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Synchroline aknicare spray preparat do stosowania na skórę
pleców i dekoltu 100 ml
 

Cena: 69,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent General Topics

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki aktywne
cytrynian trietylu, linolan etylu, GT peptide- 10, kwas salicylowy 0,5%, mleczan cynku

Charakterystyka

Preparat jest przeznaczony dla pacjentów z trądzikiem słabo i średnio nasilonym występującym w okolicach klatki piersiowej i
pleców.
AKNICARE SPRAY jest płynną emulsją w sprayu powstałą w oparciu o technologię LIPIFREE® zwiększającą skuteczność
preparatu i umożliwiającą lepsze przenikanie składników aktywnych w głąb skóry.
Składniki aktywne cytrynian trietylu oraz linolan etylu zawarte w preparacie umożliwiają w sposób skuteczny kontrolowanie
mikrośrodowiska jednostki włosowo - łojowej. Ich połączenie powoduje wielokierunkowe i synergiczne działanie na 4 przyczyny
powstawania trądziku powodując:

ograniczanie namnażania bakterii Propionibacterium Acnes,
ograniczenie produkcji łoju nawet o 68% poprzez wpływ na mikrośrodowisko jednostek włosowo-łojowych,
zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego,
regulację procesu nadmiernego rogowacenia ujść mieszków włosowych- zapobieganie powstawaniu zaskórników.

Skuteczność preparatu AKNICARE SPRAY została zwiększona poprzez bezpośrednią kontrolę kolonizacji bakterii przy
wykorzystaniu synergicznego działania cytrynianu trietylu w połączeniu GT peptide- 10, należących do peptydów
antybakteryjnych (AMP).
Zalety:

niefototoksyczny: można kontynuować stosowanie także w okresie letnim,
niepodrażniający skóry,
nie zawiera antybiotyków, dzięki czemu nie powoduje oporności bakterii,
nie plami ubrań,
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zawiera 0,5 % kwasu salicylowego.

Stosowanie
Zaleca się rozpylanie preparatu na powierzchnię klatki piersiowej i pleców z odległości ok. 20 cm.
Zaleca się stosowanie preparatu dwa razy dziennie przez 12 tygodni. Częstotliwość stosowania może być większa niż zalecana ze
względu na wysoki poziom tolerancji preparatu.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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