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Avene Cleanance żel oczyszczający do skóry tłustej z
niedoskonałościami 200 ml
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Avene Cleanance żel oczyszczający – skóra tłusta i z niedoskonałościami

Avene Cleanance żel oczyszczający do skóry tłustej i z niedoskonałościami to produkt kosmetyczny, który ma biodegradowalną, lekką
formułę o fizjologicznym pH i łagodnym zapachu. Lekko się pieni i łatwo spłukuje.
Produkt jest przeznaczony do codziennego mycia skóry twarzy i ciała przez nastolatków oraz dorosłych. Może być stosowany do skóry
skłonnej do trądziku. W składzie znajdują się delikatne środki myjące, woda termalna Avene i Comedoclastin™.

Trądzik to przewlekła choroba aparatu włosowo-łojowego. Jej typowymi objawami są zaskórniki zamknięte i otwarte, guzki, krosty,
grudki, pseudocysty i torbiele ropne. Są one umieszczone głównie w okolicach łojotokowych, czyli na twarzy i plecach. Jest wiele
przyczyn ich występowania. Mogą to być:
● niedrożność aparatu włosowo-łojowego spowodowana nagromadzeniem się czopu łojowego,
● wzmożona produkcja łoju,
● kolonizacja ujścia gruczołów łojowych przez bakterie Propionibacterium acnes,
● stan zapalny,
● reakcja immunologiczna.
Wśród czynników sprzyjających powstawaniu trądziku należy wymienić predyspozycje genetyczne, płeć oraz ekspozycję na stres.
Wskazuje się, że skóra kobiet ma większą tendencję do tworzenia się zmian trądzikowych. Choroba może nabierać także na sile u osób,
które mają tendencję do pocenia się lub przebywają w gorącym oraz wilgotnym środowisku.

Aby zwalczyć tę chorobę, należy podjąć odpowiednie leczenie u dermatologa. Trzeba także wprowadzić zmiany w codziennej pielęgnacji
cery. Przede wszystkim powinno się dbać o skórę produktami o łagodnej formule, które zawierają składniki niepodrażniające naskórka,
np. takimi jak żel oczyszczający do twarzy tłustej i z niedoskonałościami Avene Cleanance.
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Obecne w formule delikatne środki myjące pomagają utrzymać naturalne pH skóry wrażliwej, produkującej nadmierną ilość sebum i cery
z trądzikiem. Wspomagają jej delikatne oczyszczanie.
Drugi składnik receptury produktu, czyli Comedoclastin™ to roślinny składnik aktywny, którego właściwości zostały opatentowane przez
laboratorium badawcze Pierre Fabre. Jest to wyciąg z ostropestu plamistego, który wspomaga redukcję tworzenia się zaskórników i
nadmiaru sebum. Wspiera procesy przeciwko powstawaniu nowych zmian trądzikowych. Pomaga uzyskać efekt matowej cery. Trzecim
składnikiem aktywnym jest woda termalna Avene, która wspiera łagodzenie podrażnień, odświeżanie skóry i zmniejsza jej błyszczenie.
Kompleks tych składników aktywnych pomaga osiągnąć efekt cery miękkiej w dotyku, zmatowionej i oczyszczonej.

Żelu oczyszczającego Avene Cleanance można używać codziennie rano i wieczorem. Najpierw należy zwilżyć twarz. Potem nałożyć
produkt, spienić go opuszkami palców i okrężnymi ruchami rozprowadzić na twarzy oraz szyi. Na koniec kosmetyk trzeba spłukać i
osuszyć twarz subtelnie przykładając ręcznik bez pocierania.
Po oczyszczeniu skóry można spryskać ją wodą termalną w sprayu Avene. Zawiera ona składniki, które pomagają zmiękczyć naskórek i
złagodzić podrażnienia.

Produkt nie zawiera mydła. Może być używany przez osoby, które noszą soczewki kontaktowe.

Składniki
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). WATER (AQUA). SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE. ZINC COCETH
SULFATE. POLYSORBATE 20. SODIUM COCOAMPHOACETATE. CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL. PEG-40 HYDROGENATED CASTOR
OIL. GREEN 5 (CI 61570). CITRIC ACID. DISODIUM EDTA. FRAGRANCE (PARFUM). GLYCERYL LAURATE. SODIUM BENZOATE. SODIUM
HYDROXIDE. SODIUM SULFATE. YELLOW 5 (CI 19140). ZINC GLUCONATE.

Charakterystyka

CLEANANCE żel oczyszczający jest przeznaczony do pielęgnacji skóry wrażliwej, tłustej, ze skłonnością do trądziku.
Oczyszczanie:

Delikatnie oczyszcza skórę, dzięki łagodnej bazie oczyszczającej
Matuje:

Monolaurynian( zgłoszenie patentowe) reguluje nadmierne wydzielanie sebum
Łagodzi:

Woda termalna Avène koi i łagodzi skórę. Pozostawia skórę czystą i odświeżoną.

Stosowanie
Stosować rano i wieczorem; produkt należy nakładać na wilgotną skórę, spienić, a następnie spłukać wodą. Po zastosowaniu żelu, twarz
należy spryskać Wodą termalną Avène, delikatnie osuszyć, a nastepnie zastosować odpowiedni preparat z gamy Cleanance lub
TriAcnèal do twarzy i ciała.

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