szakmai ajánlások alapján 5:1.

MI A DERMATO?
A Dermato bőrtápláló olaj egy speciális összetételű kiegészítő táplálék, amely a kutyák és macskák speciális élettani  
sajátosságai és a bőrszövetben zajló biokémiai folyamatok lehető legteljesebb kiszolgálásának igényével készült.  
Az összetétele vezető bőrgyógyászok szakmai meggyőződése és kutatási eredményei alapján lett meghatározva.

Összetétele:

A bőr, szőrzet és karmok egészséges állapo- 
tának fenntartásához nélkülözhetetlen, lét- 
fontosságú telítetlen zsírsavak (EFA) (mg/ml)

Linolsav (LA) Ω-6: 422 mg 
Gamma-linolénsav (GLA) Ω-6: 14 mg 
Arachidinsav(AiA) Ω-6: 24 mg 
Arachidonsav(AA) Ω-6: 36 mg  
Eikozapentaénsav (EPA ) Ω-3: 50 mg 
Dokozahexaénsav (DHA) Ω-3: 37 mg 
Dokozapentaénsav (DPA) Ω-3: 6 mg 
Alfa-linolénsav (ALA) Ω-3: 10 mg 
Olajsav (OA) Ω-9: 208 mg 
Sztearinsav (SA): 33 mg 
Palmitinsav: 56 mg 

A Dermato bőrtápláló olaj omega-6 : omega-3 zsírsav aránya 5:1

+2 EXTRA ÖSSZETEVŐ:  

A hámsejtek anyagcseréjét,  
aerob energiatermelő  
folyamatait fokozó  
Koenzim Q10: 5 mg

A szabadgyökök, hámban zajló  
kóros reakciók, valamint az UV- 
sugarak okozta káros hatások  
kivédésére az egyik legerősebb  
természetes antioxidáns, az
Astaxantin: 2 mg

A bőr normál működéséhez 
szükséges zsíroldékony  
vitaminok:

A-vitamin: 300 NE
D-vitamin: 50 NE 
E-vitamin: 5 NE

ASTAXANTIN

transzportfehérje sejtmembrán
sejtmag

β-karotin E-vitamin
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AA arachidonsav
AiA arachidinsav
ALA alfa-linolénsav
DHA dokozahexaénsav
DPA dokozapentaénsav
EPA eikozapentaénsav
GLA gamma-linolénsav
LA linolsav
OA olajsav

LA: 
a hámsejtek közötti

kötőanyag összetevője

EPA:
a sejtmembrán 

szerkezeti alkotórésze

ASTAXANTIN:  
védi a bőrt a szabad-

gyökök káros hatásaitól

GLA, AA, AIA: 
a prosztaglandin- 

anyagcsere prekurzorai 

EPA, DHA, DPA: a gyulladást szabályozó mediátorok előanyagai 

ALA, OA, LA: 
a felszíni 
lipid barrier 
alkotórészei

Q10: 
fontos szerepe 
van a sejtek 
energiater- 
melésében és a  
gyulladásellenes
folyamatokban

A bőrtáplálás alfája és omegája

Az egészséges bőr normál esetben képes az őt érő hatásokra megfelelő válaszreakciót adni. Ennek előfeltétele,  
hogy minden, a folyamathoz nélkülözhetetlen alkotórész kellő mennyiségben és helyen rendelkezésre álljon.  
Ezek vagy a táplálékkal jutnak be, vagy a szervezet maga képes a szintézisükre. Ha a szükséges alkotórészek- 
hez nem jut hozzá a szervezet, kóros folyamatok indulnak el. A leggyakrabban hiány olyan anyagokból alakul ki,  
amelyeket a húsevők tápláléka nem tartalmaz kellő mennyiségben és a szervezet nem is képes előállítani.  
Ilyenek a bőr esetében a többszörösen telítetlen esszenciális (létfontosságú) zsírsavak és a zsíroldékony vitaminok.

1. ábra: Az egészséges bőr felépítése és szerkezete

A bőr három fő rétegből áll más-más funkciókkal (felhám, irha, bőralja).

A KÜLTAKARÓ FELÉPÍTÉSE

1. SZARURÉTEG  
(stratum corneum) 

2. FÉNYLŐ RÉTEG  
(stratum lucidum)

3. SZEMCSÉS RÉTEG  
(stratum granulosum)

4. SOKSZÖGLETŰ  
SEJTEK RÉTEGE 
(stratum spinosum)

5. ALAPRÉTEG  
(stratum basale)

faggyúmirigylipid filmréteg

erekszőrtüszőideglimfocitakötőanyagalapmembrán

FELHÁM  
(epidermis) 
A bőr legkülső rétegét adja. 
Védi a szervezetet a külső behatá- 
soktól, a test folyadékvesztésétől  
(TEWL: transepidermal water loss),  
az UV sugárzástól, valamint a cito- 
kin jelzőrendszer is innen indul ki.  
Az elszarusodó és leváló hám- 
sejtek pótlása innen történik.

IRHA 
(dermis) 
Biztosítja a bőr rugalmasságát.
Két alrétege van:
• szemölcsös réteg (stratum papillare)
• retikuláris réteg (startum reticulare)

BŐRALJA  
(subcutis) 
Laza rostos kötőszövet, számos 
zsírdepót is tartalmaz. Feladata  
a hőszigetelés, a fizikai erőhatások 
tompítása, illetve az energiaraktározás.

A FELHÁM öt alrétege:

A BŐR
a kutyák és macskák, valamint az ember legnagyobb 
méretű és felületű szerve. A testtömeg 10%-át a bőr 
teszi ki. Legfontosabb funkciója a szervezet védelme  
a környezeti hatásokkal szemben. Ez mechanikai hatá-
sok, kémiai anyagok, hőhatás és kórokozók, baktériu-
mok, vírusok és gombák elleni védelmet egyaránt jelent. 
A szervezet legelső védelmi vonalaként létfontosságú 
a szerepe: az immunrendszer a bőr védelme nélkül pilla-
natok alatt összeomlana.

De ugyanez történne a szervezet hő- és folyadékszabá-
lyozásával is. A felhám folyamatosan hal el, kopik és  
közben normál esetben termelődik is újra. Kutyákban  
20, emberben 28 naponként lecserélődik. Ha működési 
zavar lép fel, nagyon gyorsan érződik annak hatása,  
ami a nagy felület miatt intenzív és súlyos is tud lenni. 

A bőr létfontosságú szerv, érdemes nagyon vigyázni rá 
és törekedni az egészséges működés fenntartására.


