
Клинично доказаната ефективност при белези



Sodermix -показания:

Превенция и лечение на келоидни и 
хипертрофични белези;

Лечение на сърбеж /пруритус/ при 
хронични дерматологични заболявания;

Превенция и лечение на фиброза след 
лъчетерапия;

Изгаряния  



Механизъм на действие Sodermix
    SODERMIX съдържа 

високооксидантния ензим 
Супероксид дисмутаза – SOD от 
естествен произход, съдържащ 
се в екстракт от зелени домати

Благодарение на високото съдържание на SOD, 
SODERMIX намалява производството на свободни 
радикали и подпомага повлияването на келоидни и 
хипертрофични белези.
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• Бърз ефект  - на първия месец;
• Веднага след сваляне на конците;
•  Без странични ефекти и реакции;
•  Няма фотосенсибилизация ;
• При дерматози (сърбящи);
• Депигментиращ ефект ;
• Лесно приложение (без втриване и посока на мазане) 
• При стари белези -  конкуренти с електрофуреза ;
• Подходящ при деца ;
• Ефект подобен на кортикострероид без страничните 

действия ;
• Доказан ефект при лезии при Херпес Зостер;
•  Хидратира бързо 

Sodermix - предимства



• Всеки с келоидни и хипертрофни белези от 
различна етиология; 

•  Мъже и жени след пластична интервенция;

•  Жени след секцио;

•  Онко-пациенти след лъчелечение;

•  Модерни и суетни хора с активен начин на живот;

•  Пациенти със среден до висок стандарт на живот 

Профил на пациента



Движение на пациента

• Жени след секцио

• Жени/Мъже с 
пластични операции

• Жени/Мъже в активна 
възраст с 
хирургическа 
интервенция

• Пациенти след 
лъчелечение - 
изгаряния

• АГ

• Пластични 
     хирурзи

• Фармацевти
• Хирурзи



Ценово позициониране

Продукт
Размер на 
опаковка 

Продажна 
цена Цена за мл

А 20 12 0.60
Б 6 68 11.33

Sodermix 30 24 0.80

•Содермикс е ценово сравним с конкурентите си;



Sodermix - активности
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Приложение

Крем SODERMIX се прилага два пъти на ден, върху 
засегнатите зони. 

След пълното му проникване може да се постави 
обичайният крем и/или грим.

SODERMIX e подходящ за нови и стари белези.



Шест причини за да препоръчвате 

 По - бърз ефект при лечение на келоидни 
и хипертрофни белези! 

 Резултат след първият месец - прилаган 
два пъти дневно; 

 Веднага след сваляне на конците; 
 Ефект подобен на кортикострероидите 

без страничното им действие; 
 За нови и стари белези! 
 Може да се прилага както на лицето, 

така и при деца!
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