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Tønsberg MedLab AS ble etablert i 2002. Selskapet eies og
drives av Jan Brunsell som har mer enn 20 års erfaring fra salg
og markedsføring av spesialprodukter til helsevesenet.
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Hva er Spirularin?

Ocean Pharmas policy

Arthrospira (også kjent som
Spirulina) er mikroalger som
tilhører slekten cyanobakterier. Flere dusin forskjellige arter
har blitt oppdaget. De finnes først og fremst i saltholdig vann
i subtropene og tropene, der mikroskopiske klorofyllholdige
celler vokser i trådformede strukturer.

Ocean Pharma’s utviklingsavdeling er naturen selv.
Selskapet ser spesielt etter naturlige substanser som er særlig
fordelaktige til humant bruk og utvikler ekstraksjons-/prosessmetoder med to mål:
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Arthrospira alger har utviklet seg gjennom 3,6 milliarder år.
Alger som har overlevd såpass lang tid må nødvendigvis ha
utviklet funksjonelle overlevelsesstrategier, spesielt siden de
ikke står på toppen av næringskjeden. Dermed inneholder
Spirulina- alger bioaktive forbindelser som er effektive mot infeksjoner forårsaket av sopp, bakterier og virus. Noen av disse
forbindelsene handler regenerativt ved å stimulere cellene,
og sørger dermed for raskere tilheling av skader. Spirularinproduktserien ble i 2013 utnevnt som “Product 2013”.
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1.	Å bringe substansene til en form som tillater en enkel og
daglig applikasjon, og
2.	samtidig, i stor grad, bevare de naturlige substansers
potensielle virkemåte.
Oppnåelse av begge målsettinger har Ocean Pharma
spesialisert seg på i mer enn 30 år, i tett samarbeid med
ledende forskere. I 2012 ble Ocean Pharma tildelt den
prestisjetunge prisen “Company of the Year 2012” for sitt
innovative arbeid innen estetisk dermatologi.
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Spirularin® VS
Til behandling av fot- og fingervorter
Hudpleie som beskytter mot
og fjerner
1. vorter og vortehud
2. mikrobielle hudinfeksjoner

Aktive ingredienser
• Calcium Spirulan1
(Spirularin®)
• Calsium Spirulan beskytter
dermalt vev mot
virusinfeksjoner

Før behandling

Etter 2 uker

Etter 5 uker

Før behandling

Etter 4 dager

Arthrospira microalgeekstrakt
beskytter mot:
• virus pentrasjon
• mikrobielle infeksjoner og
• nydanning av behandlede celler 26%
Vorteinfeksjoner kan være et standhaftig hudproblem som
forårsakes av ulike virus. Disse kan lett kan spres til andre hudområder. På hender og føtter ligger problemområdene nær
inntil og under neglene. Spirularin VS støtter regenereringen
ved spesifikt å tilføre nærende substanser til affekterte områder. I tillegg inneholder Spirularin VS et meget konsentrert
og patentert mikroalgeekstrakt som er et effektivt middel til å
beskytte og forebygge mot vorter.
Smør et tynt lag med Spirularin VS to ganger daglig og gni inn;
morgen og kveld - eventuelt også etter å ha vasket hender
og føtter. Den lille mengden som trengs til hver påføring gjør
Spirularin til et meget økonomisk produkt i bruk.
Mer info: http://tmedlab.no/Spirularin_VS.htm

Spirularin® Gel og
Spirularin® Moussé
Produkter til behandling av tørr,
ekstra tørr og sprukken hud både
på kropp og på føtter. Spirulinaekstraktene trekker inn i hudens
dype lag og stimulerer produksjon av
naturlig fuktighet.
Spirularin ® FOOT GEL og Spirularin ® MOUSSE
sørger også for at huden holde på fuktigheten.
I kombinasjon vil Spirularin GEL og MOUSSE
gi en rask og synlig effekt på problemføtter.
Les mer: www.tmedlab.no/Spirularin_Gel.htm

SPIRULARIN - PRODUKTER
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Resultat av behandlinger:

Spirularin® NS
Neglpleie med antibakteriell beskyttelse
Neglbehandling som behandler og beskytter mot
mikrobielle soppinfeksjoner. Spirularin NS inneholder
arthrospira-ekstrakt (meget konsentrert) som gir:

Oktober 2005

Mai 2006

Januar 2006

Februar 2006

Før behandling

En uke senere

Før behandling

Etter 3 uker

• anti mikrobiell og antiviral beskyttelse
• anti inflammatorisk virkning
• evne til å regenerere humane hudceller

Slik virker Spirularin NS:
Chitin(basen) er et stabiliserende element i strukturen til soppceller, som treverk eller metall i murveggen i et hus. Når algen
blir stresset av sopp, produserer og frigjør den et enzym som
splitter chitinkomponenter. Enzymet kalles chitinase.
Ved å ødelegge celleveggen med
enzymet, dreper mikroalgen
levende soppceller meget effektivt.
Gjennom en patentert prosedyre
kan antisopp-effektiviteten brukes i
Spirularin NS. Humane celler
inneholder ingen chitinelementer
og skader ikke kroppen.
Les mer: www.tmedlab.no/
Spirularin_NS.htm
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1.	Fjern ødelagt neglestruktur.
2.	På alle 10 neglene, samt på omkringliggende hudområde,
påføres en liten dråpe Spirularin NS med fingertuppen.
3.	Masser til all substans er trukket inn.
Neglen må ikke tildekkes med fett.

Neglelakk som puster
Oxyperm er en neglelakk som er laget for å bedre utseendet til
en negl som er under behandling for sopp. En vanlig neglelakk
slipper ikke oksygen gjennom lakken. Det gjør oxyperm.
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Oksygen er nemlig en nødvendig komponent ved fjerningen
av sopp. Se bildene. Der hvor den vanlige neglelakken har
vært, er det ingen rust, dvs. ingen oksydasjon har forekommet,
og intet oksygen kommer inn i negl. Dette i motsetning til
stedene hvor oxyperm har vært påført.
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CASE STUDY
Case 1
Høyre fot
Kjønn:
Alder:
Symptomer:
Resultat:

Kvinne
50 - 60
Vorter på fotsålen
Etter 10 måneders bruk (42 uker) av
Spirularin VS er fotsålen helt fri for vorter.

Case 2
Kjønn:
Alder:
Symptomer:
Resultat:

I begynnelsen

Etter 8 uker

Etter 25 uker

Etter 42 uker

Før behandling

Etter 4 måneder

Før behandling

Etter 18 måneder

Før behandling

Etter 4 uker

Før behandling med Spirularin

Etter 12 uker

Før behandling med Spirularin

Etter 6 måneder

Kvinne
30 - 40
Alle fingrene er sterkt angrepet med flere vorter
Etter 4 måneders bruk (16 uker) av
Spirularin VS er alle vortene borte

Case 3 - Stortåen på høyre fot
Kjønn:
Alder:
Symptomer:
Resultat:

Kvinne
48
Sterkt angrepet av vorter gjennom flere år
Etter 18 måneders bruk (2 ganger daglig) av
Spirularin VS er vortene borte og huden leget.

Case 4 - venstre stortå
Kjønn:
Kvinne
Alder:
72
Symptomer: Pasienten har vært plaget med vorter i årevis og
har forsøkt en rekke produkter uten å l ykkes.
Resultat:
Etter 4 ukers bruk av Spirularin VS er vortene
nesten borte

Case 5 - Stortå på høyre fot
Kjønn:
Mann
Alder:
72
Symptomer: Diabetes. Etter kirurgisk fjerning av vortene, kom
de tilbake og infiserte hele tåspissen
Resultat:
Etter 12 ukers behandling med Spirularin VS har
vortene forsvunnet, og tåspissen leges.

Case 6 - Høyre fot
Kjønn: Kvinne
Alder: 40
Symptomer:
Sterkt angrepet av vorter under høyre fot
Resultat:
Etter 6 måneders behandling med Spirularin VS er vortene
borte og huden ser frisk og velpleid ut.

SPIRULARIN - PRODUKTER
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CASE STUDY

Soppinfisert negl

Negl renset, påført Spirularin NS

Før behandling

Etter behandling

Etter 4 uker

Etter 6 måneder

Oktober 2005

Mai 2006

Før behandling

Etter 2 måneder

Fjern ødelagt neglestruktur og påfør en
dråpe Spirularin NS.
Masser inn i neglene,
samt på hudområdet.
Neglen må ikke
tildekkes med fett.

Etter 10 måneder

Før behandling

Etter 4 uker

Før behandling

Etter 1 uke

Før behandling

Etter 2 uker

Før behandling

Etter 10 dager

Spirularin® Gel og
Spirularin® Moussé
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Før behandling

Etter 1 uke med Spirularin Gel

Før behandling

Etter 1 uke med Spirularin Mousse

CASE STUDY
Spirularin Mousse og Gel

Før behandling

Etter 1 uke

SALG AV FOTPLEIEARTIKLER TIL FOTTERAPEUTER

Spirularin® HS

Herpes Simplex

Spirularin® HS

Ubehandlet leppeherpes

Aktive ingredienser

Spirularin HS dreper bakterier som man får som en
følge av herpesvirus, også
kalt superinfeksjon.

• Arthrospira mikroalger (INCI: Spirulina ekstrakt)
• Beskytter sunne celler mot virus penetrasjon
• Hemming av staphylococcus aureus og andre
mikrobielle patogener
• Stimulerer dannelse av nye celler
• Tilsatt zink
• Solbeskyttelse med SPF 15

Pleie og beskyttelse av herpesfølsomme lepper
Eksperimentelle undersøkelser har vist at den beskyttende
virkningen, av de valgte og spesielt behandlede ekstraktene
som benyttes i Spirularin ® HS krem, er meget potente, og i
stand til effektivt å beskytte humane hudceller.

Friske lepper

Kan føre til superinfeksjon,
dvs. at man i tillegg får en
bakteriell infeksjon.

Superinfeksjon

Leppe herpes:
Herpes virus er utbredt i store deler av befolkningen. Viruset
vil forbli latent i kroppen etter den første infeksjonen før
eksterne eller interne påvirkninger kan forårsake gjentatte
infeksjoner.
Eksterne faktorer inkluderer sterk UV-stråling, skader og
intervensjoner (f.eks med permanent lip make-up), relevante
interne faktorer er et svekket immunsystem eller en usunn
livsstil.

Den unike formelen er supplert med høy-kvalitets naturlige
og nærende ingredienser som sink sulfat og solfaktor 15, som
beskytter huden mot aggressiv UVA og UVB stråling.

Herpesviruset er ikke i stand til å reprodusere alt av seg selv,
men må i stedet trenge inn i friske hudceller og konvertere
disse til virus-produserende vertsceller som slipper ut nye
viruspartikler som så vil infisere nye friske hudceller. Dermed
fortsetter den

Les mer: http://tmedlab.no/Spirularin_HS.htm

virale livssyklusen. Problemet blir forsterket når herpes blemmer samtidig er infisert med bakterier. Da er det og ofte med
bakterien Staphylococcus Aureus.

VIRUS

Litt om virus:
Virus kan ikke formere seg på egen hånd, men trenger en
human verts-celle. Ytterst i cellevegen på verts-cellen finnes
det kjemiske strukturer som kalles reseptorer. Det er gjennom
disse reseptorene at viruset kommer inn i cellen. Vel inne,
kopler viruset seg til cellekjernen og danner nye virus. De nyproduserte virus går så ut av verts-cellen og infiserer nye friske
celler. Substanser i Spirularin VS og HS vil, når det påføres,
blokkere disse reseptorene slik at virus ikke kan komme inn i
cellen og i kontakt med cellekjernen. Dermed dør viruset.
NB! Spirularin VS og HS dreper også bakterier som ofte
kommer som en følge av herpes- virus infeksjonen, også kalt
superinfeksjon.

SPIRULARIN - PRODUKTER
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Company of the Year 2012

Ocean Pharma GmbH
Høy grad av innovasjon - eksepsjonelle bioaktive ingredienser og nye naturlige løsninger for problemområder innen
estetisk dermatologi:
Disse egenskapene ble lagt til grunn for at MDM Verlag tildelte
den prestisjetunge utmerkelsen “Årets bedrift 2012” innen
Estetisk Dermatologi til det dynamiske og innovative firmaet
Ocean Pharma GmbH fra Reinbek, Tyskland.
Grunnlaget for suksess:
Spesielle, beskyttende aktive ingredienser
Suksesshistorien om Ocean Pharma innen dermatologiske
produkter startet i 2005 med satsningen på de eldste levende
organismer på jorden; mikroalgen Spirulina (3,6 mrd år).
Aktive ingredienser med eksepsjonelle antimikrobielle og
antivirale egenskaper er hentet fra utvalgte alger ved hjelp av
en sikker og beskyttet produksjonsprosess.

Prof Kristian Reich
MD – Dermatologikum Hamburg

Jeg støtter fullt ut avgjørelsen
fra MDM Verlag om å tildele den
spesielle utmerkelsen som “Årets
bedrift 2012” i estetisk dermatologi til det innovative og ambisiøse
selskapet Ocean Pharma. Jeg har observert Ocean
Pharma og dets eksepsjonelle aktive ingredienser siden
2006 og samarbeidet med dem siden 2010 i produktutvikling samt bruk av produktene i daglig klinisk praksis
ved Dermatologikum Hamburg. Så langt har flere tusen
av våre pasienter ved Dermatologikum allerede dratt
nytte av anvendelsen av de ulike produktserier med
svært gode resultater. Toleransen av alle produktene var
utmerket. Under påføringen, var andelen av hudirritasjon mindre enn 0,1%. Allergiske reaksjoner har ikke blitt
observert så langt i et eneste tilfelle.
Dermatologikum Hambug - med mer enn 30 leger og
80.000 pasientkontakter hvert år, et av de største sentrene i sitt slag - stiller vi høye krav til kvaliteten på de
anbefalte produktene. Kombinasjonen av høy nytteverdi og høy grad av toleranse gjør at de nye kosmetiske produktene som inneholder aktiv ingrediens,
vil bli uunnværlige for en rekke problemområder.

Kontaktinformasjon:
Tønsberg MedLab AS
Stålveien 15
3124 Tønsberg
Jan Brunsell - Daglig leder
Mobil:
Telefon:
Telefax:
E-post:

Tønsberg Medlab AS

www.tmedlab.no

90 13 09 21
33 32 94 10
33 32 94 11
info@tmedlab.no

DESIGN: SISSELS GRAFISKE AS - www.sissels-grafiske.no
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