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Pleie og beskyttelse
av vortefølsom hud

Ocean Pharma’s Policy

Ocean Pharma’s utviklings-departement er naturen selv.

Vi ser spesielt etter naturlige substanser med kvaliteter

som er spesielt fordelaktige til humant bruk. Vi utvikler

ekstraksjons/prosess metoder som følger to kritiske mål:

1.  Å bringe substansene til en form som tillater en enkel 

og daglig applikasjon, og…

2.   … og samtidig, i stor grad, bevarer de naturlige 

substansers potensielle hovedvirkemåte.

Oppnåelse av begge målsettinger samtidig er en kunst vi

har optimalisert i mer enn 30 år, i samarbeide med ledende 

forskere. Vi holder følge med all ny kunnskap og innsikt. 

Tønsberg Medlab AS
Stålveien 15
3124 Tønsberg

Mobil. 901 30 921
Fax. 333 29 411
info@tmedlab.no
www.tmedlab.no
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Pleie og beskyttelse av vortefølsom hud

Spirularin VS er utviklet for pleie og beskyttelse av vorte-

følsomme hudområder, det vil si områder som er spesielt  

mottakelig for infeksjon, hender og føtter inkludert.:

… med Arthrospira mikroalge ekstrakt

I tillegg til et antall andre høykvalitets substanser,

inneholder Spirularin VS et konsentrert ekstrakt av

Arthrospira mikroalgae.

Arthrospira har utviklet en perfekt forsvarsmekanisme

for å avvise mikrobiologisk inflytelse, noe som har  

plassert den blant de mest suksessfylte organismer på jorda  

i 3,6 milliarder år. Basert på patenterte prossess-step, er disse 

kvaliteter gjort tilgjengelig til humant bruk med Spirularin VS.  

Vorteinfeksjoner kan være et standhaftig og ikke 

alltid harmløst problem for huden. Tilstanden 

er forårsaket av ulike virus som lett  kan spres 

til andre , ennå ikke smittede deler av huden. 

Problemområder på hender og føtter er de  

områder som ligger nær inntil og under  

neglene. 

Spirularin VS støtter regenereringen ved 

spesifikt å tilføre nærend substanser til  

affekterte områder. I tillegg benytter Spirularin 

VS et meget konsentrert og patentert mikro alge-

ekstrakt som har bevist sin praktiske nytte verdi 

som et effektivt middel til å beskytte mot vorter. 

Min rekommendasjon er å smøre på Spirularin 

VS to ganger daglig; morgen og kveld, eventuelt 

også etter å ha vasket hender og føtter.

Smør på et meget tynt lag og rub det inn.  

Dette tynne laget må ikke dekkes med andre 

substanser. Den lille mengden som trengs til 

hver applikasjon gjør Spirularin til et meget 

økonomisk produkt i bruk.

Prof. Dr. Kristian Reich, dermatolog og allergolog, 
har deltatt i utviklingen av Spirularin VS. Han har 
vært senior partner hos Dermatologikum Hamburg 
og medisinsk direktør hos Sciderm forsknings
institutt siden 2005. I 2003 fikk han, for sitt arbeide, 
HerbertHerxheimers forskningspris av German 
Society for Immunology and Allergology.


