
КАРТАЛИН – РУСКА 100% ПРИРОДНА МАСТ 
за ублажавање симптома псоријазе, 

атопијског дерматитиса и екцема
С КЛИНИчКИ ДОКАзАНИМ ДејСТвОМ

Синергија сибирског невена и солидола у ублажа-
вању симптома псоријазе, атопијског дерматитиса 
и екцема.

Карталин крем представља ефикасну комбина-
цију екстракта сибирског невена и солидола с ос-
талим састојцима који помажу у ублажавању симп-
тома псоријазе, атопијског дерматитиса и екцема 
(уља лаванде, камилице и еукалиптуса, салицилна 
киселина, мед, витамини А и Д, лизозим).

Захваљујући удруженом дејству свих састојака, 
Карталин крем делује тако што:
• омекшава и негује суву и храпаву кожу;
• одстрањује одумрле ћелије коже, дајући јој 

здрав и гладак изглед;
• има ефекат љуштења;
• чува одбрамбени механизам и функције.

Клиничке студије које су испитивале ефикас-
ност Карталина у ублажавању симптома псорија-
зе, атопијског дерматитиса и екцема урађене су 
на Сибирском државном универзитету у Томску у 
Русији, на Медицинској академији за постдипломс-
ке студије у Москви и у више специјализованих 
руских дерматолошких клиника.

Клиничке студије су потврдиле брз ефекат 
Карталина с дугим периодима ремисије. Нису 
примећени случајеви алергијских реакција.

Карталин маст густе је конзистенције, тамнобра-
он до светложуте боје и специфичног мириса.

Начин примене:
Наноси се на кожу (без утрљавања) једном до два 
пута дневно.

Уколико се третира већа површина коже, маст 
се уводи постепено. Започиње се наношењем 
масти на кожу ногу, кроз три дана на кожу руку, а 
након још три дана и на остале делове коже.

С обзиром на то да Карталин не садржи корти-
костероиде, може се користити у дужем периоду.

У циљу постизања стања са што дужим пери-
одом ремисије, препоручује се употреба Карталин 
масти у периоду од два до четири месеца, у завис-
ности од степена обољења.

Упозорење:
Производ се не препоручује особама осетљивим 
на неки од састојака.

Опште препоруке у току примене масти:
• Не употребљавати алкохол.
• Оставити или смањити пушење.
• Из исхране избацити јаја, масну, пржену и 

љуту храну.
• Препоручује се довољно сна.
• Уколико се после купања јави осећај сувоће 

коже, користити неутралну крему.
• Не препоручује се истовремена примена с 

хормонским мастима.
• Ако се на почетку примене појави алергија, ук-

лонити маст и консултовати се с лекаром.
• Не препоручује се дуготрајно излагање сунцу.
Паковање: 100 мл
Произвођач: Астрофарма, Томск, Русија

Потражите у апотекама широм Србије и
у Београду: 
“Мала руска апотека” – Вождовац, Војводе Степе 347б, 
и Вуков споменик, Голсвордијева 38, 062/8203-991
“Алтернативни центар ОМЕГА”, Булевар Михаила Пупина 10ж, 
011/311-53-64
“Руска апотека – Капилар”, Ватрослава Лисинског 19, 063/1689-102
“Баикал козметика”, Призренска 4а; ТЦ Пирамида, Цара Душана 96, 
061/159-0545
“Здравље из Сибира” (Београд, Ниш, Нови Сад, ОЏАЦИ – више 
локација)  
“Натурални центар НОВИ” – Стара Пазова, Рума, Инђија, Темерин, 
062/265-970
у Крагујевцу: 
“Здрава храна”, Стојана Протића 77; Апотека “Етера”, Змај Јовина 43 
у Лесковцу: 
Биљна апотека “Валери плус”, Светозара Марковића 65б, 
064/364-7645
у Новом Саду: 
“Bioshop 021”, Максима Горког 1; “Оrganic Руска биљна апотека”, 
Футошка 50 
у Панчеву: 
Руска биљна апотека “Лаванда и лан”, Војводе Радомира Путника 21, 
064/640-95-79
у Пироту: 
Апотека “Petrapharm”, Српских владара 63 
у Врњачкој Бањи: 
“СИБИРСКО БИЉЕ”, Краљевачка 8, 069/614-820

Увозник за Србију: 
CELTIS PHARM D.O.O., Далматинска 115/27, +381/11-767-4244, 
office@celtispharm.rs, www.kartalin.rs

Дистрибуција и велепродаја:
Bioguard D.O.O, Дистрибутивни центар руских производа
Србија, Црна Гора, www.bioguard.rs, тел.: +381/69-174-1874, 
+381/63-741-8746, +382/67-360-059, bioguardrs@gmail.com


