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Acnefan krem do pielęgnacji cery trądzikowej 25 ml
 

Cena: 12,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Kremy

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Krem Acnefan to preparat do pielęgnacji cery z widocznymi zmianami trądzikowymi lub ze skłonnością do ich powstawania. Kosmetyk
przyczynia się do zmniejszenia liczby wykwitów skórnych (m.in. grudek, krostek, wyprysków czy zaskórników). Co więcej, krem Acnefan
do pielęgnacji cery trądzikowej ułatwia wysuszanie zmian oraz wykazuje działanie ściągające.

Preparat pielęgnacyjny Acnefan zawiera składniki regenerujące naskórek, kojące i łagodzące podrażnienia. Jego regularne stosowanie
wpływa na poprawę wyglądu cery. Zaczerwienienia w miejscach występowania wykwitów skórnych stają się mniej widoczne, a same
zmiany wysychają. Skład kremu Acnefan został oparty o substancje czynne pochodzenia naturalnego, takie jak ekstrakt z kwiatów
nagietka, ekstrakt z rumianku pospolitego oraz olejek z drzewa herbacianego.

Skład
Aqua, Cetearyl Alcohol, Zinc Oxide, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Phenoxyethyl Caprylate, Glyceryl Stearate SE, Allantoin, Glycerin,
Stearic Acid, Dimethicone, Propylene Glycol, Hexamidine Diisethionate, Linum Usitatissimum Seed Oil, Sodium PCA, Alcohol Denat.
Calendula Officinalis Flower Extract, Alcohol Denat. Chamomilla Recutita Flower Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Tocopheryl
Acetate, DMDM Hydantoin, Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol, Retinyl Palmitate, Limonene.

Charakterystyka
Krem Acnefan do pielęgnacji skóry trądzikowej należy przechowywać w temperaturze pokojowej (tj. 15-25°C). Preparat nie zawiera
barwników, został przebadany dermatologicznie. W jego składzie znajduje się wiele składników aktywnych, m.in.:

● Tlenek cynku (Zinc Oxide), który wykazuje działanie matujące, a także chroni cerę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.
● Ekstrakt z kwiatów nagietka (Calendula Officinalis Flower Extract) – substancja aktywna przyspieszająca regenerację skóry. Wykazuje
działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Obecność ekstraktu z nagietka w składzie kremu Acnefan wpływa na ściągnięcie skóry, a
tym samym przyspiesza proces wyciszania się widocznych zmian trądzikowych.
● Alantoina – wykazuje działanie nawilżające i zmiękcza skórę. Składnik ten wpływa na cerę kojąco, wspomaga jej regenerację, a także
stymuluje wzrost zdrowej tkanki.
● Ekstrakt z rumianku pospolitego (Chamomilla Recutita Flower Extract) – łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry, działa
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przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Zawartość ekstraktu z rumianku polnego w kremie Acnefan wpływa na poprawę wyglądu skóry
(rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt cery oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry).
● Olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca Alternifolia Leaf Oil) – składnik kremu Acnefan, który wykazuje działanie antyseptyczne.
Wspomaga też gojenie się skóry.
● Olej z lnu zwyczajnego (Linum Usitatissimum Seed Oil) – substancja czynna, która wygładza cerę oraz zapobiega nadmiernemu
odparowywaniu wody z jej powierzchni.
● Octan tokoferolu, zwany też czasem octanem witaminy E (Tocopheryl Acetate) – wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, działa
przeciwzapalnie, poprawia ukrwienie skóry, a przede wszystkim – wzmacnia barierę naskórkową. Oznacza to, że octan tokoferolu
hamuje transepidermalną utratę wody (co poprawia poziom nawilżenia cery). Zapobiega także podrażnieniom oraz utrudnia wnikanie
substancji obcych.
● Palmitynian witaminy A (Retinyl Palmitate) – substancja czynna, która złuszcza naskórek oraz reguluje wydzielanie sebum. Obecność
tego składnika sprawia także, że krem do pielęgnacji cery trądzikowej Acnefan wspiera redukcję przebarwień, uelastycznia skórę oraz
wspomaga jej prawidłowe funkcjonowanie.

Stosowanie
Przed użyciem dokładnie umyć twarz. Następnie nanieść krem Acnefan punktowo, na miejsca występowania wyprysków, grudek,
krostek, zaskórników oraz ropnych wykwitów. Preparat stosować regularnie przez 4 tygodnie. Z uwagi na biały kolor preparatu, zaleca
się zwłaszcza stosowanie na noc. Krem Acnefan do pielęgnacji cery trądzikowej można jednak z powodzeniem nanosić na zmienione
miejsca i wykwity skórne nawet 2-3 razy dziennie.

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