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AVENE Cleanance Comedomed Koncentrat przeciw
niedoskonałościom, 30 ml
 

Cena: 54,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać koncentrat

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Cleanance Comedomed Koncentrat przeciw niedoskonałościom i w jakim celu się go używa?

Cleanance Comedomed Koncentrat przeciw niedoskonałościom od Avene pomaga zmniejszać ryzyko powstawania krost i
zaskórników oraz ogranicza ponowne pojawianie się zmian trądzikowych.

Jest to produkt nowej generacji, który poprawia jakość skóry. Zmiany trądzikowe są znacząco zredukowane, skóra w ciągu dnia jest
zmatowiona, a pory zwężone.

Wysoce skoncentrowana formuła ze składnikami aktywnymi:

ComedoclastinTM – składnik aktywny z opatentowanymi właściwościami1, reguluje nadmierne wydzielanie sebum.
Woda Termalna Avène – koi i łagodzi podrażnienia.

Ten produkt stanie się elementem twojej codziennej rutyny poprzez ograniczenie pojawiania się nowych zmian trądzikowych,
regulowanie nadmiernego wydzielania sebum oraz redukowanie efektu „świecenia się” skóry. Lekka, płynna konsystencja bez tłustego
wykończenia, Cleanance Comedomed szybko się wchłania. Skóra jest czysta, pory zwężone, a zaskórniki zredukowane.
1postepowanie patentowe rozpoczęte.

Zastosowanie:
Koncentrat o szybkim działaniu i długotrwałej skuteczności. Redukuje zaskórniki i ogranicza ich ponowne pojawianie się poprzez
działanie na źródło zmian trądzikowych - mikrozaskórniki. Udownioniona skuteczność po 7 dniach.

Korzyści:

Minimalistyczny
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Zawiera tylko 11 składników zwalczających skazy

Zrównoważony

Pomaga przywrócić zdrowe środowisko skóry

Skuteczny

Długotrwałe rezultaty pomagają widocznie zmniejszyć widoczność wyprysków

Formuła:
Opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez zapachu, Bez parabenów, Bez olejów
mineralnych, Bez AHA/BHA, Wegański

Dla kogo?
Cleanance Comedomed jest szczególnie wskazany dla skóry ze skłonnością do trądziku z widocznymi zaskórnikami: młodzież od 12 lat,
osoby dorosłe.

Cleanance Comedomed ma lekką konsystencję, szybko się wchłania, po nałożeniu pozostawia skórę odświeżoną i matową. Przyjemne i
praktyczne opakowanie. Dzięki butelce z pompką, tylko jedno naciśnięcie zapewnia odpowiednią dawkę produktu. Może być stosowany
samodzielnie lub w połączeniu z miejscowym leczeniem (z wyjątkiem doustnej izotretynoiny).

Nakładaj na całą twarz dwa razy dziennie. Stanowi dobrą bazę pod makijaż.

Badania:
Tolerancję i skuteczność Cleanance Comedomed udowodniono podczas badań, przeprowadzonych pod kontrolą dermatologiczną na
ponad 180 uczestnikach z łagodnych i umiarkowanym trądzikiem, zarówno samodzielnie jak i w połączeniu z kuracją farmakologiczną:

Rezultaty po 7 dniach:

Zaskórniki zredukowane o - 22%1

9 na 10 badanych jest ustatysfakcjonowanych z produktu2

90% badanych zauważyło poprawę cery3

Rezultaty po 2 miesiącach:

Produkt z każdą aplikacją staje się bardziej skuteczny
Zaskórniki zredukowane o - 45% vs grupa bez zastosowania produktu3

Doskonała tolerancja skóry

1Badanie tolerancji i skuteczności z udziałem 51 uczestników z łagodnym i umiarkowanym trądzikiem.
Testowany pod kontrolą dermatologiczną. 2 aplikacje dziennie przez 56 dni.
2Badanie satysfakcji po 7 dniach użytkowania produktu z udziałem 51 uczestników. 2 aplikacje dziennie.
3Test przeprowadzony na 36 osobach (w wieku 18-34 lat) poddanych kontroli dermatologicznej przez 56 dni.
Jedna grupa kontrolna bez zastosowania produktu (N = 18), jedna grupa z zastosowaniem Cleanance Comedomed dwa razy dziennie (N
= 18).

Składniki aktywne Koncentratu przeciw niedoskonałościom Avene Cleanance Comedomed:

Woda termalna Avene - O podwójnym dziedzictwie: mineralnym i biologicznym będącym wynikiem 50-cio letniej podróży przez
głębokie warstwy ziemi oraz sterylnym sposobie konfekcjonowania. Niska zawartość minerałów (nie powoduje wysuszenia) w
połączeniu z bogactwem krzemianów i mikroelementów; Neutralne pH 7,5. Mikroflora Aqua Dolomiae, aktywna i unikalna
mikroflora – źródło post-biotycznych składników aktywnych I-modulia® i (C+Restore)™. Koi, łagodzi podrażnienia oraz działa
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przeciwzapalnie. Zmniejsza reaktywność skóry i pobudza jej naturalne mechanizmy obronne, wzmacnia barierę naskórka,
zmiękcza skórę i poprawia jej tolerancję.
Krzemionka - Pomaga wchłonąć nadmiar sebum, zapewniając matowe wykończenie bez połysku.
Comedoclastin - Aktywny składnik pochodzenia roślinnego o opatentowanych własnościach firmy Pierre Fabre Research.
Ekstrakt z ostropestu plamistego działa na komórki nabłonka, zmniejszając powstawanie mikrozaskórników i zapobiegając
powstawaniu nowych wyprysków.

Sposób użycia Koncentratu przeciw niedoskonałością Avene Cleanance:

Nakładać na twarz rano i wieczorem po użyciu preparatu oczyszczającego Cleanance. Może być stosowany samodzielnie lub w
połączeniu z przeciwtrądzikową kuracją farmakologiczną (z wyjątkiem doustnej izotretynoiny). Odpowiedni dla dorosłych i młodzieży.
Zapach produktu powiązany z mocą składnika aktywnego. Zapach szybko ulatnia się i nie wpływa na skuteczność produktu. Dobra
tolerancja dla skóry. Unikać kontaktu z oczami.

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Dozuj 1 dawkę Cleanance Comedomed na opuszki palców.
• Zacznij od nałożenia go na strefę T i policzki.
• Użyj ruchów okrężnych, aby zwiększyć penetrację.
• Zakończ wygładzając policzki i dolną część twarzy.

Zastosuj ponownie rano i wieczorem.

Porada eksperta:
2 niezbędne kroki, aby zadbać o skórę tłustą, skłonną do trądziku!

• Rygorystycznie, ale delikatnie usuwaj makijaż i oczyszczaj twarz, zarówno rano, jak i wieczorem!
• Rano i wieczorem nakładaj produkt przeciw wypryskom.

Rutyna pielęgnacyjna:

Oczyść skórę używając Żelu oczyszczającego Avene Cleanance
Ukoi ją spryskując ją mgiełką wody termalnej Avene
Nawilż ją i znormalizuj wydzielanie sebum używając Koncentratu przeciw niedoskonałością Avene Cleanance Comedomed
20 minut przed ekspozycją na słońce zastosuj krem z filtrem Avene SPF50.

Zawsze czytaj etykietę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania.

Co zawiera Avene Cleanance Comedomed Koncentrat przeciw niedoskonałościom?
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Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), ISOPROPYL ALCOHOL, PEG-6. GLYCERIN, SILYBUM MARIANUM FRUIT EXTRACT,
SILICA, POLYACRYLATE-13, POLYISOBUTENE, POLYSORBATE 20, SORBITAN ISOSTEARATE, WATER (AQUA).

Często zadawane pytania odnośnie Kremu Avene Cleanance Comedomed Koncentrat przeciw niedoskonałościom i odpowiedzi na nie:

1. Czy preparat Cleanance Comedomed zawiera substancje zaburzające gospodarkę hormonalną?
Zapewniamy, że Cleanance Comedomed nie zawiera żadnych.

2. Po nałożeniu Cleanance Comedomed ma intensywny zapach. Czy to normalne?
Zapach jest związany z aktywnym składnikiem Comedoclastin™ (ekstrakt z ostropestu plamistego), który występuje w produkcie w
stężeniu 25%. Zapach ten szybko odparowuje i nie wpływa na tolerancję produktu oraz nie stanowi żadnego zagrożenia dla skóry.
Udowodniono, że skóra bardzo dobrze toleruje Cleanance Comedomed.

3. Czy możliwe jest zaostrzenie trądziku z Cleanance Comedomed podczas pierwszych kilku aplikacji? Jeśli tak, jak długo utrzyma
się ten efekt?
Tak, rozpoczęcie aktywnej terapii (lekiem lub dermokosmetykiem) może działać jako wyzwalacz wyprysku. Pod jego działaniem
jednocześnie pojawia się duża liczba niedoskonałości, wcześniej uśpionych pod skórą. Powoduje to zjawisko zaostrzenia trądziku.
Leczenie powinno być kontynuowane we wszystkich przypadkach, ponieważ kolejna faza pozwoli na szybkie wyczerpanie „zasobu
zarodkowego” pryszczy. Pomoże to ograniczyć niedoskonałości do minimum.
W przypadku dyskomfortu stosowanie można ograniczyć do raz dziennie.
 

Galeria
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