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Acne-derm krem 20 g
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Kremy

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Acne-derm to kosmetyk w postaci kremu o pojemności 20 g. Podczas jednorazowej aplikacji nie należy nakładać więcej niż 1 g, co
stanowi równowartość 4 cm długości. W ciągu jednej doby nie należy przekraczać długości paska wynoszącej 8 cm, czyli 2 g preparatu.
Osoby, u których pojawiły się podrażnienia związane z zastosowaniem kosmetyku, powinny zmniejszyć aplikowaną ilość lub ograniczyć
jego stosowanie wyłącznie do jednego razu na dobę, aż do momentu ustąpienia podrażnień. Jeśli pojawi się taka konieczność, zaleca się
przerwanie stosowania preparatu na kilka dni. Osoby, u których występują zmiany trądzikowe na klatce piersiowej lub plecach nie
powinny stosować więcej niż 10 g kremu na dobę, co stanowi równowartość połowy tubki.

W trakcie używania preparatu mogą wystąpić różnego rodzaju działania niepożądane. Występują one zazwyczaj na początku
stosowania Acne-derm. Do działań niepożądanych zaliczają się: uczucie pieczenia, świąd, miejscowe podrażnienia na skórze, łuszczenie
skóry oraz jej zaczerwienienie. W przypadku utrzymywania się objawów należy ograniczyć stosowanie kremu do jednego razu na dobę.
W rzadkich przypadkach może pojawić się zapalenie mieszków włosowych, kontaktowe zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło oraz
alergiczne reakcje skórne, np. w postaci wysypki. U osób z ciemniejszą karnacją może w widoczny sposób dojść do rozjaśnienia skóry w
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miejscach, gdzie był nakładany krem lub pojawienia się białych plam. W przypadku zaobserwowania tego typu objawów należy
natychmiast przerwać stosowanie kosmetyku. Krem Acne-derm nie powinien być używany przez osoby, u których stwierdzono
nadwrażliwość na kwas azelainowy lub jakiekolwiek inne składniki preparatu. Nie zaleca się także stosowania go przez kobiety w ciąży
oraz karmiące piersią. Krem jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Po jego nałożeniu należy unikać kontaktu z
promieniami słonecznymi. Jednocześnie konieczne jest stosowanie skutecznych filtrów UVA i UVB. Wynika to z faktu, iż promienie
słoneczne mogą wpływać na powstawanie kolejnych zmian trądzikowych, a tym samym kolejnych przebarwień na skórze.

Po zakończeniu aplikacji i wsmarowaniu kremu konieczne jest dokładne umycie rąk. Acne-derm nie może być stosowany przez dzieci
poniżej 12. roku życia. Kosmetyk powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, najlepiej w temperaturze
poniżej 25 stopni Celsjusza. Nie zaleca się stosowania kremu po upływie terminu ważności, który został umieszczony na opakowaniu.
Preparat został przebadany dermatologicznie i jest sprzedawany bez recepty. Osoby, które równolegle stosują leki aplikowane
miejscowo na skórę, powinny powiadomić o tym fakcie lekarza. W takich przypadkach Acne-derm może być stosowany pomiędzy
kolejnymi aplikacjami innych preparatów. Oprócz ochrony przed słońcem, w trakcie używania kremu zaleca się również ochronę przed
mrozem, wiatrem oraz różnego rodzaju czynnikami drażniącymi, do których zalicza się np. twardą lub chlorowaną wodę czy kosmetyki
zapachowe.

Acne-derm nie może być nakładany na usta oraz błony śluzowe. Konieczne jest też unikanie sytuacji, w których krem mógłby przedostać
się do oczu. W razie dostania się go do śluzówki lub oka należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie
utrzymuje się przez dłuższy czas, zalecany jest kontakt z lekarzem. Oprócz wspomnianego już kwasu azelainowego i glicerolu, w
składzie kremu występują też następujące substancje pomocnicze: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, woda oczyszczona, a także
mieszaniny: monostearynianu glicerolu ze stearynianem makrogolu, mirystynianu izopropylu z etyloheksanianem cetearylu oraz
stearynianu glicerolu z alkoholem cetostearylowym, palmitynianem cetylu i kokoglicerydami. Przed nałożeniem kremu należy dokładnie
umyć i osuszyć skórę. Skuteczność leczenia preparatem jest zależna od postaci przebarwień. Najszybsze efekty występują w przypadku
przebarwień naskórkowych i mieszanych, z kolei najdłużej trwa rozjaśnianie przebarwień skórnych. Terapia ma charakter
długoterminowy, jednak nie powinna trwać dłużej niż pół roku.

Charakterystyka
ACNE-DERM to nowoczesny preparat, który ma działanie przeciwtrądzikowe i wybielające skórę w przypadku jej przebarwienia. Nie
zawiera kompozycji zapachowych. Nie zawiera barwników.
ACNE-DERM zawiera:

Kwas azelainowy 20%
Działanie przeciwtrądzikowe - Kwas azelainowy działa przeciwbakteryjnie, szczególnie na bakterie Propionibacterium
acnes, które maja wpływ na rozwój trądziku. Ponadto kwas azelainowy zmniejsza liczbę mikrozaskórników, w wyniku
normalizacji procesu powstawania keratyny oraz hamowania nadmiernego rogowacenia naskórka.
Działanie wybielające - Kwas azelainowy dzięki zdolności hamowania aktywności tyrozynazy oraz enzymów
mitochondrialnych, hamuje wzrost i nadczynność komórek barwnikowych skóry (melanocytów).

Glicerol – silnie nawilża i zmiękcza skórę.

Wskazania do stosowania:

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

Stosowanie
Stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) miejscowo na dokładnie umyta i osuszona skórę.
W razie konieczności równoczesnego stosowania innych preparatów na skórę, zaleca się stosować je miedzy kolejnymi podaniami
(aplikacjami) kremu ACNE-DERM.
Podczas nakładania kremu należy chronić oczy, usta oraz błony śluzowe.
Po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.
Osoby ze skórą wrażliwą przez pierwszy tydzień stosowania kremu ACNE-DERM powinny stosować krem tylko raz na dobę - wieczorem.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

