
 

1. Co je PYOLYSIN PANTHENOL a k čemu se používá? 

Pyolysin Panthenol je hydratační krém pro každodenní péči o pleť. Vzhledem k obsahu panthenolu je 
Pyolysin Panthenol vhodný i pro péči o suchou a podrážděnou pokožku. 

Jemný krém se obzvláště snadno nanáší a rychle se vstřebává.  Pyolysin panthenol lze aplikovat na 
celé tělo včetně obličeje. 

2. Jaký je obsah Pyolysin Panthenolu? 

Pyolysin Panthenol obsahuje panthenol ve speciálním masťovém základu. Úplný seznam složek je 
uveden na obalu a na konci této příbalové informace. 

3. Co je Panthenol? 

Panthenol, nazývaný také dexpanthenol nebo provitamin B5, je prekurzorem vitaminu B. Panthenol 
je pokožkou velmi dobře snášen a má vlastnosti zadržující vlhkost, zklidňující a regenerační vlastnosti. 
Proto se panthenol také často používá do mastí na rány a bílých mastí. 

 

Díky obsahu panthenolu přispívá Pyolysin Panthenol k posílení struktury pokožky a podporuje 
přirozenou regeneraci pokožky. Díky tomu je Pyolysin Panthenol ideální pro péči o podrážděnou a 
suchou pokožku.  

4. Co znamená pečeť Dermatest? 

Pyolysin Panthenol byl hodnocen nezávislým dermatologickým institutem Dermatest. Snášenlivost 
krému byla dermatologicky prokázána na dobrovolnících v tzv. epikutánním neboli náplasťovém 
testu. Nevyskytly se žádné alergické reakce. 

Pyolysin Panthenol proto získal pečeť „velmi dobrý“. Více informací na: dermatest-siegel.de 

Kromě toho bylo klinické aplikační pozorování prováděno především na čerstvých tetováních, tedy 
tetováních 3.–4. den po vpichu. Pyolysin Panthenol byl aplikován dvakrát denně po dobu čtyř týdnů. 
To vedlo k posílení ochranné bariéry pokožky a zvýšení schopnosti pokožky zadržovat vlhkost.  Bylo 
tedy prokázáno, že Pyolysin Panthenol  přispívá k regeneraci tetované kůže. Pyolysin Panthenol tak 
může také nést 5hvězdičkovou pečeť Dermatest (09/2021). 

5. Jaká je trvanlivost přípravku Pyolysin Panthenol? 

Přípravek byste neměli používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 



Po otevření má Pyolysin Panthenol trvanlivost 6 měsíců. 

6. Obsah balení a další informace 

Složení (INCI): Voda, cetearylalkohol a ceteareth-20, panthenol, stearylalkohol, isopropylpalmitát, 
kaprylová/kaprinová/jantarová triglycerid, lycerylkaprylát, isopropylmyristát, lycerin, pentylenglykol, 
xantha guma, 1,2-propylmanpylenediol parfém, kyselina citronová 

Pyolysin Panthenol je dostupný ve velikostech balení 6 g a 30 g. 

Pyolysin Panthenol je kosmetický přípravek a je určen pouze pro vnější použití. 

7. Výrobce 

Serumwerk Bernburg AG 
Hallesche Landstraße 105b 
06406 Bernburg 
Telefon:  03471 8600 
Telefax:  03471 860408 
www.pyolysin.de 

  


