
 

w w w . s h i v a x . c o m  
 

 

i n f o @ s h i v a x . c o m   
 

Shivax s.r.l. 
Sede Via Cassia Km 36,400, Zona Industriale Settevene – 01036 – Nepi (VT) - ITALIA 

Tel:  (+39).0761.527705 - FAX: (+39).06.233.200.625 
Email:  info@shivax.com 

P. IVA: 01906570567 
 

Este absolut necesar să urmaţi cu stricteţe instrucţiunile, atât ca timp cât şi ca metode de aplicare, în scopul obţinerii rezultatelor 
dorite. Nu uitaţi să folosiţi întotdeauna o cantitate abundentă de produs. Pomezile Shivax® trebuie utilizate constant până la restitutio 

ad integrum 
 

 
Pomezile SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®   sunt compuse din substanţe absolut naturale. 

 
            Produs Compoziţie nomenclatura INCI 

SSSS hivahivahivahiva xxxx ®  ®  ®  ®  Plus petrolatum, lanolin, triticum vulgare germ oil, oenothera biennis oil 

SSSS hivahivahivahiva xxxx ®  ®  ®  ®  FT petrolatum, lanolin, oenothera biennis oil, triticum vulgare germ oil 

SSSS hivahivahivahiva xxxx ®  ®  ®  ®  U petrolatum, lanolin, oenothera biennis oil, triticum vulgare germ oil 

SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®G petrolatum, lanolin, oenothera biennis oil, triticum vulgare germ oil 

Formulele integrale au fost comunicate Ministerului Italian al Sănătăţii, 
conform normelor italiene, europene şi ale SUA, în vigoare la ora actuală.  
Se recomandă ca aceste preparate să fie utilizate singure, adică nu 
concomitent cu alte produse care nu fac parte din Linia SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  
  

 
Pomezile SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  datorită compoziţiei bogate în minerale, vitamine, acizi graşi, integral naturale, posedă activităţi antioxidante şi antiinflamatoare.  

 
INDICAŢII: 

 Pomezile SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  sunt coadjuvante în TERAPIA pentru: PSORIAZIS, ECZEME, MĂTREAŢĂ, ACNEE, DERMATITE ÎN GENERAL, DERMATITE DE SCUTEC LA COPII �I ADULŢI, 
DERMATITE DE CONTACT, ATOPICE, FLOGOZĂ GENITALĂ FEMININĂ, VULVO-VAGINITE SPECIFICE �I NESPECIFICE, USCĂCIUNE �I USTURIME, CHIAR �I ÎN POST-MENOPAUZĂ, CISTITE, 
FLOGOZĂ GENITALĂ MASCULINĂ, BALANOPOSTITE SPECIFICE �I NESPECIFICE, PRURIT �I USTURIME A PENISULUI �I/SAU ANALĂ, FIMOZĂ, DISPAREUNIE, HERPES, IMPETIGO, FLOGOZĂ 

HEMOROIDALĂ, ARSURI, ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE, ARTRITE �I/SAU DURERI DE ORICE FORMĂ �I NATURĂ, DURERI TRAUMATICE �I NETRAUMATICE, SINOVITE, DURERI MUSCULARE, 
NEVRITE, LOMBALGII, BRAHIALGII 

 
MOD DE UTILIZARE:  

 
1. PIELEA CAPULUI 
. 

Dimineaţa va trebui să aplicaţi o cantitate abundentă de 
SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus masând şi frecţionând puternic, fără să ţineţi 
cont de murdărirea părului (e un mic preţ care trebuie plătit, 
dar rezultatele asupra pielii capului sunt foarte rapide). Look-

ul va fi acela al unei persoane care foloseşte gel. Atenţie, 
capul nu trebuie acoperit, chiar şi în caz de calviţie totală. 
Pielea capului prezintă o absorbţie mai ridicată a dermei. 

Continuaţi după schema din tabel până la rezolvarea problemei. Aplicarea trebuie să se facă iniţial în fiecare zi şi ulterior, după dispariţia simptomatologiei, mai rar. 
La trei zile după prima aplicare vă veţi putea spăla pe cap, acest fapt nu va elimina în totalitate pomada SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus, şi e mai bine aşa. Deci, maxim o şamponare 
o dată la trei zile. Metodologia poate fi aplicată în acelaşi fel pentru Crusta lăptoasă a nou-născuţilor. 
 
2. CORP (PSORIAZIS DE ORICE TIP CHIAR �I CU PRURIT �I/SAU USTURIME, ECZEME, HERPES, MICOZE, MĂTREAŢĂ)  
 
Tehnica de seară 
 

În caz de PSORIAZIS SAU DERMATITE PE CORP, COATE, BRAŢE, 
GLEZNE,TORACE,SPATE, ABDOMEN, GENUNCHI, PULPE, TIBIE, 
ÎNCHEIETURILE MÂINII, BURIC, FESE �I PICIOARE, seara se va 
aplica SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus şi se va acoperi imediat cu pelicula 
transparentă pe care o veţi lăsa pe locul respectiv toată 
noaptea. În caz că pelicula transparentă se va deplasa de 
pe zona de aplicare, puteţi utiliza un plasture antialergic de 
hârtie sau care să nu fie pânzat, pentru a o ţine pe loc. (se 
găsesc în farmacii sau în supermarketuri). Dimineaţa, după 
ce aţi spălat delicat zona, aplicaţi SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT, de mai 
multe ori în cursul zilei, chiar fără s-o acoperiţi. Important 
este ca pe zona tratată să rămână mereu puţin SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® 

FT. Seara repetaţi aplicarea SSSS hivahivahivahivaxxxx ®®®®  Plus şi imediat 
după aceea acoperiţi cu pelicula transparentă. Se va continua potrivit schemei din tabel (Tehnica de seară), până la rezolvarea problemei. În cazul în care lucraţi în 
schimbul de noapte, aplicările pot fi inversate (Tehnica de dimineaţă). 
 
3. FAŢĂ (PSORIAZIS, ACNEE CHIAR CU PRURIT �I/SAU USTURIME, DERMATITĂ SEBOREICĂ, HERPES LABIALIS) 

Seara se va aplica SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus şi se va acoperi cu peliculă transparentă, care va fi lăsată pe locul respectiv toată noaptea. În caz că pelicula transparentă se 
va deplasa de pe zona de aplicare, puteţi utiliza un plasture antialergic de hârtie, pentru a o ţine pe loc. Dimineaţa puteţi spăla delicat zona şi imediat după aceea 
aplicaţi SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT de mai multe ori în cursul zilei, fără să acoperiţi. Următoarea aplicare a cremei SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus  va fi efectuată în aceeaşi seară. Se va 

continua până la rezolvarea problemei. Pentru Herpes labialis aplicaţi de mai multe ori în curs de 24 de ore numai pomada SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT  

4. UNGHIILE MÂINILOR �I PICIOARELOR (MICOZE, PSORIAZIS, UNGHII ÎNCARNATE) 
Se va aplica pe unghia sau unghiile interesate o cantitate suficientă de SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  U. Aplicările vor fi repetate de mai multe ori în decursul zilei, cel puţin la început. 
Aceste aplicări se pot efectua ziua sau noaptea fără a acoperi partea cu plastic transparent sau cu mănuşi. Primele rezultate se vor vedea imediat, dar pentru a 
obţine reconstrucţia completă a unei unghii normale va trebui să aşteptaţi câteva luni. Aceasta deoarece creşterea fiziologică normală a unghiilor e lentă. 
Durerea va dispărea după primele aplicări. 

5. MÂINI (PSORIAZIS, DERMATITE DE CONTACT SAU ATOPICE, MICOZE CHIAR �I CU PRURIT �I/SAU USTURIME) 
Seara, înainte de culcare, aplicaţi SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus şi imediat după aceea puneţi-vă mănuşi de plastic lejer (polietilenă, nu latex) şi peste acestea puneţi-vă mănuşi 

de bumbac. Dimineaţa spălaţi-vă delicat mâinile şi imediat după aceea aplicaţi de mai multe ori în timpul zilei pomada SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT fără să acoperiţi locul. Pe 
durata zilei, în caz că e necesar să efectuaţi treburi casnice, va trebui să vă acoperiţi mâinile, mai întâi cu mănuşi din plastic lejer transparent, şi peste acestea 
mănuşi din latex. Nu folosiţi niciodată mănuşi de latex în contact direct cu pielea.  
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6. PICIOARE (MICOZE, PSORIAZIS) 
Seara, înainte de culcare, aplicaţi SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus. Imediat după aceea acoperiţi zona tratată cu o peliculă de plastic. Aceasta va putea fi menţinută pe locul 
respectiv prin încălţarea unor şosete scurte, aşa-zisele şosete ale sănătăţii. Dimineaţa vă puteţi spăla uşor picioarele, după care aplicaţi imediat de mai multe ori 
SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT fără să acoperiţi. Seara repetaţi aplicarea cu SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus. 

7. ABDOMEN �I REGIUNEA GENITALĂ (MICOZE, IMPETIGO, HERPES, DERMATITE NESPECIFICE CU PRURIT �I/SAU USTURIME) 
În caz de DERMATITE ALE REGIUNII INGHINALE �I GENITALE MASCULINE �I FEMININE se va aplica SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus seara, înainte de a merge la culcare, întinzând-o delicat, 

fără a se acoperi. Dimineaţa, după ce aţi spălat delicat zona, se va aplica SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT de mai multe ori în timpul zilei, chiar fără acoperire. Seara repetaţi 

aplicarea de SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus . 

8. MUCOASE GENITALE (MICOZE CHIAR �I CU PRURIT �I/SAU USTURIME, HPV, HERPES, VAGINITE, IMPETIGO, ATROFIE, PRURIT VULVAR, BALANITE, 
BALANOPOSTITE,          ….FIMOZE, CISTITE CHIAR �I RECIDIVANTE, URETRITE) 

Pentru DERMATITE �I/SAU INFLAMAŢII ALE MUCOASELOR GENITALE MASCULINE �I FEMININE SE VA APLICA numai SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G, de două ori pe zi, în primele zece zile, şi 

ulterior o dată pe zi până la dispariţia simptomatologiei. Pomada SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G la FEMEI se poate aplica atât extern, pe labiile mici, cât şi interiorul vaginului. La 

BĂRBAŢI pomada SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G poate fi aplicată atât pe penis cât şi pe gland.  

9. DISPAREUNIE (RAPORTURI SEXUALE DUREROASE) 
În caz de DISPAREUNIE (raporturi sexuale dureroase) pomada SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G poate fi aplicată pe mucoasele genitale, imediat înainte de raport, de unul sau de ambii 
parteneri. Nu interferează cu sensibilitatea, dimpotrivă o îmbunătăţeşte şi favorizează raportul propriu-zis.  

10. HEMOROIZI �I FISURI ANALE 
Aplicaţi SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G, de două ori pe zi  în primele zece zile, şi ulterior o dată pe zi până la dispariţia simptomatologiei.  

11. FISURI ALE SÂNILOR 
În caz de FISURI ALE SÂNILOR, frecvente în perioada ALĂPTĂRII, aplicaţi SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G de două ori pe zi în primele zece zile, şi ulterior o dată pe zi până la dispariţia 
simptomatologiei. 

12. DERMATITE DE SCUTEC LA COPII �I ADULŢI  
În caz de DERMATITĂ DE SCUTEC la NOU-NĂSCUT sau la ADULTUL incontinent, aplicaţi SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G de două ori pe zi în primele zece zile, şi ulterior o dată pe zi până 
la dispariţia simptomatologiei. 

13. ARSURI DIN CAUZE CHIMICE SAU FIZICE (IRADIERI SOLARE, DE CONTACT) 
Aplicaţi SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT de cel puţin trei ori pe zi, în cantitate abundentă, timp de două zile sau chiar mai mult până la dispariţia simptomatologiei. 

14. ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE (ŢÂNŢARI, VIESPI), IRITAŢII DE CONTACT CU URTICANTE (MEDUZE) 
Aplicaţi S S S S hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT imediat, de cel puţin trei ori pe zi, în cantitate abundentă, timp de două zile sau chiar mai mult până la dispariţia simptomatologiei. 

15. ARTRITE �I/SAU DURERI ARTICULARE (DURERI ARTICULARE DE ORICE NATURĂ, CHIAR TRAUMATICĂ, LOMBOSCIATALGIE, CERVICOBRAHIALGIE, 
NEVRITE ÎN GENERAL, SINOVITE, PROCESE INFLAMATORII MUCULO-TENDINOASE) 

Aplicaţi SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT de două ori pe zi sau chiar mai mult în primele zece zile, şi ulterior o dată pe zi până la dispariţia simptomatologiei. 
 
   "Restitutio ad integrum" sau însănătoşirea leziunii cutanate cauzate de PSORIAZIS se produce progresiv în câteva faze: 

• După primele aplicări, vor cădea scuamele care acoperă leziunea propriu-zisă. 
• O dată eliminate scuamele, leziunea va apărea de culoare roşu foarte aprins.  
• În zilele care vor urma, continuând să efectuaţi aplicări zilnice, culoarea va deveni tot mai palidă. În practică  de la roşu aprins se va trece la roşu palid. 
• În acest moment va fi refăcută şi noua piele sănătoasă, şi va fi prezentă doar o coloraţie roză. În consecinţă aplicările se vor putea efectua o zi da şi una 

nu. Important este în orice caz să verificaţi ca, în ziua în care nu se efectuează aplicările, să meargă totul bine. 
• Ulterior se va trece la aplicări o dată la trei zile, apoi la patru zile şi în final vom uita de acest lucru.  

Am ajuns la "Restitutio ad integrum" sau însănătoşirea leziunii cutanate psoriazice. Deci pielea va rezulta perfect normală. 
 
Timpii indicaţi în aceste instrucţiuni, care privesc ziua sau noaptea după caz, trebuie respectaţi. Modificarea timpilor de aplicare făcută din proprie iniţiativă, poate 
modifica timpii necesari pentru obţinerea "Restitutio ad integrum" sau însănătoşirea leziunilor propriu-zise. Utilizaţi întotdeauna o cantitate abundentă de produs. 
Când utilizaţi peliculă transparentă, asiguraţi-vă că este nouă şi nu o păstraţi în bucătărie unde sunt vapori de grăsime. 
 
SFATURI PENTRU UTILIZAREA POMEZILOR SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®     

 
Pentru acoperire trebuie să utilizaţi peliculă transparentă pentru alimente care se foloseşte de obicei în bucătărie. Cumpăraţi un sul nou şi nu-l păstraţi în bucătărie. 
Mănuşile de utilizat în contact cu pielea trebuie să fie din polietilenă, cum sunt cele de la standurile de legume în supermarketuri. Le puteţi cumpăra din farmacii sau 
de la tehnico-sanitare. Nu folosiţi niciodată mănuşi de latex în contact direct cu pielea. Pentru a menţine pe loc mănuşile de polietilenă, peste ele puneţi-vă mănuşi 
de bumbac. Acestea pot fi cumpărate din farmacii sau magazine tehnico-sanitare. 
E foarte important să se continue aplicările pe zonele interesate de leziuni chiar şi după ce s-a refăcut pielea normală, cel puţin pe o anumită perioadă. Aplicările vor 
trebui continuate pentru a avea siguranţa persistenţei rezultatelor obţinute. 
În cazul în care persistă usturimea şi/sau a pruritului, trebuie să măriţi fie cantitatea, fie frecvenţa de aplicare a pomezilor SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  
 
 
Produsele Liniei SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  trebuie folosite doar pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi produsele la loc răcoros şi uscat, departe de lumină. 

Produsele din Linia S S S S hivahivahivahiva xxxx ®®®®  nu conţin conservanţi, deci valabilitatea şi expirarea, aşa cum sunt raportate pe cutie, se referă la produsul bine păstrat şi integru. Lotul 
şi data expirării sunt înscrise pe eticheta produsului. După deschiderea ambalajului, produsul e valabil şase luni. Componentele sunt menţionate pe acest prospect 
anexat la produse. Până în prezent, la o utilizare corectă a produselor SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® , nu s-au evidenţiat efecte colaterale de niciun tip. Produsele SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  pot fi utilizate 
în timpul sarcinii şi alăptării.  
Dacă aveţi îndoieli sau orice problemă inerentă produselor SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  ne puteţi contacta prin e-mail ( info@shivax.com ) sau telefonic (+39.0761.5273.06 – 
+39.0761.5277.05, de luni până vineri, între orele 9.00-13.00 şi 14.00-18.00). 
 
Informaţii ulterioare le puteţi extrage din site-ul nostru web www.shivax.com  
 
Întreaga Linie SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  e produsă, ambalată şi distribuită de Shivax s.r.l. în fabrica din Nepi (VT) din via Cassia km 36,400, Zona Industriale Settevene, ITALIA 

 


