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Dr Duda - ACNE-MINERAL - Żel do pielęgnacji cery
trądzikowej, Busko-Zdrój, 200g
 

Cena: 19,50 pln

Opis słownikowy

Producent Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Opis produktu
 

Opakowanie: 200g

Właściwości:

Beztłuszczowy hydrożel mineralny do pielęgnacji cery ze skłonnością do łojotoku i trądziku młodzieńczego.

Dzięki obecności wody siarczkowo-siarkowodorowej słonej ze źródła "Zuzanna" Las Winiarski k. Buska-Zdroju oraz naturalnej solanki
jodkowo-bromkowej, wapniowo-magnezowej: łagodnie działa keratolitycznie odczopowując ujścia gruczołów łojowych, polepsza
warunki odżywiania skóry likwidując jednocześnie łojotok i wykwity trądzikowe, działa ściągająco i wysuszająco zmniejszając
zaczerwienienie skóry, nie powoduje miejscowych podrażnień skóry, nie zostawia tłustych plam na skórze, daje przyjemny odświeżający
efekt, działa przeciwświądowo i chłodząco na skórę.

Ponadto dobrze reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych, zapobiega nadmiernemu rogowaceniu, zmiękcza skórę czyniąc ją bardzo
podatną na zabiegi oczyszczania, nie wysusza nadmiernie cery tłustej oraz nie zmniejsza jej nawilżenia.

Działanie i zastosowanie:

1. Żel "ACNE-MINERAL" (Dr Duda) wykazuje działanie i zastosowanie:
a) keratolityczne i keratoplastyczne oraz przeciwzapalne na skórę z cerą trądzikową,
b) powoduje resorpcję ognisk zapalnych (wykwitów trądzikowych) i polepszanie warunków odżywiania skóry i jej wyglądu,
c) zmniejsza hypersekrecję łoju i likwiduje obraz skóry tłustej, działa ściągająco i wysuszająco zmniejszając zaczerwienienie skóry, nie
powoduje miejscowych podrażnień,
d) nie zostawia tłustych plam na skórze, daje przyjemny, odświeżający efekt, działa przeciwświądowo i chłodząco na skórę.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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2. Dzięki powyższym właściwościom, żel "ACNE-MINERAL"(Dr Duda) jest kosmetykiem uzdrowiskowym wspomagającym leczenie
farmakologiczne różnych klinicznych form trądzika, szczególnie jego łagodnej formy (trądzik młodzieńczy w fazie pierwszej) oraz
kosmetykiem pielęgnacyjnym dla cery tłustej i mieszanej.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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