
KRÉM-SUFFLÉ  - NOVÁ STRATÉGIA V STAROSTLIVOSTI O MASTNÚ PLEŤ SO SKLONOM K AKNÉ 
 
KRÉM-SUFFLÉ, ľahký denný krém je ideálny pomocník na každodennú starostlivosť o mladistvú pleť, pretože 

 zmatňuje,  

 neupcháva póry, 

 aktívne zvlhčuje, 

 zmierňuje podráždenie, 

 poskytuje profylaxiu rozvoja akné, 

 chráni pred agresívnymi vplyvmi životného prostredia... 
Môže sa použiť ako podklad make-up. 
 

Akné je jednou z najčastejších chronických kožných ochorení, ktoré sa vyvíja v dôsledku nadmernej produkcie kožného mazu a 
blokovania zväčšených mazových žliaz s následným zápalom. Problém trápi osem z desiatich mladých ľudí vo veku od 12 do 25 
rokov. 
KRÉM-SUFFLÉ so zmatňujúcim efektom odporúčame používať v kombinácii s  Čistiacou penou anti-akné, Tonikom anti-akné,       
Gél-maskou anti-akné a Balzamom-korektorom anti-akné. 
Ideálne vybrané absorpčné látky (nitrid bóru, kaolín) v kombinácii s účinkami výťažkov z nechtíka lekárskeho a lopúcha poskytujú 
zmatnenie pokožky na dlhší čas. Vitamín PP má silný protizápalový účinok, v kombinácii s prebiotikom inulínom aktivuje ochranný 
potenciál pokožky, podporuje vyrovnanie a zosvetlenie povrchu kože. Bioaktívne látky z esenciálneho oleja manuka a ihličnatej 
chlorofyl-karoténovej pasty majú baktericídny, regeneračný a epitelizujúci účinok. 
 

Účinky hlavných zložiek: 
 baktericídny účinok, seboregulácia - CO2 koncentráty z nechtíka a lopúcha, esenciálny olej manuka, kyselina salicylová, 

chlorofyl-karoténová pasta z ihličia; 

 zvlhčovanie - inulín, D-panthenol, pentylénglykol, izoamylkokonát, olej z ryžových otrúb; 

 odstránenie mastného lesku, zmatnenie pleti - kaolín, nitrid bóru 

 hladký, zamatový pocit na pokožke - inulín, pentylénglykol, RonaCare® AP  

 antioxidanty - Rona Care AP, dihydrokvercetín, sójový extrakt, vitamín E. 
 
Čím sú zaujímavé aktívne látky v kréme? 
Manuka – balmín metlatý je esenciálny olej z novozélandského čajového stromu. Je to tradičný liek domorodcov Nového Zélandu 
na liečenie rán, popálenín a zápalu kože. Olej manuka spoznali v Európe po expedícii kapitána Cooka, ktorý použil suché listy 
z čajového stromu na varenie čaju.  
Esenciálny olej manuka obsahuje v správnej kombinácii flavonoidy a terpenoidy, ktoré majú výborné antimikrobiálne, 
antimykotické, protizápalové, protialergické účinky. Pôsobia proti širokému spektru mikroorganizmov, ktoré spôsobujú 
podráždenie, zápal a kožné infekcie. Stále častejšie sa olej používa ako antivírusová, antibakteriálna a antifungicídna zložka v 
lekárskych a kozmetických výrobkoch na špeciálne účely. Okrem toho má esenciálny olej manuka antioxidačný a anti-aging účinok 
- chráni pokožku pred predčasným starnutím spôsobeným lúčmi UVB; znižuje zhrubnutie epidermis a výrazne znižuje vznik vrások.  
 
Inulín  je zaujímavou zložkou KRÉM-SUFLÉ. Je to nedráždivá látka, ktorá vytvára na pokožke tenký, hodvábny film a tým ju chráni, 
zvlhčuje a poskytuje príjemný pocit.  Pomáha zadržiavať výživné látky v pleti. 
Inulín je uhľohydrát, ktorý je energetickou rezervou rastliny. Miesto jeho "dislokácie" sú korene a hľuzy niektorých rastlinných 
druhov. Stavebný materiál pre inulín sú zvyšky fruktózy (podľa najnovších štúdií obsahuje 9 zvyškov fruktózy). Najvyššie percento 
obsahu inulínu má jeruzalemský artičok alebo koreň čakanky ako hlavný priemyselný zdroj inulínu. Okrem toho veľké množstvo 
inulínu obsahuje: cesnak - od 9 do 16%; cibuľa - o niečo viac ako 6%. Inulín sa extrahuje z rastlín metódou lisovania za studena. 
Takýto jemný spôsob maximálne zachováva všetky svoje užitočné vlastnosti.  
 
Pentylénglykol je organická zlúčenina, ktorá vytvára ochrannú vrstvu na pokožke. Pleť je akoby zahalená v zvláštnej, neviditeľnej 
ochrannej vrstve, chrániacej pred negatívnymi faktormi počasia. Zároveň perfektne zadržiava vlhkosť vo vnútri pokožky, zvyšuje 
penetráciu účinných látok do pokožky a zabraňuje prenikaniu škodlivých zárodkov. Predlžuje dobu použitia kozmetického výrobku 
a preto sa nemusia používať silné konzervačné látky. Kozmetika s obsahom pentylénglykolu nespôsobuje podráždenie pokožky. 
 
Olej z ryžových otrúb je ideálny ako prevencia vzniku akné. Získava sa z ryžových otrúb, ktoré sa nachádzajú medzi ryžovou šupkou 
a jadrom. Základnou zložkou ryžového oleja sú nenasýtené mastné kyseliny(46% kyseliny olejovej, 36% linolovej a 1% linolénovej). 
Zloženie mastných kyselín, vitamínov a minerálov je unikátny. Bohatý je aj na vitamín E, ktorý pôsobí ako prírodný antioxidant a 
reguluje tvorbu voľných radikálov v tele. Zachytí ultrafialové žiarenie a bráni mu preniknúť do kože. Prírodné antioxidanty predlžujú 
mladistvosť pokožky – je to vynikajúci hydratačný, dobre vyživujúci a ochranný prostriedok pre všetky druhy pleti, vhodný je aj pre 
tú najcitlivejšiu. Je hypoalergénny,  ľahko sa vstrebáva a neupcháva póry - je vhodný aj na mastnú pleť. Napomáha k regenerácii 
pokožky a zabraňuje vzniku vrások, zvyšuje pevnosť a pružnosť pokožky.  
 
Dihydrokvercetín - taxifolin je flavonoid, ktorý sa extrahuje zo smrekovca sibírskeho a má vysokú biologickú aktivitu. 

 
RonaCare® je klinicky overená zložka, vhodná aj na citlivú pokožku. Navracia pleti pevnosť, elasticitu, jemnosť a hladkosť. 


