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DERMEDIC NORMACNE Therapy Preparat punktowy na
zmiany trądzikowe, 15 ml
 

Cena: 19,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać koncentrat

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC NORMACNE Therapy Preparat punktowy na zmiany trądzikowe i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC NORMACNE Therapy Preparat punktowy na zmiany trądzikowe zapewnia widoczne zmniejszenie trądzikowych zmian
zapalnych (wykwity, nacieki, torbiele, krosty, grudki, zaskórniki) już po pierwszym zastosowaniu. Działa bakteriobójczo i łagodzi stany
zapalne (kwas salicylowy, nadtlenek wodoru). Przyspiesza ustępowanie zmian trądzikowych i zmniejsza ich widoczność (aktywny tlen, D-
Panthenol). Oczyszcza zaczopowane pory i reguluje produkcję sebum w miejscu aplikacji produktu (Kwas laktobionowy). Likwiduje
potrądzikowe przebarwienia skóry i zapobiega ich powstawaniu.

Korzyści:

Działa bakteriobójczo
Łagodzi stany zapalne i regeneruje
Zmniejsza wielkość i liczbę zmian trądzikowych
Przyspiesza ustępowanie zmian trądzikowych
Widoczna poprawa już po pierwszym zastosowaniu
Oczyszcza zaczopowane pory, reguluje produkcję sebum
Likwiduje potrądzikowe przebarwienia skóry i zapobiega ich powstawaniu
Przywraca równowagę w mikrobiomie miejscowo zmienionego naskórka
Niekomedogenny
Testowany klinicznie

Dla kogo?
Zalecany do terapii punktowej na stany zapalne o podłożu trądzikowym.

Składniki aktywne Preparatu punktowego na zmiany trądzikowe DERMEDIC NORMACNE Therapy:
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Kwas salicylowy - Ma właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze. Dzięki temu stosowany jest w kuracjach przeciwtrądzikowych.
Pomocny jest również

w leczeniu wyprysków i stanów zapalnych. Kwas salicylowy pobudza regenerację komórek i namnażanie się nowych, dzięki czemu skóra
ma lepszy koloryt i ładniejszą strukturę. Kwas ten pomaga redukować drobne blizny i przebarwienia skórne, przez co skóra wygląda o
wiele lepiej, bardziej świeżo.

Kwas laktobionowy - Oczyszcza zaczopowane pory i reguluje produkcję sebum w miejscu aplikacji produktu.
Nadtlenek wodoru - Działa bakteriobójczo, wysusza trądzikowe zmiany zapalne.
Panthenol - wykazuje działanie łagodząco-regenerujące. Pantenol jako środek chroniący skórę o właściwościach
przeciwzapalnych nawilża skórę oraz poprawia jej elastyczność. Wiąże i zatrzymuje wodę w skórze, nawilżając ją i
pozostawiając ją miękką, gładką i bardziej elastyczną. Łagodzi również zaczerwienienia, stany zapalne skóry oraz małe
podrażnienia. Poza jego aktywnością przeciwzapalną bierze on także udział w aktywacji proliferacji komórek, które są ważne dla
gojenia się ran i przywracania funkcji bariery skórnej.

Sposób użycia Preparatu punktowego na zmiany trądzikowe DERMEDIC NORMACNE Therapy:

Sposób użycia:

Nanieść punktowo na obszar objęty zmianą trądzikową i pozostawić do wchłonięcia. Stosować na czystą i suchą skórę kilka razy
dziennie. Nie stosować podczas ekspozycji na słońce.

Co zawiera DERMEDIC NORMACNE Therapy Preparat punktowy na zmiany trądzikowe:

Skład:
AQUA, HYDROGEN PEROXIDE, PEG-6, CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, ALCOHOL, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-11, SALICYLIC
ACID, LACTOBIONIC ACID, PANTHENOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE
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