
Pigmerise® MD
 
Een nieuw wapen in  
de strijd tegen vitiligo

Hoe werkt  
Pigmerise® MD?

*Klinische studie uitgevoerd door Dr. G. Menchini (2016) bij 20 patiënten met vitiligo 
vulgaris. Topisch gebruik van Pigmerise™ in Fitalite™ (1x/dag), in combinatie met  
NB-UVB therapie (311nm, 3x/week), gedurende 6 maanden.
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Pigmerise® MD is een goed 
smeerbare crème speciaal 
ontwikkeld ter ondersteuning  
van de behandeling van vitiligo.

Pigmerise® MD bevat een krachtige 
mix van Piper nigrum fytocomplex.

Pigmerise® MD
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Voordelen

Pigmerise® MD is een medisch hulpmiddel klasse I, 
gebaseerd op de Europese Richtlijn medische 
hulpmiddelen 93/42/EEG.

Hygiënische verpakking, kant-en-klaar 50 ml 
airless doseersysteem. Dankzij de zelfsluitende 
kleppen kan er geen lucht in de dispenser 
waardoor uitdroging van het product wordt 
vermeden.

Kan afzonderlijk worden gebruikt of in  
combinatie met lichttherapie.

Geschikt voor gebruik in gevoelige zones 
(gelaat, genitaliën) en bij kinderen.

De liposomen zorgen voor een goede en snelle 
opname van de werkzame bestanddelen in de huid.

Hoog gedoseerd Piper nigrum fytocomplex,  
een krachtige mix met antioxiderende werking.

Pigmerise® MD is aangewezen als ondersteuning van de 
repigmentatiefase van vitiligo, afzonderlijk gebruikt ofwel  
in combinatie met andere therapieën.

Klinisch onderzoek* toont aan dat bij dagelijks gebruik van 
Pigmerise® MD, in combinatie met lichttherapie:

•  in 80% van de gevallen een repigmentatie van  
meer dan 50% wordt behaald; 

•  50% van de gevallen een repigmentatie  
tussen 76% en 100% vertoont; 

•  de behandeling goed wordt verdragen en bij  
correct gebruik geen belangrijke bijwerkingen kent.



Wat is Pigmerise® MD?

Pigmerise® MD is aangewezen als aanvulling op de 
behandeling van huiddyschromie, met name bij 
depigmentatie ten gevolge van vitiligo. Het kan 
afzonderlijk gebruikt worden of in combinatie met 
andere therapieën.

Het innovatieve product bevat Piper nigrum 
fytocomplex in liposomale crème. Het is een krachtige 
mix met antioxiderende werking. De liposomen zorgen 
voor een goede en snelle opname van de werkzame 
bestanddelen in de huid. Pigmerise® MD bevordert zo 
de groei en verspreiding van de melanocyten, de cellen 
die verantwoordelijk zijn voor huidpigmentatie.

Pigmerise® MD is geschikt voor volwassenen en 
kinderen vanaf 2 jaar en is tevens geschikt voor het 
gebruik in gevoelige zones (zoals in het gezicht). 

Wist u dat…

...het raadzaam is om na het aanbrengen van Pigmerise® MD, 
20 minuten te wachten alvorens op dezelfde plekken andere 
lokale producten of cosmetica te gebruiken? 

...het tevens wordt aanbevolen om de ochtend na de dag  
van aanbrengen de behandelde plekken te wassen?

Pigmerise® MD is verpakt  
in een hygiënische en 
gebruiksvriendelijke 
pompflacon van 50 ml. 

Hoe gebruikt u  
Pigmerise® MD?

Disclaimer: Pigmerise® MD is een medische hulpmiddel. De inhoud van deze brochure 
is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend 
aan informatie omtrent gebruik, veiligheid, effectiviteit en biologische beschikbaarheid. 
De inhoud van deze brochure kan niet worden gezien als medisch advies. Apothekers, 
artsen en medisch professionals wordt geadviseerd de informatie naar eigen inzicht te 
beoordelen. Fagron kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor de 
informatie in deze brochure. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Breng een dunne laag crème op de 
aangedane plekken aan:
1. Eerst in de zones waar de huid  

het dikst is.
2. Daarna een dun laagje product 

aanbrengen in de gevoeligste zones, 
zoals de zone rond de lippen, de 
ogen en de geslachtsdelen.

Vermijd tijdens het gebruik van Pigmerise® MD externe 
factoren die vitiligo kunnen uitlokken of verergeren:

• zonnebrand
• emotionele of fysieke stress
• blootstelling aan irriterende chemische stoffen
•  huidtrauma, operaties en chronische druk  

(Koebner fenomeen).

Geschikt voor volwassenen en  
kinderen vanaf 2 jaar.

Breng Pigmerise® MD dagelijks aan,  
bij voorkeur 's avonds.

Het is aanbevolen om de behandelde zone 
de ochtend na de behandeling te reinigen.
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