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CLEAR+
pro nečistou problematickou pleť
POSKYTUJE POKOŽCE ZDRAVÝ ČISTÝ OBRAZ
Produktová řada CLEAR+ řeší nedostatky problematické pleti v každém věku. Zajistí hloubkové
pročištění bez nenarušení přirozeného kožního pláště pokožky. Zabývá se nejen klasickým projevem
mastné a smíšené pokožky, ale i problematickou pletí s tvorbou přesušených a olupujících se lokalit.
Nabízí také anti-age péči pro zralou pleť s přetrvávající tvorbou zánětů a lesknoucím se povrchem.
Účinky produktů CLEAR+:
zmatňují povrch pleti a regulují tvorbu kožního mazu
hydratují a zvláčňují pleť
urychlují hojení zánětlivých procesů
zjemňují rozšířené póry
předchází vzniku zánětů pleti
mírní podráždění a přecitlivělost
stimulují jednotlivé funkce pleti
posilují obnovu buněk pokožky
sjednotí a zcelistvý strukturu pleti
mají anti-aging efekt
Hlavní účinná látka:
Kyselina salicylová patří ke skupině kyselin rozpustných v tucích a pronikne přímo do mazových žláz.
Má antiseptické účinky, snižuje nadměrnou tvorbu kožního mazu. Hojí zánětlivé procesy, zabraňuje
vzniku černých teček, vřídků, pupínků i ucpaných pórů a odstraňuje poruchy rohovatění pokožky.
Produkty řady CLEAR+:
Čistící fluid pro nečistou pleť
Projasňující čistící voda pro nečistou pleť
24-hodinový krém pro nečistou/problematickou mastnou pleť
24-hodinový krém pro nečistou/problematickou smíšenou pleť
24-hodinový krém pro nečistou/problematickou suchou pleť
Anti-Age krém pro nečistou/problematickou pleť
Sérum pro redukci mazu
Projasňující čistící maska pro problematickou pleť
Bahenní maska pro nečistou pleť
Protizánětlivý denní krém
Tónovací BB balzám SPF 15

Vysvětlení k ikonám:
dermatologicky testováno
Sortiment kosmetické řady CLEAR+ je velmi rozsáhlý. Každý z produktů má své specifické vlastnosti,
jejichž podrobné vysvětlení naleznete na www.biodroga.cz.

Produkty BIODROGA MD CLEAR+:
ČISTÍCÍ FLUID pro nečistou pleť
Okamžitě zbaví pokožku ulpívajících nečistot, reguluje tvorbu kožního mazu a zabraňuje
působení škodlivých bakterií. Odstraní lesk z povrchu pokožky a zklidní projevy
přecitlivělosti. Při pravidelném používání redukuje zánětlivé procesy a ucpávání pórů.
Podpoří zdravou strukturu pokožky a zvýší příjem účinných látek do jejích hlubších vrstev.
Další účinné látky:
Zinkoglukanát, antibakteriální složka, zabrání množení škodlivých bakterií.
Chlorhexidindiglukanát, antibakteriální látka, posiluje imunitu a ochranný kyselý plášť
pokožky.
Allantoin aktivuje regeneraci buněk pokožky a zklidňuje podráždění a zarudnutí.
Použití:
Ráno a večer nanést na navlhčenou pokožku obličeje, vlhkými prsty jemně promasírovat a smýt
vodou. Poté pleť tonizovat BIODROGA MD Čistící vodou CLEAR+.

PROJASŇUJÍCÍ ČISTÍCÍ VODA pro nečistou pleť
Tonizační a antibakteriální produkt dokonale dočistí pleť, matuje její povrch a zklidní lehká
podráždění. Urychlí hojení zánětů a předchází vzniku dalších. Zjemní strukturu pokožky a
reguluje tvorbu kožního mazu.
Další účinné látky:
Zinkoglukanát, Chlorhexidindiglukanát, Allantoin – /popis účinných látek výše/
Hamamelis destilát, ze stromu hamamelis, působí adstringentně a tonizačně. Podporuje
odolnost pleti, mírní podráždění a dostatečně váže vlhkost.
Hydratovaný oxid siřičitý má efekt savého papírua zmatní povrch pleti.
Použití: Produkt protřepat a nanést na vatové tampóny. Ráno i večer pokožku tonizovat.

BAHENNÍ MASKA pro nečistou pleť
Vysoce pročišťující maska je určena pro smíšenou a mastnou pleť se záněty a lesknoucím se
povrchem. Reguluje tvorbu kožního mazu a zmatňuje povrch pleti. Působí proti množení
škodlivých bakterií a urychluje hojení zánětů. Současně pleť hydratuje a zklidňuje.
Další účinné látky:
Zinkoglukanát – /popis účinné látky výše/
Extrakt z kůry magnólie se vyznačuje vysokými antimikrobiálními a pečujícími vlastnostmi.
Speciální bahno, bohaté na minerální látky a stopové prvky, zajistí mezibuněčnou výměnu kyslíku.
SebosoftTM obsahuje složky identické se složkami vyskytující se v lidské pleti. Má zvláčňující, hydra tační a absorpční účinek. Napomáhá k přirozené rovnováze a zabrání působení škodlivých bakterií.
Zinkoxid je jemný prášek s protizánětlivým a adstringentním účinkem.
Použití: Nanést na pleť vyčištěnou Čistícím fluidem, nechat působit 10 minut a odstranit vlažnou
vodou. Nakonec pleť jemně tonizovat navlhčeným vatovým tampónkem s Čistící vodou.

PROJASŇUJÍCÍ ČISTÍCÍ MASKA pro problematickou pleť

Maska se zklidňujícím účinkem je vhodná pro všechny pleti s tvorbou zánětů, ucpaných
pórů a pupínků. Pročistí pleť do hloubky, posílí její kyselý ochranný plášť a navýší hladinu
hydratace. Její vysoký ozdravující účinek se rozvíjí již během doby působení na pleti.
Další účinné látky:
Extrakt z kořene lékořice zklidňuje podrážděnou pokožku a předchází vzniku zánětů.
BioEcolia® podporuje přirozenou flóru pokožky a zamezuje tvorbě škodlivých bakterií.
Jojobový olej doplňuje vlhkost do pleti, má ochranné vlastnosti a zajistí efekt proti stárnutí.
Olivový olej je mladý olej nejjemnější kvality s vysokými regeneračními schopnostmi.
Oil Reducer funguje efektem savého papíru a odstraňuje lesk z povrchu pleti.
Extrakt mořských řas, bohatý na minerální látky a stopové prvky, zajistí efekt vyhlazení pokožky.
Použití: Nanést ve slabé vrstvě na vyčištěnou pokožku, nechat působit 10 -15 minut. Důkladně
smýt vlažnou vodou a pleť jemně tonizovat navlhčeným vatovým tampónkem s Čistící vodou.

ANTI-AGE KRÉM pro nečistou/problematickou pleť
Je určen pro problematický typ zralé pleti ovlivněný kolísáním hormonální hladiny. Zajistí
zralé pokožce s přetrvávajícími projevy zánětlivých procesů a mastícím se reliéfem
komplexní péči. Působí antibakteriálně, hydratuje a zpomaluje procesy stárnutí.

24-HODINOVÝ KRÉM pro nečistou/problematickou suchou pleť

Posiluje ochrannou bariéru přesušené pokožky se zánětlivými procesy a zásobuje ji vlhkostí a
lipidy. Zabraňuje vzniku suchých olupujících se lokalit a zároveň i usazování nečistot, tvorbě
zánětů a ucpávání pórů. Zmírňuje přecitlivělost pleti a vykazuje vysokou snášenlivost.
Další účinné látky v Anti-aging krému a ve 24-hodinovém krému pro suchou pleť:
Bioecolia® – /popis účinné látky výše/
D-pantenol zmírňuje lehká zarudnutí i podráždění a předchází vzniku zánětlivých procesů.
Vitamín E s antioxidační vlastností zvyšuje hydrataci a podporuje tvorbu kožních buněk.
Jojobový olej hydratuje, zvláčňuje a dostatečně pečuje o regenerační funkce pokožky.
Derma Membran Complex (DMC), komplex látek stavbou a složením velmi příbuzný pokožce,
garantuje vysokou snášenlivost. Jeho přítomnost zcela vylučuje použití zatěžujících emulgátorů.
Světlice barvířská s vysokým podílem kyseliny linolové, až 80%, poskytuje pokožce hydrataci.
Zapouzdřený retinol (vitamín A), obsažený pouze v Anti-aging krému, se uvolňuje do pokožky
postupně a poskytuje dlouhotrvající efekt. Podporuje dělení buněk a tím i proces vývoje epidermu.

24-HODINOVÝ KRÉM pro nečistou/problematickou mastnou pleť
Lehký krém-gel nezanechává na povrchu pleti nežádoucí mastný film. Zabrání ucpávání
pórů a podpoří správný koloběh vody i kyslíku v pleti. Dodá důležitou péči i aktivní
prevenci. Zabraňuje množení škodlivých bakterií, urychlí hojení zánětů a mírní podráždění.

24-HODINOVÝ KRÉM pro nečistou/problematickou smíšenou pleť

Splňuje vysoké nároky této pleti. Textura krém-gelu matuje mastná místa v T-zóně (čelo,
nos, brada) a dodává hydrolipidní rovnováhu suchým periferním partiím. Působí proti šíření
škodlivých bakterií, podporuje správné rohovatění, eliminuje ucpané póry a předchází
vzniku zánětů. Zklidňuje přecitlivělost pleti, váže hydrataci a vyhlazuje povrch pokožky.
Další účinné látky ve 24-hodinových krémech pro mastnou a smíšenou pleť:
Extrakt z kůry magnólie, Bioecolia®, D-pantenol – /popis účinných látek výše/
Kyselina hyaluronová je součástí lidské pokožky. Váže na sebe vlhkost a odráží volné
radikály. Oddaluje předčasné stárnutí , vyhlazuje linie i vrásky a působí protizánětlivě.
Použití anti-aging krému a 24-hodinových krémů:
Nanést ráno i večer na očištěnou, tonizovanou pokožku obličeje a ponechat vstřebat.

SÉRUM PRO REDUKCI MAZU
Vysoce koncentrované sérum s balancujícím efektem podporuje správnou tvorbu
kožního mazu, redukuje lesklý povrch pokožky, hojí zánětlivé procesy a posiluje
přirozenou regeneraci pleti. Působí antisepticky a antimikrobiálně.
Další účinné látky:
Allantoin, Extrakt z kůry magnólie – /popis účinných látek výše/
Piroctone Olamine působí proti množení bakterií, které jsou příčinou zánětů pleti.
Síra má lehké vysušující a hojivé účinky.
Extrakt z kontryhelu a měsíčku lékařského zklidňují pleť a podporují její regeneraci.
Použití:
Nanést na očištěnou pokožku celoplošně/lokálně pod obvyklý krém.

PROTIZÁNĚTLIVÝ DENNÍ KRÉM

Lokální preparát s antibakteriálním účinkem hojí záněty i pupínky a působí proti množení
škodlivých bakterií. Absorbuje přebytečný kožní maz a zklidňuje zarudnutí a podráždění.
Další účinné látky:
Zinkoxid, Piroctone Olamine, Extrakt z kořene lékořice – /popis účinných látek výše/
Extrakt z lišejníku zabraňuje škodlivému vlivu bakterií a působí protizánětlivě.
Léčivá půda má absorpční vlastnosti a podporuje hojení zánětlivých procesů.
Ethylalkohol účinně dezinfikuje pleť.
Použití: Nanést na očištěnou pokožku lokálně přímo na postižená místa vícekrát denně.

TÓNOVACÍ BB BALZÁM SPF 15

Představuje každodenní péči a korekci problematické pleti v jakémkoliv věku a ročním období.
Poskytuje antioxidační ochranu, hydrataci, antibakteriální efekt a retušuje drobné nedostatky, jako
jsou pupínky, zarudnutí atd. Ochrání pleť před volnými radikály a UV zářením. Je adekvátní náhradou
za běžný denní make-up a zcela sjednotí barevný tón pokožky. K dispozici je ve dvou barevných
variantách: Sand (přirozený pískový odstín), Honey (jemně medový tón).
Další účinné látky:
Olej z jader meruněk zjemní povrch pleti a dodá důležitou výživu.
Vitamín E, Kyselina hyaluronová, D-panthenol, Extrakt kůry magnólie, BioEcolia®
– /popis účinných látek výše/
Codiavelane®, extrakt z řas, zvyšuje úroveň vlhkosti a má výrazný hydratační účinek.
Světlo-odrážející pigmenty opticky zakrývají nedostatky a viditelné vrásky nebo
skvrny jsou tak na pleti méně zřejmé. Dávají pleti zářící vzhled.
Integrovaná ochrana chrání pokožku před UV zářením a předčasným stárnutím.
Použití:
Nanést jako finální produkt rovnoměrně na pokožku. BB balzám nahrazuje funkci make-upu.

www.biodroga.cz

