
Відкрий 
свою 
внутрішню 
красу

Професійна лінійка 
проти акне від PeroLite

Комерційна пропозиція 
ТОВ Фармасфера

Аптека Life



ПЕРОЛАЙТ У ДІЇ

У складі мила, кремів та гелів ПЕРОЛАЙТ основною
діючою речовиною є бензоїл пероксид. Він має такі
лікувальні властивості:

• Протимікробна дія

• Зниження кількості P.acne

• Пригнічення розвитку анаеробної мікрофлори

• Протизапальна дія

• Кератолітична дія



Гель Перолайт 2,5% 
та Гель Перолайт 5%

Ефективна боротьба з акне і висипаннями, препарат для
тривалої підтримуючої терапії акне

і профілактики/лікування пігментації після запалення.

Гель Перолайт 2,5%

• Склад: Бензоїл пероксид (БПО) 2,5%

• Лікування: акне (комедональне, папуло-
пустульозне акне легкої та середньої ступеня важкості) 
для чутливої і подразненої шкіри

Гель Перолайт 5%

• Склад: Бензоїл пероксид (БПО) 5%

• Лікування: акне (папульозна, пустульозна і вузлувата
форми) для жирної шкіри



Крем Еленеон Плюс та
Еленеон Макс

Максимальний результат в лікуванні всіх форм
акне, перша лінія в зовнішній терапії

Еленеон Плюс

• Склад: Третиноїн 0,05%

• Лікування: акне (комедональне, папуло-
пустульозне акне легкого та середнього ступеня
важкості) меланодермії, фотостаріння

Еленеон Макс

• Склад: Третиноїн 0,1%

• Лікування: акне (папульозна, пустульозна і 
вузлувата форми) меланодермії, фотостаріння, 
фолікулярного кератозу, стрий та порушень
кератинізації



Мило Перолайт та
Перолайт Плюс

Єдине в Україні тверде мило, яке містить бензоїл
пероксид і кліндаміцин - два ефективних

компоненти, що усувають акне і мають
доведену клінічну ефективність

Мило Перолайт

• Склад: Бензоїл пероксид (БПО) 2,5%

• Лікування: акне (комедональние, папуло-
пустульозного акне легкого та середнього
ступеня важкості)

Мило Перолайт Плюс

• Склад: Бензоїл пероксид (БПО) 1,25%, 
Кліндаміцин 0,1%

• Лікування: акне (папульозна, пустульозна і 
вузлувата форми)



Сертифікована
продукція для
здоров'я шкіри

Мило Перолайт
Мило Перолайт
Плюс



Сертифікована
продукція для
здоров'я шкіри

Перолайт
Гель 2,5%
Перолайт Гель 5%



Сертифікована
продукція для
здоров'я шкіри

Еленеон Крем
Еленеон Макс Крем



Рекомендовані роздрібні ціни на 
продукцію ПЕРОЛАЙТ

Назва Ціна закупівлі
Рекомендована 

ціна

Гель Перолайт 2,5% 300 грн 375 грн

Гель Перолайт 5% 312 грн 390 грн

Еленеон Плюс 415 грн 520 грн

Еленеон Макс 432 грн 540 грн

Мило Перолайт 265 грн 330 грн

Мило Перолайт Плюс 275 грн 340 грн

Пропозиція для партнерів 
ТОВ Фармасфера


