
ČISTIACA PENA ANTI-AKNÉ 

kód 3353 
obsah 150 ml 
 
- jemne a zároveň intenzívne čistí pokožku,  
- nenarušuje bariéru epidermis, 
- znižuje činnosť mazových žliaz, 
- normalizuje kožnú mikroflóru,  
- pôsobí profylakticky na zápal a akné 
  
Účinok: Dermatologický komplex mäkkých povrchovo aktívnych látok vytvára bohatú penu, ktorá jemne a efektívne 
čistí pokožku. Upokojuje podráždenie a nenarušuje hydro-lipidnú kožnú bariéru. Zinočnatá soľ kyseliny mliečnej a 
biologicky aktívne látky harmančeka a rebríčka normalizujú činnosť mazových žliaz, zabraňujú rozvoju patogénnej 
mikroflóry, upokojujú začervenanú a podráždenú pokožku. Svieža vôňa poskytuje príjemný pocit pri aplikácii peny. 
Balenie formou spreja umožňuje vytvoriť jemnú penu, ktorá ako vzduchový obláčik obklopuje tvár, odstráni všetky 
nečistoty, prach a kožný maz. Jemná kvetinová vôňa dodáva čisteniu pleti zvláštne čaro. 
 
Použitie: Malým množstvom peny očistiť pokožku a potom umyť nečistoty teplou vodou. 
  
Aktívne látky: Destilovaná voda, výťažky rebríčka a harmančeka, glycerín, kokamidopropyl betaín, kyselina mliečna, 
laktát zinku, morská soľ. 
 

Účinky hlavných zložiek: 
 
Extrakt z rebríčka obyčajného vďaka vysokému obsahu chamazulénu a ostatných zložiek potláča zápaly kože, uľahčuje 
jej čistenie, zbavuje ju odumretých buniek, obmedzuje vylučovanie mazu a rozširovanie pórov. 
 
Výťažok z harmančeka má upokojujúce účinky, pôsobí protizápalovo a eliminuje kožné problémy. 

 

Kokamidopropyl Betaín sa získava z kokosového oleja, presnejšie z mastných kyselín (laurová, palmitová, myristová a 
iné) a je odvodený z jednoduchších látok - kokamidu a glycínu betainu.  Je určený na jemné čistenie pokožky. Jeho 
molekuly sa ľahko lepia spolu s exfoliačnými časťami pokožky, s tukovými zložkami a najmenšími kúskami nečistôt a 
potom sa jednoducho umyjú vodou. Spolu s aniónovými zložkami slúži povrchovo aktívna látka ako zahusťovadlo a 
zlepšuje penenie. Pena s touto zložkou sa stáva hustejšia a trvá dlhšie. 
 
Zinočnatá soľ kyseliny mliečnej má antibakteriálne a keratolytické účinky. Na rozdiel od iných bežne používaných látok 
s keratolytickými účinkami (napr. kyselina salicylová alebo propylénglykol ) je kyselina mliečna súčasťou ochranného 
plášťa kože. Vďaka unikátnemu lipozomálnemu systému preniká kyselina mliečna priamo do folikulu - do miesta vzniku 
akné, a uvoľňuje upchatý kanálik mazovej žľazy. Kyselina mliečna pôsobí komedolyticky (uvoľňuje póry) a 
antibakteriálne. Navyše zjemňuje zhrubnutú rohovú vrstvu v okolí folikulu a zvyšuje prenikanie ďalších účinných látok. 
 
Laktát zinku  urýchľuje proces hojenia a priaznivo ovplyvňuje upokojenie zapálených miest. 
 
Morská soľ výborne čistí póry pokožky a nielenže ich zbavuje nečistôt, ale bojuje aj proti ich zápalu, preto je pri liečbe 
akné dôležitou zložkou výrobku. 


