
TONIK ANTI-AKNÉ  
 

kód 3354 
obsah 100 ml 
 

- intenzívne tonizuje, hydratuje a čistí pokožku 
- obnovuje pH kože a normalizuje činnosť mazových žliaz 
- zabraňuje rozvoju zápalu a akné 
  
Účinok: Dokonale vyvážená kompozícia obsahuje všetky látky potrebné pre starostlivosť o 
mladú pokožku. Komplex ovocných kyselín, aminokyselín a bioaktívnych látok ženšenu, 
harmančeka a aloe výborne tonizuje a dlhodobo hydratuje kožu. Bioaktívne komponenty 
špeciálne vybraných liečivých bylín, zinok, kyselina azelainová a alantoín acetylmethionin čistí 
póry, normalizujú tvorbu kožného mazu a predchádzajú rozvoju akné. Antioxidačný komplex 
zabezpečuje komplexnú ochranu pred negatívnym vplyvom okolitého prostredia. Tonik výborne 
zmatňuje a upokojuje pokožku, poskytuje jej dlhodobú sviežosť a komfort. 
  
Použitie: Aplikovať malé množstvo toniku na čistú pokožku 1-2 x denne. 
  
Zloženie: Destilovaná voda, výťažky harmančeka a ženšenu, šťava aloe, urea, alantoín 
acetylmethionin, komplex aminokyselín, laktát zinku, vitamíny E, PP a F; kyselina azelainová, 
mliečna, jablčná a jantárová; katiónový guar, antioxidant RonaCare, éterický olej pomaranča, 
manuky a mäty. 
 

Poznámka: 
Význam tonizujúcej vody je v tom, že vyčistené póry akoby uzavrie, aby sa do nich nedostávali nečistoty a póry sa 
nezaniesli. Predchádza tvorbe čiernych bodiek. Tonik anti-akné výborne pripraví pokožku na nanesenie krému zo 
série anti-akné. 
 

Účinky hlavných zložiek: 
 

Výťažky harmančeka a ženšenu majú upokojujúce účinky, pôsobia protizápalovo a eliminujú kožné problémy. 

Alantoín je aminokyselina, získavaná z urey a pôsobí ako účinný upokojujúci prostriedok na aknóznu pleť. 

Laktát zinku  urýchľuje proces hojenia a priaznivo ovplyvňuje vysušovanie zapálených miest. 

Vitamíny PP - Vitamín B3, vitamín F a vitamín E pomáhajú udržiavať zdravú kožu. 

Kyselina azelainová (azelaová - acidum azelaicum) je nasýtená dikarboxylová kyselina rastlinného pôvodu. 
Používa sa v dermatológii najmä pri liečbe akné, lebo má komedolytický a antibakteriálny účinok, potláča zápal, a 
tiež pigmentáciu. 

Kyselina mliečna má hydratačné, antibakteriálne a protizápalové účinky, a preto je súčasťou výrobkov proti akné. 
Takisto ako iné ovocné kyseliny pomáha aj pri obnove a udržiavaní ochranného filmu našej pokožky. Vďaka  
unikátnemu lipozomálnemu systému preniká kyselina mliečna priamo do folikulu - do miesta vzniku akné - a 
uvoľňuje upchaný kanálik mazovej žľazy. Zjemňuje zhrubnutú rohovú vrstvu v okolí folikulu a zvyšuje prenikanie 
ďalších účinných látok. Kyselina mliečna ako prirodzená hydratačná látka navyše zvyšuje schopnosť rohovej 
vrstvy viazať vodu. 

Katiónový guar je vo vode rozpustný rastlinný derivát zo semien guarových jadier. Chráni a hydratuje pleť. 

RonaCare®  je klinicky overená zložka, vhodná aj na citlivú pokožku. Navracia pleti pevnosť, elasticitu, jemnosť a 
hladkosť. Účinná látka dihydroxymethylchromone - využíva liečivé vlastnosti rebarbory, farebnej listovej zeleniny a 
flavonoidov, zdroj dobre známy pre svoje antioxidačné vlastnosti. Aktivuje kožné bunky, stimuluje syntézu 
kolagénu, čím pomáha odstrániť vrásky.  RonaCare má bezchybný toxikologický profil.  To znamená, že nedráždi 
kožu, nepodlieha pôsobeniu UV žiarenia a vzduchu, preto je správnou ingredienciou vo výrobkoch na ochranu 
pred slnkom, na pomoc v riešení akné, na posilnenie kože atď. „Inteligentný antioxidant“ RonaCare zabezpečuje 
ochranu kože pred voľnými radikálmi, čím predchádza predčasnému starnutiu pokožky. Tento efektívny a teplotne 
stabilný antioxidant pracuje aj vtedy, keď ostatní končia - pracuje nepretržito počas 24 hodín. Ochranný systém sa 
iniciuje vplyvom UV žiarenia. RonaCare po nanesení na pokožku individuálne adaptuje svoju ochrannú aktivitu 
podľa kože daného človeka, chráni komponenty kožného tuku a  bezkonkurenčne zabezpečuje hebkosť pokožky. 

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. Manukový olej má 
príjemnejšiu vôňu ako Tea Tree Oil a nevyvoláva alergické reakcie.  

Vôňa rastlinných silíc pomaranča, manuky a mäty priaznivo pôsobí na náš nervový systém a emócie, 
podporuje imunitný systém a spúšťa ozdravný proces celého organizmu.  


