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Waarom HFL Dermazink Cream? 

Dermazink Cream is een vriendelijke maar effectieve crème voor de gesprongen huid of 
huidaandoeningen met een beschadigde huid. De veelzijdige Dermazink Cream bevat vele 
werkende stoffen en dringt diep door in de huid.  De unieke combinatie van zincoxide en 
medische honing maken de Dermazink Cream tot een uiterst effectief product.

Het bevat hydrofiele  ingrediënten die zorgen voor een goede bescherming bij een 
gesprongen huid. Deze ingrediënten zijn pas goed actief indien ze dieper in de huid 
terecht komen. De zincoxide is een beschermer bij allerlei huidirritaties. Het bevordert 
het huidherstel bij vochtig eczeem en wondjes. Doordat het een licht antiseptische 
werking tegen bepaalde pathogenen heeft, wordt het ook gebruikt bij ontstekingen. 
Tevens beschermt het de immuun integriteit van de huid en stimuleert het de aanmaak 
van collageen dat huidherstel bevordert. De Magnesium trekt goed in de huid en heeft 
tevens een ontstekingsremmende werking. Dit ingrediënt wordt juist vaak gebruikt bij 
acne of vlekken op de huid. De medische honing is een hydro-regulerend ingrediënt dat 
verzachtend en hydraterend werkt. Vele wetenschappelijke artikelen laten zien dat de 
medische honing ontstekingsremmend werkt en zelfs bij wondverzorging gebruikt wordt.

Onlangs zijn er ook vele positieve reacties bij de huidaandoening Andrews Barber.

Te gebruiken bij wondjes, ontstekingen, waterwratjes, blaasjes of vochtig eczeem,  
acne/jeugdpuistjes en bij de verzorging van littekens.
 
Behandeling
•   Gebruik tweemaal daags.

Wilt u meer informatie over ervaringen of het behandel traject met de HFL Dermazink 
Cream? Uw behandelaar kan u daar optimaal over informeren.

HFL Laboratories BV, De Hoogt 59, 5175 AX Loon op Zand, The Netherlands

T +31 13 455 17 49 • info@hfllaboratories.com • www.hfllaboratories.com
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