


Calendeel to optymalne połączenie       

  naturalnych składników, by łagodzić 

podrażnienia, regenerować skórę  

        i wzmacniać jej barierę ochronną. 

 



 dla małych i dużych łowców przygód,          

na każdą porę roku… 

   

      

       

      

      

Jedyny produkt o tak szerokim               
spektrum działania: 



Calendeel ma optymalny skład dla wrażliwej skóry 

 
 

Bogactwo 11 przyjaznych, naturalnych składników 

bez: 

• parabenów 

• barwników 

• konserwantów 

 

Bez limitu wiekowego: 0+ 



• jeżówka wąskolistna (Echinacea angustifolia) 

• nagietek lekarski (Calendula officinalis) 

• pokrzywa żegawka (Urtica urens) 

• dziki rozmaryn (Ledum palustre) 

• aloes zwyczajny (Aloe barbadensis) 

• sosna zwyczajna (Pinus silvestris) 

• eukaliptus gałkowy (Eucalyptus globulus) 

• lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) 

• trawa cytronelowa (Cymbopogon winterianus)  

• pszczoła miodna (Apis mellifica) 

• witamina E 

 

 

11 naturalnych składników aktywnych: 



      

       

      

      

Składniki żelu Calendeel: 

• redukują obrzęk, swędzenie, 

pieczenie 

• wspomagają proces gojenia 

• chronią przed nadkażeniami 

• wspierają proces regeneracji 

  
 Bogactwo naturalnych składników 

przyjaznych dla wrażliwej skóry 



      

       

      

      

Składniki żelu Calendeel: 

• redukują stan zapalny 

• wspomagają proces gojenia 

• nawilżają 

• chronią przed wpływem wolnych 

rodników 

• wspierają funkcje obronne skóry 

 Bogactwo naturalnych składników 

przyjaznych dla wrażliwej skóry 



      

       

      

      

Składniki żelu Calendeel: 

•  działają antyseptycznie 

• wspomagają proces gojenia                           

i regeneracji skóry  

 Bogactwo naturalnych składników 

przyjaznych dla wrażliwej skóry 



      

       

      

      

Składniki żelu Calendeel: 

•  redukują stan zapalny 

•  nawilżają 

•  wspierają proces gojenia  

 i regeneracji skóry 

•  wzmacniają barierę ochronną skóry 

 Bogactwo naturalnych składników 

przyjaznych dla wrażliwej skóry 



      

       

      

      

Składniki żelu Calendeel: 

• redukują stan zapalny 

• nawilżają 

• znoszą nadwrażliwość skóry 

• wspierają proces regeneracji skóry 

• wzmacniają barierę ochronną skóry 

 Bogactwo naturalnych składników 

przyjaznych dla wrażliwej skóry 



• jest dobrze tolerowany 

• szybko się wchłania 

• nie pozostawia śladów na skórze,               
ubraniu (nie brudzi) 

• pozostawia na skórze uczucie świeżości 

• może być stosowany bez ograniczeń 
wiekowych 

• może być stosowany u kobiet w ciąży  
i matek karmiących 

A ponadto… 



Działanie  

kilku produktów  

połączone  

w żelu Calendeel 

Podsumowując... 



ok. ok. ok. 



• unikatowy, naturalny skład 

• brak na rynku bezpośredniego konkurenta – 

szerokie możliwości zastosowania 

• jeden produkt – łatwiejsze zarządzanie zapasem 

• wyższa marża 

• szybsza obsługa pacjenta 

Przez cały rok 

 Dlaczego Calendeel? 



Calendeel – zawsze pod ręką  

w sezonach aktywności na 

świeżym powietrzu 

przez cały rok 



Dziękuję za uwagę 



Slajdy dodatkowe 



Co Państwo polecają Pacjentom? 



 

 

 

Calendeel – działanie kilku produktów połączone w jednym 

 

Calendeel vs żele na ugryzienia 

Składniki Calendeelu nie tylko redukują dokuczliwe objawy,  

ale także  

+ nawilżają, normalizują i regenerują skórę, neutralizują 

toksyny zawarte w jadzie owadów. 

 

      Szeroki profil działania 



 

 

 

Calendeel – działanie kilku produktów połączone w jednym 

 

Calendeel vs produkty  
przeciwhistaminowe na podrażnienia 

Składniki Calendeelu nie tylko redukują swędzenie, 

zaczerwienienie, odświeżają skórę, ale także 

+ nawilżają skórę, przyspieszają proces gojenia, chronią 

uwrażliwioną skórę przed nadkażeniami, wspierają proces 

regeneracji. 

 

      Szeroki profil działania 
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Calendeel – działanie kilku produktów połączone w jednym 

 

Calendeel vs produkty na oparzenia 
słoneczne 

Składniki żelu Calendeel nie tylko łagodzą  zaczerwienienie,  

obrzęk, działają przeciwzapalnie, nawilżają, ale także  

+ odświeżają skórę, chronią skórę przed infekcjami 

wirusowymi/bakteryjnymi/grzybiczymi, stymulują proces 

regeneracji, zmiatają wolne rodniki tlenowe. 

 

      Szeroki profil działania 



 

 

 
      Szeroki profil działania 

Calendeel – działanie kilku produktów połączone w jednym 

 

Calendeel vs preparaty na skaleczenia 

Składniki Calendeelu nie tylko działają antyseptycznie, 

chronią przed nadkażeniami i wspierają proces gojenia,            

ale także 

+ redukują zaczerwienienie, obrzęk, nawilżają naskórek                 

i wspierają odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry. 

 


