
BALZAM-KOREKTOR ANTI-AKNÉ 

 
Balenie:   15 ml 
Kód 3357 
  
 

 lokálna starostlivosť o aknóznu pokožku, 

 okamžite a efektívne odstraňuje príčiny vzniku akné, 

 nevysušuje pokožku, 

 obnovuje kožu po zápale, 

 najúčinnejší najmä v počiatočnom štádiu akné, 

 kvalitná náhrada za obľúbený výrobok SILVER, 
 
 
Účinok:  
Balzam korektor zabezpečuje intenzívnu starostlivosť o pleť a je nepostrádateľným prostriedkom, keď je potrebný účinný efekt na bod 
zápalu. Vďaka komplexnému prístupu k problému akné sa nielen rýchlo eliminujú vonkajšie prejavy, ale aj hlavná príčina ochorenia. 
Balzam bol vyvinutý s prihliadnutím na zložitosť biochemických procesov, ktoré sa vyskytujú počas zápalu, ako aj následnej obnovy 
kože.  
Balzam je najúčinnejší najmä v počiatočnom štádiu akné. 
 
Aplikácia: Podľa potreby aplikujte malé množstvo lokálne na zapálené miesta. Neoplachujte. Pri výraznom zápale sa používa každé 2 
až 4 hodiny. Môže sa používať v každom veku, nevysušuje pokožku. Vhodný aj pod make-up, opaľovací krém. 
Na dosiahnutie lepšieho výsledku používajte spolu s výrobkami 
ĆISTIACA PENA ANTI-AKNÉ , čistiaci gél MIRRASOFT, čistiaca voda SELENA, tonizujúca voda TONIC ANTI-AKNÉ, denný 
zmatňujúci KRÉM SUFLÉ ANTI-AKNÉ alebo protizápalový Balzam LARGO, večer GÉL MASKA ANTI-AKNÉ alebo BIFIRON na 
pokožku s hyperkeratózou 
 
Zloženie:  
Destilovaná voda, kaolín, vitamín PP, estery kyseliny jablčnej a mliečnej, multifunkčný hydratačný činiteľ pentilenglykol, D-panthenol, 
chlorofylo-karoténová pasta z ihličia, alantoin, vitamín E, éterické oleje balmínu metlatého (Manuka), pomaranča a tee tree, CO2 – 
extrakty lastovičníka väčšieho, chmeľových šišiek a koreňa sladkého drievka, kyselina glykolová, dihydrokvercetin 
INCI: water, kaolin, vitamin PP, complex Ac.Net (oleanolic acid and NDGK composed osmotic gel), esters of malic acid and lactic acid, 
multi-functional humidifier pentylene, simulgel, D-panthenol, pasta coniferous chlorophyll-carotene, allantoin, Aristofleks, vitamin E , 
essential oils of manuka, orange and tea tree extracts CO2 celandine and hops, glycolic acid, licorice root extract, dihydroquercetin 

 
****************************** 

Poznámka 
 
Na vývoji akné sa podieľajú štyri patogenetické procesy:  
• nadprodukcia kožného mazu,  
• porucha keratinizácie folikulového epitelu,  
• premnoženie Propionibacterium acnes,  
• zápal. 
 
Hlavným komponentom Balzamu – korektora je komplex Ac.Net, silná aktívna látka, ktorá pôsobí okamžite na všetky štyri príčiny 
zápalu, radikálne rieši problém mastnej kože, čiernych bodiek, akné, podporuje elimináciu zvýšenej produkcie kožného mazu, 
hyperkeratózy, zápalu a rozvoja baktérií.  
 
 

ODPORÚČANÁ KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O AKNÓZNU POKOŽKU 
Výrobky na ošetrenie Postup 

ČISTENIE PLETI ráno a večer 

ČISTIACA PENA - jemne a zároveň intenzívne čistí pokožku, znižuje 
činnosť mazových žliaz 

Malým množstvom peny očistite pokožku a potom umyte tvár a krk 
teplou prevarenou vodou. 

TONIZOVANIE ráno a večer 

Tonik ANTI-AKNÉ - intenzívne tonizuje, hydratuje a čistí pokožku, 
obnovuje pH kože 

Ráno a večer aplikujte 5 – 6 kvapiek toniku priamo na čistú pokožku. 

Denný krém 

KRÉM SUFLÉ ANTI AKNÉ – hydratuje, upokojuje, zmatňuje, chráni 
pokožku. Variant: Balzam LARGO 

Končekmi prstov rozotrite malé množstvo krému na čistú, tonizovanú 
pokožku tváre a krku. 

Nočný krém 

GÉL-MASKA ANTI-AKNÉ - výrazne znižuje prejavy akné, nadmernú 
tvorbu mazu, upokojuje pokožku. Variant: Balzam BIFIRON 

Aplikujte každý večer na čistú pleť. Maska sa  nezmýva, rýchlo vsiakne 
do pokožky. 

Lokálne ošetrenie niekoľkokrát denne 

BALZAM-KOREKTOR ANTI-AKNE - rýchlo eliminuje vonkajšie prejavy, 
ale aj hlavnú príčinu akné.  

Aplikujte malé množstvo lokálne na zapálené miesta. Neoplachujte. 

Intenzívne ošetrenie 1 – 2x týždenne 

FERMENTAČNÝ PEELING s papaínom - výborne odlupuje (rozpúšťa) 
vrchnú zrohovatenú vrstvu pokožky bez abrázie, nepríjemných pocitov 

1 - 2x týždenne naneste vrstvu gélu na vyčistenú pleť, nechajte pôsobiť 
15-20 minút, potom opláchnite prevarenou vlažnou vodou.  

OM MIRRA – hĺbkovo čistí, odstraňuje komedóny, odumreté bunky, má 
protizápalový účinok. Môže sa aplikovať rozličnými spôsobmi. Maska 
musí na pleti uschnúť, preto oddychujte a nepohybujte svalmi na tvári. 

1 x týždenne aplikujte na umytú pleť. Pol lyžičky prášku zmiešajte 
s lyžičkou pleťovej vody SELENA a naneste na pleť. Nechajte pôsobiť 20 
minút, umyte a tonizujte pleť. Aplikujte Gél masku anti-akné 

  

http://www.mirra-lux.sk/cistiaca-pena-anti-akne-150-ml-i390.html
http://www.mirra-lux.sk/tonik-anti-akne-i137.html
http://www.mirra-lux.sk/krem-sufle-anti-akne-i138.html
http://www.mirra-lux.sk/gel-maska-anti-akne-i139.html
http://www.mirra-lux.sk/balzam-korektor-anti-akne-15-ml-i389.html
http://www.mirra-lux.sk/fermentacny-peeling-s-papainom-i129.html
http://www.mirra-lux.sk/om-mirra-35-ml-i219.html
http://www.mirra-lux.sk/selena-cistiaca-voda-na-mastnu-plet-i93.html

