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ACNE-DERM, krem przeciwtrądzikowy, 20 g
 

Cena: 18,98 zł

Opis słownikowy

Dawka 200 mg/g

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

Acidum azelaicum

Opis produktu
 

ACNE- DERM to nowoczesny preparat, który ma działanie przeciwtrądzikowe i wybielające skórę w przypadku jej przebarwienia.

Działanie:
Z uwagi na zawartość kwasu azelainowego, preparat wykazuje działanie:

Przeciwtrądzikowe:

Kwas azelainowy działa przeciwbakteryjnie, szczególnie na bakterie Propionibacterium acnes, które mają wpływ na rozwój trądziku.
Ponadto kwas azelainowy zmniejsza liczbę mikrozaskórników, w wyniku normalizacji procesu powstawania keratyny oraz hamowania
nadmiernego rogowacenia naskórka.

Wybielające:

Kwas azelainowy dzięki zdolności hamowania aktywności tyrozynazy oraz enzymów mitochondrialnych, hamuje wzrost i nadczynność
komórek barwnikowych skóry (melanocytów).

Z uwagi na obecność glicerolu silnie nawilża i zmiękcza skórę.

Wskazania:

Pielęgnacja skóry z trądzikiem pospolitym (Acne vulgaris)
Pielęgnacja skóry z przebarwieniami (Melanoderma)

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować kremu ACNE-DERM w przypadku nadwrażliwości na kwas azelainowy
lub pozostałe składniki produktu kosmetycznego.
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Dawkowanie i sposób użycia:
Stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) miejscowo na dokładnie umytą i osuszoną skórę. W razie konieczności równoczesnego
stosowania innych preparatów na skórę, zaleca się stosować je między kolejnymi podaniami (aplikacjami) kremu ACNE-DERM.
Podczas nakładania kremu należy chronić oczy, usta oraz błony śluzowe.
Po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.
Jednorazowo należy nakładać pasek kremu o długości 4 cm (1 g kremu), delikatnie wcierając krem w zmienione miejsca skóry.
Maksymalnie na dobę można zastosować pasek kremu o długości 8 cm (2 g kremu).
Osoby ze skórą wrażliwą przez pierwszy tydzień stosowania kremu ACNE-DERM powinny stosować krem tylko raz na dobę - wieczorem.
W przypadku podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość nakładanego kremu lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia
objawów podrażnienia.
Jeżeli to konieczne, należy przerwać stosowanie kremu na kilka dni.

Działania niepożądane:
Na początku stosowania kremu ACNE-DERM mogą wystąpić: miejscowe podrażnienia skóry, świąd, uczucie pieczenia, zaczerwienienie i
łuszczenie skóry. Jeśli objawy utrzymują się, krem należy stosować raz na dobę.
Rzadko może wystąpić: kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, białe plamy lub rozjaśnienie skóry w miejscu
stosowania produktu u osób o ciemnej karnacji. W przypadku wystąpienie tych objawów należy przerwać stosowanie kremu.

Ciąża i karmienie piersią:
Nie należy stosować kremu ACNE-DERM w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25oC

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Tylko do użytku zewnętrznego. Po zastosowaniu kremu należy unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Należy stosować
jednocześnie kremy z filtrami UVA i UVB, ponieważ promieniowanie słoneczne może nasilać zmiany trądzikowe i powodować ponowne
przebarwienia skóry. Po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Nie stosować po upływie
terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Skład:
1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego (Acidum azelaicum).
Substancje pomocnicze:
mieszanina glicerolu monostearynianu i makrogolu stearynianu, mieszanina glicerolu stearynianu, alkoholu cetostearylowego, cetylu
palmitynianu i kokoglicerydów, mieszanina cetostearylu etyloheksanianu i izopropylu myrystynianu, glikol propylenowy, glicerol, kwas
benzoesowy, woda oczyszczona
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