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Szalon

Szalon

A Clear Balance egy professzionális termék-

hajlamos bőr ápolására szolgál. Liposzómás

család, mely speciálisan az akné kialakulá-

formulája szabályozza a faggyúmirigy mű-

vitamin, naringenin, cink-oxid, bisabolol, va-

sának okait kezeli:

ködését, csökkenti a bőr faggyútermelését.

rázsmogyoró

HIPERSZEBORREA / HIPERKERATÓZIS /
FERTŐZÉS
A Clear Balance két különféle termékcsalá-

Olajmentes.
Aktív hatóanyagok: Bókafű liposzómás formulája, varázsmogyoró

dot kínál mindkét problémás terület szak-

Az androgén hormonok stimulálják a fagygyútermelést, majd a faggyútúltengéstől eldugult szőrtüszőben felgyülemlenek a baktériumok, melyek a bőr ﬂórájának részét képezik.

Propionibacterium acnes
– az aknét okozó baktérium

• faggyúképzési rendellenesség (hiperszeborrea) és /vagy
• a szőrtüsző falának megvastagodása (hiperkeratózis).

PORE REFINING REPAIR

• Normalizáló termékcsalád, mely megelő-

SERUM – 50 ml

STOP SPOTS / PATTANÁSTALANÍTÓ TER-

zi az akné alaptüneteinek elterjedését

PÓRUSTISZTÍTÓ,

MÉKEK

(nem gyulladásos folyamatok esetén).

REGENERÁLÓ SZÉRUM

• Egyszeri, azonnali hatású beavatkozást

Bőrpuhító, regeneráló szé-

SPOT-LESS PATCH – 2x12 db
PATTANÁSTALANÍTÓ TAPASZ

jelentő termékek, amelyek megakadá-

rum, mely csökkenti a rán-

lyozzák a sebek elterjedését (gyulladásos

cok és mikrohegek mélysé-

tünetek esetén).

gét az aknéra hajlamos bőr

A SKEYNDOR a Clear Balance termékeket

esetén. A retinolhoz hasonló sejtmegújító

lyamatában, azaz pórustágulat (parakera-

úgy fejlesztette ki, hogy nem okoznak ko-

hatással rendelkezik. Felgyorsítja a bőr meg-

medó képződést, zsiradék és olajmentes for-

újulási képességét, összehúzza a kitágult pó-

mulájuk tökéletesen illeszkedik a zsíros bőr

rusokat. Olajmentes termék.

Néhány esetben az akné első tünetei, ideális

igényeihez, alkalmazásuk során sem csillogó,

Aktív hatóanyagok: bakuchiol, urzolsav lipo-

E baktériumok glicerinre és zsírsavakra bont-

környezetet teremtenek a propinobacterium

fénylő arcbőrt, sem zsíros érzetet nem hagy-

szómás formulája

ják a faggyút, mely hiperkeratózis kialakulá-

acnes baktériumok számára, melyek elsza-

nak maguk után.

sához vezet. A pórusokban megjelennek

porodásuk után irritációt okoznak és kialakul

a faggyúdugók, gyulladásos reakciók kelet-

a gyulladásos akné.

keznek, a folyamat további következménye-

A tünetek súlyosságától függően megjelen-

ként pedig kialakulnak a komedók és patta-

hetnek pattanások, pusztulák és ciszták.

nások.
A pubertáskor idején az esztétikai megjele-

A bőrgyógyászatban alkalmazott besorolás

PURE DEFENCE GEL – 50 ml

1. Normalizáló termékcsomag

TISZTÍTÓ, BŐRVÉDŐ GÉL
Otthoni bőrápolásra kifej-

Speciális pattanástalanító tapasz. Elnyújtott

Tartósan fennálló, nem gyulladt bőrrendel-

lesztett zselé állagú termék,

hatású aktív összetevői az adott területen

lenességek kezelésére

mely speciális módon kezeli

koncentráltan fejtik ki hatásukat, és a prob-

a zsírosodásra, aknéra hajla-

léma gyökerére hatva felgyorsítják a pattanások eltűnését.

nésnek igen fontos szerepe van, és az aknés

alapján a zsíros bőrön jelentkező első tüne-

A zsíros bőr jellemzője, hogy hidrolipid réte-

PURE CLEANSING FOAM –

mos bőrt. Aktív hatóanya-

bőrproblémák nagyban rombolják a kama-

teket retenciós aknénak vagy gyulladás-

ge a fokozott faggyútermelés miatt vasta-

150 ml

gai megnövelik a bőr anti-

szok önbecsülését. A gyulladt, sebes arcbőr

mentes aknénak hívjuk. Ezek a sérülések,

gabb, a bőr fényes, tónusa megtartott.

Arctisztító hab

mikrobás, védő funkciót betöltő peptidjei-

nagyon sok ﬁatalnak okoz kisebbrendűségi

vagy más néven bőrszennyeződések a kö-

A zsíros bőr további alapvető jellegzetessé-

Szeborreás bőr napi ápolásá-

nek arányát, javítják a külső hámréteg ter-

érzést és meggátolja őket abban, hogy aktív

vetkezők lehetnek:

ge, hogy a fokozott szaruképződés, az eltö-

ra kifejlesztett tisztítóhab.

mészetes

tárasági életet éljenek.

nyitott (fekete fejű) komedó vagy zárt (fe-

mődött szőrtüszők és a felgyülemlett faggyú

Intenzív tisztító formulája

csökken a pattanások kialakulásának esé-

MIÉRT?

hér) komedó (mikro-ciszta).

miatt gyakrabban alakulnak ki rajta különfé-

közvetlenül az arcbőrre rakó-

lye. Olajmentes, mattító hatóanyaga révén

• Mert az akné tünetei nagyon feltűnőek.

A faggyú pangásának okai különfélék lehet-

le bőrszennyeződések, sérülések, gyulladá-

dott szennyeződésekre hat,

csökkenti a bőr csillogását. 15-ös fényvé-

• Mert számos kiváltó oka és diagnózisa le-

nek:

sok.

het.

2. Termékcsalád elhúzódó,
gyulladásos bőrproblémák alkalmi
kezelésére

szerű kezelésére:

• rendellenesség a tüsző regenerálódási fotózis).

Aktív hatóanyagok: Zsírban oldódó B5 Pro-

melyek eltömítik a pórusokat és különféle

védekezőképességét,

így

Aktív hatóanyagok: Szalicilsav, kipirosodást
gátló növényi kivonatok
SPOT-LESS STICK
PATTANÁSTALANÍTÓ KORREKTOR Ceruza

dő faktorral.

rendellenességeket okoznak. Rendszeres

Aktív hatóanyagok: Acetil-dipeptid-3 ami-

• Mert az akné speciális kezelést, a gyógyu-

használata javítja és erősíti az aknéra hajla-

nohexanol, gyöngyvessző fenolos kivonata,

lási folyamat nagy türelmet és kitartást

mos bőr ellenállóképességét, valamint csök-

antimikrobás peptidek

igényel.

kenti a ráncokat és megelőzi a pattanások,

Korrektor ceruza, mely hatásosan kezeli

Az akné kialakulása jellemzően a kamaszkor

mitesszerek kialakulását.

PURE COMFORT MASK –

a spontán aknét. Smink formulája egyszerre

idejére esik, és a folyamatban általában ja-

Aktív hatóanyagok: Mandulasav, szalicilsav,

75 ml

fedi el és kezeli a bőrhibákat. Felgyorsítja

vulás következik be a 20-25 éves életkor tá-

betain, hexamidin.

TISZTÍTÓ, NORMALIZÁLÓ

a bőr regenerálódását. Olajmentes.

jékán. A férﬁak mindössze 1%-ának és

MASZK

Aktív hatóanyagok: Szalicilsav, tokoferol és

a nők csupán 5%-ának vannak aknés prob-

PORE NORMALISING

Bőrpuhító maszk, gyenge

természetes pigmentek.

lémái a 40 éves kor elérése után.

FACTOR – 75 ml

pórusösszehúzó

hatással.

Pórusnormalizáló szérum

Frissíti az arc bőrét és nor-

Aknés bőrproblémák

Pórustisztító és normalizáló

malizálja a pórusokat. Olaj-

hatású készítmény, mely ki-

mentes összetétele hidratálja és védi a kül-

Az akné a faggyúmirigy és a hozzá kapcso-

fejezetten a szeborreás, fény-

hám lipidrétegét, anélkül, hogy fénylő hatást

lódó szőrtüsző területén fellépő gyulladás.

lő, zsírosodásra és aknéra

vagy zsíros érzetet hagyna maga után.

