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Akutní rány - tržné, řezné, odřeniny •

Pooperační rány, jizvy
Hnisavé a infekční rány, vředy, píštěle
Popáleniny, puchýře
Záněty dásní a dutiny ústní
Záněty zevního zvukovodu

Dermatitidy, ekzémy
Mastitidy, záněty genitálií
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Po 2 dnech aplikace ActiMaris Gel

Akutní rána na břiše po sešití

UNIKÁTNÍ RYCHLÉ HOJENÍ 
RAN A ZÁNĚTŮ 

NA KŮŽI I SLIZNICI
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Tato jedinečná kombinace funguje jako přírodní antimik-
robiální činidlo s vysokou účinností na bakterie, viry, 
kvasinky, plísně i spory. Dodává tkáním kyslík, minerální 
látky a energii, které jsou potřebné pro úspěšné a rychlé 
hojení. Díky ionizované vodě pronikají tyto látky hlouběji 
do tkání. Zásadité pH má obecně příznivý vliv na hojení 
ran a zánětů.

ActiMaris je unikátní švýcarský produkt určený k rychlému hojení akutních i chronických ran 
a zánětů na kůži i sliznici. Pro prevenci a eliminaci infekce. ActiMaris ránu rychle čistí, 
dekontaminuje, snižuje zánět, otok a případný zápach. Podporuje tvorbu nové tkáně. Má vysoký 
antiseptický účinek, takže není potřeba žádné další dezinfekce. Jedná se o čistě přírodní zdravot-
nický přípravek, bez jakýchkoli konzervantů a stabilizátorů.

CO JE ACTIMARIS?

KOMU JE ACTIMARIS URČEN?

ActiMaris je primárně určen pro rychlé hojení ran a zánětů a k prevenci a eliminaci infekce 
u lidí. Vzhledem ke svému ryze přírodnímu složení může být ve stejných indikacích bez obav 
použit i u zvířat. Rozsáhlým testováním Státního zdravotního ústavu v Praze byla potvrzena jeho 
vysoká antimikrobiální účinnost a bezpečnost. ActiMaris neničí zdravé buňky, nedráždí kůži ani 
sliznice. Nemá vedlejší účinky, nevyvolává alergické reakce. Náhodné požití není rizikové. ActiMa-
ris nalezne široké využití v každé domácí lékárničce.

ACTIMARIS OBSAHUJE:

vysoce aktivní sigletový kyslík (1O2)
mořskou sůl s obsahem minerálních látek
ionizovanou zásaditou vodu

VYSOKÁ BEZPEČNOST A ÚČINNOST 
POTVRZENA STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM 

V 2.1.

Dekubitus 

Po 16 dnech aplikace ActiMaris Gel + Forte roztok 

Po 71 dnech aplikace ActiMaris Gel + Forte roztok 


