
Xheken® cremă  

Anti-vergeturi 

 

Vergeturile 

Vergeturile sunt mici atrofii ale țesutului cutanat, care pot deveni cicatrici.  Acestea 
sunt striuri fine cutanate sub forma unor linii sau benzi , iar culoarea variază de la 
roșu- violaceu  în  stadiul evolutiv (stadiul incipient) până la alb-sidefiu în stadiul 
definitiv.  Vergeturile se formează atunci când se  produce o modificare în volum, 
mai mult sau mai puțin subită și pielea nu are elasticitate suficent de mare și viteză 
de regenerare în același timp pentru a se întinde, cauzând astfel distrugerea fibrelor 
elastice. O altă cauză importantă, combinată de multe ori cu cea anterior 
menționată, o constituie tulburările hormonale, care au un efect negativ la nivel 
cutanat, astfel încât pielea devine mai vulnerabilă  și predispusă la a suferi atrofii și 
rupturi. 

Cauzele sunt diverse, iar intervenția promptă poate împiedica formarea acestora.   
Diverse cauze ale vergeturilor: 

• Vergeturile de sarcină – sunt cauzate de graviditate. Modificările hormonale și 
întinderea țesutului cutanat al mamei prin creșterea fătului și modificările 
corporale pe care aceasta le suferă, favorizează apariția acestora.  Sunt 
dispuse frecvent la nivel periombilical, sâni, șolduri, fese și coapse.  

• Vergeturile de pubertate – sunt cauzate de modificările hormonale, de 
variațtiile bruște ale greutății corporale ce însoțesc această fază de creștere, 
mai ales dacă se produc brusc. 

• Vergeturi prin distensie cutanată  -  sunt date de modificările bruște, în plus 
sau în minus ale greutății;  la fel ca și cele de pubertate pot afecta atat 
femeile, cât și bărbații. 

• Vergeturile sportivilor  - sunt cauzate de hipertrofia masei musculare. 

• Vergeturile de cauză endocrină – însoțesc diferite afectiuni endocrine, precum 
sindromul Cushing 

• Vergeturile de origine iatrogenă – apar după tratamentul îndelungat cu 
corticoizi sistemici. 

Xheken® cremă este o cremă bogată în ingredienți capabili să refacă și să 
îmbunătățească elasticitatea pielii, energia și tonusul, să-i asigure hidratarea și 
hrănirea necesară și să stimuleze procesul de reparare al tegumentului.  

Ingredientele din compoziția Xheken® cremă sunt peptidele obținute din alge 
marine, precum Centella asiatica,acizii grași nesaturați, pro-retinolul și panthenolul, 
colagenul hidrolizat, factorii de hidratare care contribuie la creșterea rezistenței  
tegumentare față de forțele ce produc întinderea, față de efectele determinate de 



modificările hormonale, reducând riscul de rupere a fibrelor elastice și procesul de 
apariție a vergeturilor. Împiedică aparița vergeturilor sau atenuează aspectul celor în 
formare, reduc aspectul flasc și lipsit de tonus al pielii.  

Indicații: 

• Vergeturi de orice cauză (sarcină, pubertate, postvariații de greutate, afecțiuni 
endocrine, iatrogene) 

• Distensie cutanată 

• Piele cu aspect flasc 

Mod de utilizare:   

Se aplică de două ori pe zi, preferabil dimineața și seara, pe pielea curată,  prin 
mișcări blânde, circulare, de masaj, până la absorția completă. Se recomandă 
aplicarea unei cantități mai mari de produs la nivelul zonelor predispuse la apariția 
de vergeturi sau acolo unde acestea au început sa se formeze. În cazul sarcinii 
aplicarea de Xheken® cremă se începe din luna a treia, înainte ca vergeturile să 
apară.  

Forma de prezentare 

Xheken® cremă  - 2 tuburi a 100 ml fiecare (2x100ml)  
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