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BIELENDA PROFESSIONAL 40% KWAS SALICYLOWY +
AZELAINOWY + MIGDAŁOWY
+ MLEKOWY 30G/ 137372
Cena

47,50 zł

Cena poprzednia

61,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

5902169017057

Kod producenta

137372

Kod EAN

5902169017057

Producent

Bielenda Professional

Opis produktu
BIELENDA PROFESSIONAL EKSFOLIATION FACE 40% KWAS SALICYLOWY + AZELAINOWY + MIGDAŁOWY + MLEKOWY 30G
Mieszanka kwasów do eksfoliacji dla skóry mieszanej, tłustej, ze skłonnością do zmian trądzikowych. Płyn 40 procentowy, w którego skład wchodzi kwas salicylowy,
kwas azelainowy, kwas migdałowy, kwas mlekowy złuszcza martwy naskórek, oczyszcza i zwęża rozszerzone ujścia gruczołów łojowych. Poprawia nawilżenie,
elastyczność i sprężystość skóry, spłyca zmarszczki i płytkie zmiany potrądzikowe.
Kwas salicylowy reguluje odnowę komórkową skóry, działa złuszczająco, odblokowuje pory, pomaga likwidować zaskórniki, przyspiesza proces gojenia wyprysków i
podrażnień.
Kwas azelainowy działa przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, hamuje rozwój bakterii Propionibacterium acnes, przeciwdziała przebarwieniom - hamuje syntezę melaniny.
Kwas migdałowy hamuje rozwój bakterii Staphylococcus Aureus, Bacillus Proteus, Escherichia Coli, Aerobacter Aerogenes, działa łagodząco, nie powoduje silnych
podrażnień, łuszczenia i zaczerwienienia, rozjaśnia przebarwienia posłoneczne i pozapalne.
Kwas mlekowy zwęża pory, spłyca zmarszczki, nawilża i uelastycznia skórę, rozjaśnia przebarwienia.

Składniki aktywne: Kwas
migdałowy, Kwas mlekowy.

salicylowy,

Kwas

azelainowy,

Kwas

Właściwości:
Złuszcza martwy naskórek, oczyszcza i zwęża rozszerzone ujścia gruczołów łojowych.
Redukuje zaskórniki, reguluje proces wydzielania sebum, działa oczyszczająco.
Poprawia nawilżenie, elastyczność i sprężystość skóry, spłyca zmarszczki i płytkie zmiany potrądzikowe.
Zmniejsza widoczność blizn i przebarwień potrądzikowych.
Zwiększa skuteczność stosowanych preparatów pielęgnacyjnych.
Wyrównuje koloryt skóry, poprawia ogólną kondycję skóry.
INCI: Aqua (Water), Lactic Acid, Mandelic Acid, Propylene Glycol, Betaine, Glycerin, Azelaic Acid, Salicylic Acid, Xanthan Gum.

Przeznaczenie
Cera mieszana, tłusta, ze skłonnością do zmian trądzikowych.
grupa wiekowa 20+ cera mieszana, tłusta, ze skłonnością do zmian trądzikowych, łojotok, trądzik pospolity, skóra zanieczyszczona, rozszerzone pory,
zaskórniki, przebarwienia i blizny potrądzikowe;
grupa wiekowa 40+ dojrzała cera mieszana, tłusta, ze skłonnością do zmian trądzikowych, skóra z oznakami starzenia, płytkie zmarszczki, utrata jędrności i
elastyczności, fotostarzenie, starzenie się skóry, przebarwienia posłoneczne i starcze, skóra sucha i szorstka, rewitalizacja skóry, zaburzenia pigmentacji.
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Stosowanie
1. Kwas aplikować suchym pędzlem na osuszoną skórę twarzy (omijając okolice oczu).
2. Pozostawić preparat na czas dostosowany do stanu i wrażliwości skóry, zgodnie z procedurą zabiegową Bielenda Professional.
3. Działanie kwasu należy przerwać Neutralizatorem w żelu.

Uwagi
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
pH 2
Zabiegi wykonuje się wyłącznie jesienią lub wiosną z zachowaniem ochrony UV.
Przeciwwskazania: aktywne infekcje wirusowe (opryszczka, brodawki), aktywne infekcje bakteryjne, aktywne choroby zapalne skóry (wyprysk, łuszczyca, AZS),
przebyte w ostatnim czasie zabiegi chirurgiczne (świeże blizny) lub terapie światłolecznicze, nadwrażliwość na kwasy (alergia), ciąża i okres laktacji, leczenie retinoidami
w ciągu ostatnich 6 miesięcy, stosowanie antybiotyków i różnych form witaminy A, zadrapania, przerwana ciągłość naskórka, bliznowce, trądzik: ropowiczy, skupiony,
bliznowcowy (czynne zmiany ropne, cysty), skóra po depilacji, duża ilość zmian pigmentacyjnych
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