
Ureagamma
mast k péči o suchou a hrubou pokožku  
nohou s obsahem Urey

Noste vhodnou obuv
Kožená, pohodlná, šněrovací, pevná 
podrážka. Ponožky bavlněné, bezešvé.

Kontrola nohou
Každý den zkontrolujte nohy, zda 
nemáte puchýře, otlaky, bolavá místa, 
změny barvy kůže.

Pozor na poranění
Nechoďte bosí (myslete na sníženou 
citlivost na teplo, bolest, chlad).

Péče o nohy
Denně se o nohy starejte – důkladná 
hygiena nohou (koupel ve vlažné vodě, 
důkladné osušení + mast).

Důkladná pedikúra
Pravidelně si odstraňujte ztvrdlou kůži 
pemzou, nehty zarovnejte pilníkem 
+ odborná pedikúra.

Nemoci nohou
Pozor na plísňová onemocnění nohou!

Cvičte
Nohy pravidelně procvičujte.

Vyrovnávání cukrovky
Cukrovka má být dobře kompenzovaná 
(vyrovnaná).

Omezte kouření
Nekuřte a nezatěžujte své nohy 
nadváhou.

Návštěva lékaře
Navštivte okamžitě lékaře – poranění, 
změny na noze (otok, začervenání, 
změna barvy ...).
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DESATERO ZÁSAD  v prevenci péče o nohy diabetika



Kolik kroků 
denně nachodíme?

Pokožka na 
chodidlech a na 

rukou má tloušťku 
přibližně 4 mm, 

což znamená, že je 
mnohem silnější než  

pokožka na těle.

3 500 - 5 000  
kroků

5 000 - 8 000 
kroků

Průměrný
člověk

Aktivní  
člověk

Středně aktivní 
člověk

8 000  
kroků a více

Močovina - Urea

Ureagamma 
Obsahuje masťový základ šetrný k pokožce, vysokou 
koncentraci hydratační látky urey. Ta podporuje 
schopnost kůže pohlcovat a zadržovat vlhkost. 

Na rozdíl od krémů, které obsahují minimálně 10 % vody, 
mast obsahuje jen masťový základ a účinnou zvlhčující lát-
ku (ureu). Mast pro péči o nohy Ureagamma s 10% obsa-
hem urey je vhodné používat po každé koupeli nohou.

Urea se nachází ve zdravé roho-
vé vrstvě kůže v koncentraci asi 
do 1 %. Často se stává, že obsah 
urey je v kůži snížený. V kožním 
lékařství se urea používá jako 
přírodní látka, která váže v kůži 
vlhkost. Díky urey se vlhkost 
kůže zvyšuje, přičemž se zjem-
ňuje rohová vrstva kůže a sou-
časně se zmírňuje svědění.

Použití: nanáší se pravidelně 
ráno a večer na čisté a suché nohy 
a zlehka se vmasíruje do chodidla.

Urea (močovina) 
je přírodní látka hydratující kůži

Balení:

45 ml

 při denní péči o suchou, zhrublou 
a popraskanou pokožku nohou;

 při péči o nohy u pacientů s cukrovkou;

 na chronický zánět kůže (neurodermatitida);

 na nezánětlivé onemocnění 
charakterizované suchou kůží (ichtyóza).

Wörwag Pharma Česko s.r.o., 
Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5 – Stodůlky 
e-mail: info@woerwagpharma.cz, www.woerwagpharma.cz

www.mujdiabetes.cz

Ureagamma
mast určená pro péči o nohy 
s obsahem 10 % urey se doporučuje:

Neobsahuje žádné parfémy, 
vonné ani konzervační látky.
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Koupíte ve své lékárně.


