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ЗАСОБИ ВІД ВІТІЛІГО
1. ВІТІЛЕМНА (Vitilemna) — таблетки

Чеська Республіка

2. ВІТІЛЕМНА ГЕЛЬ (Vitilemna gel)

Чеська Республіка

3. ВІТІСТЕЛ (Vitistel) — таблетки

Чеська Республіка

4. ЛАМПОЧКА 311 нм — PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT
5. МИЛО зі смолою екстракту ряски

Польща
Чеська Республіка

6. ВІТІКС (Vitix) — таблетки

Франція

7. ПРОВІТ — комплект для фототерапії 311 нм

Росія

8. МЕЛАГЕНІН ПЛЮС (Melagenina Plus ) — лосьйон

Куба

®

9. ВИТИЛЕМ+ (Vitilem+) — таблетки

Чеська Республіка

10. ВІТІКС (Vitix) — гель

Франція

11. МЕЛАВІТ (Melavit) — таблетки

Чеська Республіка

12. МЕЛАВІТ ГЕЛЬ (Melavit gel)

Чеська Республіка

13. ВІТІКОЛОР (Viticolor) — маскує гель

Офіційні канали виробника Vitilemna в Чехії

Франція

TELEGRAM

YOUTUBE

ВІТІЛЕМНА (Vitilemna) — таблетки
Довгий

час

вітіліго

вважалося

невиліковним

захворюванням. Однак в цьому у тих, кому
поставили
«Вітілемна»

цей

діагноз,

—

виробництва,

це

який

з'явилася
препарат

надія.
чеського

використовується

для

лікування вітіліго і псоріазу. Завдяки натуральному
зкладу він безпечний, не викликає алергії і
рекомендований

до

застосування

з

6

років.

Основний діючий компонент — екстракт ряски,
насичений вітамінами, макро- і мікромінерали, а
також рідкісними амінокислотами. Амарант живить
шкіру, бореться з запальними процесами і зміцнює
iмунiтет. Прополіс покращує обмін речовин,
знімає свербіж (що дуже важливо як при вітіліго,
так і при псоріазі), прискорює регенерацію тканин.
А ще він в цілому сприятливо позначається на

КУПИТИ
ВІТІЛЕМНА

імунітеті.

У чому перевага цього засобу?
Vitilemna не викликає звикання. Навпаки, її ефект з часом накопичується. Таблетки
можна приймати як основний засіб проти вітіліго або ж псоріазу, так і в комплексі з іншими
засобами лікування. Помітні результати з'являються не відразу, перші результати в лікуванні
білих плям на шкірі можна спостерігати на другий-третій місяці, далі ефект тільки
посилюється і зміцнюється. Засіб дає більш швидкі результати при застосуванні в комплексі з
гелем «Вітілемна».
Таблетки відновлюють нормальний рівень меланіну в клітинах, повертають шкірі
здоровий колір і вигляд. Вітілемна також рекомендовано як профілактичний засіб, тому
результати останніх досліджень показали, що в більш ніж 65 випадків з 100 білі плями на тілі
мають спадковий характер.
Такий курс не вимагає попереднього очищення організму, дієт і дозволяє вести
звичний спосіб життя. Засіб має обмеження тільки для вагітних, годуючих, дітей до шести
років, і особам з індивідуальною непереносимістю окремих компонентів вітілемна.
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ВІТІЛЕМНА ГЕЛЬ (Vitilemna gel)
Гель

«Вітілемна»

лікування

прекрасно

вітіліго.

натуральних

Він

підходить

зроблений

компонентів,

а

для

на

головною

основі
діючою

речовиною є екстракт ряски. При регулярному
застосуванні

цього

засобу

алергічні

реакції

зменшуються або навіть проходять в принципі,
шкіра починає швидше регенерувати. В результаті
тривалого
повертається

впливу,

до

нормальний,

уражених

ділянок

здоровий

вигляд.

Vitilemna gel рекомендують використовувати як в
складі

комплексної

терапії

для

підвищення

ефективності лікування, так і в якості автономного
лікування, в разі якщо лікар визнав лікування
таблетками надмірною. Особливо гарний результат
дає

гель

при

ультрафіолетом

поєднанні
(фототерапія

з

опроміненням
311

НМ).

Іноді

відчутного прогресу вдається домогтися вже через

КУПИТИ
ВІТІЛЕМНА ГЕЛЬ

кілька тижнів після початку курсу.

Переваги гелю «Вітілемна»
Засобом дуже легко користуватися: досить наносити його на уражені ділянки 2 рази в
день, вранці і ввечері. Також рекомендовано обробляти по 2 сантиметри здорової шкіри
навколо плями, щоб запобігти її збільшення.
Склад має приємний слабкий рослинний запах. Перед використанням гелю шкіру
потрібно вимити і висушити. Потім — нанести засіб тонким шаром і потримати 5 хвилин. Якщо
залишиться трохи речовини, її можна акуратно промокнути серветкою. Але в цілому гель
добре засвоюється, не залишає слідів на шкірі, а також не псує одяг. «Вітілемну» можна
використовувати разом з різними маскують складами. Головне — не змішувати засоби один з
одним.
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ВІТІСТЕЛ (Vitistel) — таблетки
Таблетки «Вітістел» — це унікальний препарат на
основі екстракту звездчаткі середньої і амаранту.
При регулярному застосуванні рівень меланіну
приходить в норму, поліпшується загальний стан
шкіри. Засіб також має загальнозміцнювальну дію,
допомагає відновленню, знімає свербіж і запалення.
Помітний

ефект

з'являється

при

тривалому

застосуванні (близько півроку). Склад відрізняється
накопичувальною

властивістю,

толерантність

з

часом до нього не розвивається. Засіб можна
застосовувати в рамках монотерапії. Однак воно
цілком підходить і для комплексного лікування,
прекрасно

поєднується

з

більшістю

інших

препаратів. Істотне поліпшення помітно при прийомі
таблеток

«Вітістел»

і

опроміненні

шкіри

ультрафіолетом в вузькополосному спектрі (311
НМ). У деяких випадках Вітістел рекомендований в

КУПИТИ
ВІТІСТЕЛ

комплексі з Вітілемна.

У чому перевага цього засобу?
Оскільки мова йде про виключно натуральний склад, то він не викликає алергії
(за рідкісними винятками). Цей засіб дозволений навіть вагітним, годуючим і дітям з 6
років. Його можна застосовувати, не змінюючи звичний спосіб життя, тобто
скасовувати дієту, лікування від інших захворювань, поїздки та інше не потрібно. І
оскільки звикання до речовини не розвивається, то робити перерви в лікуванні
необов'язково (ці рекомендації стосувалися складів старого покоління).
У «Вітістела» відсутні побічні ефекти. Він справляється як з невеликими білими
плямами на шкірі, так і з великим поширенням вітіліго. Засіб можна використовувати
як для профілактики, так і для запобігання подальшого розростання плям, якщо вони
вже з'явилися.
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ЛАМПОЧКА 311 нм PHILIPS PL-S 9W/01/2P 1CT
PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT — це медична лампочка,
що випускається однойменною компанією в Польщі.
Дозволяє

в

домашніх

умовах

здійснювати

вузькополосну обробку шкіри в спектрі 311 НМ.
Її використовують в компактних переносних приладах, які
застосовуються для лікування вітіліго, псоріазу, екземи
та інших дерматологічних проблем. Такий варіант може
бути як монотерапією, так і частиною комплексного
впливу на організм.

КУПИТИ

ЛАМПОЧКУ
PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT

Чи має сенс купувати окрему лампочку?
Більшість виробників випускають прилади. І коли ті виходять з ладу, пропонують
купити нові, а не замінити лампочку. Так що PHILIPSPL-S 9W / 01 / 2P 1CT — це Ваш
шанс заощадити гроші. Крім того, Ви можете самостійно зібрати прилад: досить
придбати звичайний світильник і окуляри для солярію (захист очей). А таймер з легкістю
замінюється традиційними годинами або мобільним телефоном.

У чому перевага такого рішення?
Вам не потрібно платити за прилад, тобто Ви економите. Крім того, підібравши
відповідний світильник, Ви отримаєте компактний пристрій, з яким досить легко
подорожувати. У підсумку Ви можете їздити у відрядження або ж у відпустку, не
перериваючи лікування (а робити це небажано). І в разі поломки однієї частини знайти
запасний варіант буде дешевше, ніж купувати ту ж мить весь прилад.
Ще однією перевагою лампочки стала легкість в експлуатації. Щоб добитися
потрібного ефекту, досить опромінювати постраждалу ділянку шкіри щодня,
починаючи з 10 секунд (але не більше 5 хвилин). PHILIPSPL-S 9W / 01 / 2P 1CT
випускається в ЄС за відповідними стандартами.
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МИЛО ЗІ СМОЛОЮ ЕКСТРАКТУ РЯСКИ
Мило зі смолою екстракту ряски відмінно лікує і
відновлює шкіру при проблемах з вітіліго. При
регулярному

застосуванні

цього

засобу

пляма

поступово починає набувати природний відтінок,
кількість меланіну повертається в звичну норму.
Можна

використовувати

також

в

якості

профілактики.
Мило зі смолою екстракту ряски відрізняється
характерним рослинним запахом. Більшість людей
вважає, що він приємний або навіть заспокійливий.
У

будь-якому

випадку

аромат

на

шкірі

не

залишається і не вбирається в одяг, якщо ту
гарненько сполоснути. Милом можна користуватися
як

звичайним

миючим

засобом.

Для

кращого

терапевтичного ефекту бажано потримати його
приблизно 20-30 секунд на білу пляму (або плямах),
а потім змити.

КУПИТИ МИЛО
ЗІ СМОЛОЮ
ЭКСТРАКТУ РЯСКИ

У чому перевага цього засобу?
Милом зі смолою екстракту ряски дуже зручно користуватися: Ви просто будете
щодня вмиватися, а Ваша шкіра почне купувати природний колір. Крім того, засіб в
цілому доглядає за тілом, що особливо добре помітно при регулярному застосуванні.
Милом можна замінити звичні мазі та гелі або ж доповнити, щоб домогтися ще більшого
прогресу. Але на відміну від будь-яких препаратів цей варіант не створює враження
лікування. Так що якщо Ви втомилися від постійної терапії, можна зупинитися на
такому засобі.
Мило досить добре піниться і економно витрачається. Воно коштує дешевше
більшості аналогів. І оскільки мова йде про натуральний склад, то алергії або ж побічних
ефектів можна не боятися.
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ВІТІКС (Vitix) — таблетки
Vitix є унікальний засіб на основі екстракту
гіркої дині і біологічно активного комплексу
«Ектрамель»,

до

якого

входять

мікроелементи, вітаміни і антиоксиданти.
Завдяки цьому складу шкіра досить швидко
відновлюється.

Засіб

рекомендовано

при

псоріазі і вітіліго, може застосовуватися також
і при інших дерматологічних проблемах.
Стійкий ефект досягається при тривалому
використанні.

Однієї

упаковки

«Вітікс»

вистачає на місяць, після чого потрібно
зробити

перерву

на

14

діб.

Результат

зазвичай з'являється через півроку. «Вітікс»
можна

поєднувати

з

іншими

засобами,

причому як зовнішнього, так і внутрішнього
застосування.

Оскільки

мова

йде

про

біологічно активний комплекс, то виробники не
рекомендують пити таблетки під час вагітності
та при годуванні груддю. Однак в цілому
препарат,

завдяки

натуральному

складу,

безпечний, не викликає алергії або побічних

КУПИТИ
ВІТІКС ТАБЛЕТКИ

речовин, добре поєднується з іншими ліками.
Під час курсу Вам не доведеться змінювати
звичний спосіб життя.

У чому перевага?
З препаратом Vitix дуже легко і просто мати справу: досить випити всього 1 (!)
таблетку в день. Не дивно, що цей засіб люблять ті, хто втомився від складних схем
прийому і часто забуває, коли потрібно приймати наступне ліки. Таблетки виробляються у
Франції.
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Провiт — комплект для фототерапії 311 нм
Комплект

«Провімі»

призначений

для

фізіотерапевтичного лікування псоріазу, вітіліго,
екземи, дерматиту і гніздовий алопеції. Завдяки
компактним

розмірам

і

легкості

використання

пристрою, з ним можна працювати в домашніх умовах.
І оскільки прилад дійсно невеликий, його також часто
беруть з собою в дорогу, тобто він досить мобільний.
«Провімі» за своїми характеристиками є аналогом
«Дермалайта

80»

і

Kernel

KN-4003,

тільки

в

бюджетному ціновому сегменті. Як і вказанi пристрої,
прилад працює з медичної лампочкою PHILIPS PL-S
9W / 01 / 2P 1CT. Тому з його допомогою Ви можете
самостійно

організувати

собі

вузькосмугове

опромінення 311 НМ.

КУПИТИ
ПРОВIТ 311нм

Що дає регулярне застосування приладу?
При частому використанні «Провіта» відновлюється нормальний колір шкіри.
Сеанси бажано починати від 10 секунд на одну пляму. Далі необхідно щодня
нарощувати тривалість процедури, додаючи ще по 10 секунд (але не більше 5 хвилин
на одну ділянку тіла). Перед курсом варто проконсультуватися з фахівцем.

Переваги «Провіт»
У Провіта є свої сильні сторони. Зокрема, серед готових приладів він —
найдоступніший за ціною. Дешевше тільки самостійно зібрати такий пристрій. Однак
готовий варіант можна використовувати відразу ж, що багатьом зручніше. До пристрою
йде інструкція, в тому числі і з переведенням на російську мову. Прилад ретельно
упаковується, тому він доїде до Вас в цілісності і в цілості.
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МЕЛАГЕНІН ПЛЮС (Melagenina Plus®) — лосьон
«Мелагенін

Плюс»

випускається

на

підставі

екстракту людської плаценти, він призначений
для відновлення нормальної пігментації шкіри
(повертається

колишній

рівень

меланіну

в

організмі). Крім того, досить ефективний при
гніздовому

облисінні,

депігментації

внаслідок

псоріазу, опіків і інших дерматологічних проблем.
Засіб було розроблено в 1998 році, з тих пір вын
постійно поліпшувался. Поява приставки «Плюс»
пов'язано з додаванням в формулу хлориду
кальцію, завдяки чому речовина почала ще
сильніше діяти на шкіру.

КУПИТИ
МЕЛАГЕНIН ПЛЮС
Як користуватися?

Однією з переваг Melagenina Plus® стала легкість застосування. Уражене місце
досить протирати лосьйоном 3 рази на добу, а потім виставити на сонце на 15 хвилин
або ж опромінити спеціальною ультрафіолетовою лампою. Пляма спочатку червоніє, а
потім починає темніти. У підсумку до Вас повертається нормальний колір шкіри.

Переваги цього засобу
Melagenina Plus® витрачається досить економно (1 флакона вистачає в
середньому на місяць). Для нанесення на шкіру не потрібно ніяких хитрощів, достатньо
просто обробити пляму пальцями рук. Склад вкрай рідко викликає алергію, побічні
ефекти також не спостерігаються. Однак якщо у Вас часто виникає індивідуальна
непереносимість

тих

чи

інших

компонентів,

перед

початком

курсу

найкраще

проконсультуватися з лікарем. Лосьйон продається в темному флаконі, завдяки чому сам
засіб надійно захищене від ультрафіолету. У нас є всі докази того, що пропонований
препарат — оригінальний.

Офіційні канали виробника Vitilemna в Чехії
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ВIТIЛЕМ+ (Vitilem+) — таблетки
Препарат

«Вітілем+»

розроблений

командою німецьких і чеських фармацевтів.
Це натуральний засіб на основі ряски з
прополісу.

додаванням

використовувати

при

Склад

вітіліго,

радять
псоріазі.

Допомагає відновити нормальний рівень
меланіну в організмі, покращує імунітет,
бореться

з

запаленням,

прискорює

природну регенерацію тканин. Являє собою
засіб

наступного

покоління

препарату

КУПИТИ
ВIТIЛЕМ+

«Вітілем», який вже добре зарекомендував
себе.

Характеристики «Вітілем+»
Таблетки створюються на основі виключно натуральної сировини, яка проходить досить
строгий контроль якості. Ручний відбір ряски гарантує, що туди не потрапить нічого зайвого.
Vitilem+ сертифікований як в ЄС, так і в Росії, повністю відповідає висунутим до нього вимогам в
плані безпеки і дієвості.
Засіб можна використовувати з 6 років. Вiн також дозволений для вагітних і годуючих
грудьми. Єдиним протипоказанням є індивідуальна непереносимість (тим, у кого алергія на
продукти бджільництва, потрібно бути уважним). Однак в цілому Vitilem+ досить рідко викликає
негативну реакцію у організму.

Переваги препарату
До засобу «Вітілем+» не розвивається звикання, однак в разі тривалого
застосування «Вітілем+», для відновлення ефективності потрібно робити невелику
перерву між курсами (за подробицями просимо звертатися до наших фахівців). Для
появи стійкого видимого результату потрібен піврічний курс.
Але часто помітне поліпшення з'являється вже в перші місяці. Таблетки можна
використовувати в якості самостійного засобу для поліпшення стану шкіри. І в той же час
вони непогано спрацьовують в рамках комплексної терапії.
Офіційні канали виробника Vitilemna в Чехії
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ВIТIКС (Vitix) — гель
Вітіліго і псоріаз здатні серйозно погіршити
якість життя людини: білі плями на шкірі
залучають

небажану

увагу,

заважають

соціалізації. Крім того, зменшення кількості
меланіну

в

організмі

залишає

нас

без

природного захисту від ультрафіолету, що
збільшує

ризик

захворювань.

відповідних

Але

вчені

онкологічних

знайшли

спосіб

впоратися з цією проблемою. І одним з
ефективних рішень став гель «Вітікс». Це засіб
на основі екстракту гіркої дині допомагає
відновити

нормальну

кількість

меланіну.

КУПИТИ
ВIТIКС ГЕЛЬ

Завдяки чому при регулярному застосуванні
складу повертається звичний колір шкіри. Але
для

досягнення

стійкого

ефекту

потрібен

тривалий курс (від півроку і більше). Втім, у
багатьох перший результат з'являється вже
через кілька місяців застосування.

Перевага гелю
«Вітікс» випускається в ЄС, тому про його якість та безпеку для людини годі й
говорити хвилюватися. Він сертифікований як в Європі, так і в Росії. Засіб можна
використовувати з 6 років. Схема застосування дуже проста: 2 рази на день, вранці і
ввечері, склад потрібно наносити на уражене місце. При цьому шкіра повинна бути
сухою і чистою. Після обробки необхідно почекати 5 хвилин, а все, що не вбралося,
можна акуратно промокнути серветкою.
Засіб — нежирний, вiн не залишає неприємних плям на шкірі. У нього слабкий
рослинний аромат, який дуже швидко розвіюється. Такщо Ви можете спокійно
користуватися звичною косметикою і парфумерною продукцією. Практично не викликає
алергії.
Офіційні канали виробника Vitilemna в Чехії
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МЕЛАВIТ (Melavit) — таблетки
Таблетки «Мелавiт» представляють собою засіб
на основі екстракту гіркої дині. Ця рослина
традиційно
народній

використовується
медицині.

зацікавилися

в

Відносно

європейські

китайській
недавно

вчені,

які

їм

уважно

вивчили властивості і виділили біологічно активну
речовину. В результаті тепер у всіх, хто страждає
від депігментації, а також від гіперпігментації, в
тому

числі

і

від

занадто

великої

кількості

веснянок, є можливість домогтися нормального
кольору шкіри або значно поліпшити ситуацію.
Таблетки «Мелавiт» дають стійкий ефект при
тривалому

застосуванні

засобу.

Загальна

тривалість курсу становить півроку. Однак часто
перші позитивні зміни можна помітити вже через 2
місяці. Для отримання кращого ефекту препарат
бажано

використовувати

одночасно

з

КУПИТИ
МЕЛАВIТ ТАБЛЕТКИ

однойменним гелем.

Переваги таблеток «Мелавiт»
Melavit виготовляється в Європі і проходить жорстку систему контролю якості.
Це натуральний засіб, який практично не викликає алергії. Крім того, вiн прекрасно
поєднується з іншими ліками. В день потрібно приймати по 2 таблетки (вранці і ввечері),
що багатьом також зручно. Під час самого курсу Вам не доведеться змінювати звичний
спосіб життя і підлаштовуватися під препарат.
Melavit часто допомагає тим, кому не підійшли з різних причин інші препарати.
Наприклад, його дозволено використовувати, якщо у Вас є алергія на продукти
бджільництва, так як до складу засобу не входить прополіс. У нас Ви можете дізнатися
ще більше про цей засiб, якщо уточніть, що Вас цікавить.
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МЕЛАВIТ ГЕЛЬ (Melavit gel)
Псоріаз

і

вітіліго

завдають

серйозний

дискомфорт людини, яка страждає від цих
захворювань.

Некрасиві

плями

стають

причиною проблем з соціалізацією, крім того,
вони

можуть

свербіти

і

викликати

занепокоєння. Гель «Мелава» здатний за
півроку позбавити Вас від цієї проблеми або,
як

мінімум,

помітно

поліпшити

ситуацію.

Препарат створений на основі екстракту
гіркої

дині.

рослини

Дивовижними

століттями

властивостями

користувалися

східні

цілителі. А тепер на цього представника
царства флори звернули увагу і європейські
вчені. У підсумку вони виділили біологічно
активний компонент і створили на його основі

КУПИТИ
МЕЛАВIТ ГЕЛЬ

ефективний і безпечний гель.

Застосування «Мелавіта»
Для отримання стабільного ефекту засіб потрібно застосовувати щодня, вранці і
ввечері, протягом півроку. Гель наносять на чисту і суху шкіру, причому обробляти треба
як саму пляму, так і шкіру навколо (на 1-2 сантиметри). Це необхідно для запобігання
збільшенню ураженої області. Засіб можна використовувати і для лікування, і для
профілактики.
Якщо ви хочете підсилити ефект від «Мелавіта», то почніть поєднувати його з
відповідними таблетками. Також кращого результату можна досягти, якщо паралельно
обробці шкірі опромінювати її вузькосмуговим ультрафіолетом (311 НМ).
Гель не відноситься до ліків, але перед початком курсу бажано проконсультуватися
з лікарем. У вас виникли якісь питання? Звертайтеся, ми з радістю допоможемо.

Офіційні канали виробника Vitilemna в Чехії
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ВIТIКОЛОР (Viticolor) — маскує гель
Гель «ВІТІКОЛОР» прекрасно підходить
для маскування білих плям на шкірі, які
з'являються при вітіліго. Причому його
необов'язково використовувати кожен день,
оскільки засіб відмінно тримається на шкірі
кілька діб. У складі немає нічого токсичного,
тому вiн практично ніколи не викликає
алергію, і його можна використовувати
навіть дітям (з 6 років).

КУПИТИ
ВIТIКОЛОР ГЕЛЬ
Як застосовувати?
Гелем «ВІТІКОЛОР» треба обробити суху очищену шкіру, злегка захоплюючи край. Ефект
проявиться не відразу: Вам потрібно почекати кілька годин. Пляма поступово буде темніти, але
якщо вона залишиться занадто світлою, Ви зможете намазати її потім ще раз.
Після декількох спроб більшість пацієнтів знаходять оптимальну кількість складу, яка
потрібна саме їм, щоб домогтися максимально природного відтінку.

Переваги гелю
Тi хто користувався гелем відзначають, що він по консистенції досить приємний,
нежирний. Засіб не забруднює білизну і одяг, має слабкий косметичний аромат. Після
фарбування шкіри можна абсолютно спокійно приймати душ або ж купатися в морі: склад не
змиється, так що ніхто нічого не запідозрить. Дію гелю «ВІТІКОЛОР» в чомусь можна порівняти
з автозагаром.
Щоб засобом було ще зручніше користуватися, розробники вклали в упаковку
спеціальний пензлик. Завдяки йому речовина буде рівномірно наноситися на шкіру, а Ваші
пальці залишаться нормального кольору. Склад пройшов сертифікацію як в ЄС, так і в Росії. Їм
можна користуватися на постійній основі, побічних ефектів не виявлено.
Офіційні канали виробника Vitilemna в Чехії
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