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ELIMINUJE EXTRÉMNÍ PŘESUŠENÍ PLETI A TVORBU KERATÓZY
Vysoce koncentrovaný krém je určen pro pokožku s nadměrně přesušeným
povrchem doprovázeným projevy keratózy a neurodermitis. Aktivuje správné
procesy rohovatění pleti a minimalizuje vznik hrubého drsného povrchu pokožky,
který je obvykle doprovázen jemnými suchými pupínky nebo zánětlivými procesy.
Zklidňuje projevy přecitlivělosti a podráždění u takto zatíženého typu pleti. Podpoří
přirozenou rovnováhu jednotlivých funkcí pokožky spojených s keratinizací tak, aby
nedocházelo k jejich zpomalení či naopak extrémnímu zrychlení.

Důležité pojmy:
Keratóza neboli Keratosis pilaris se vyznačuje narušením pokožky, které se projevuje
převážně u lidí se sklony k suché pleti. Malé štěpy na povrchu pokožky uzavírají
otvory vlasových folikul. Vytváří se víceplošně hrubé papuly, pupínky a zánětlivé
procesy. Keratóza může být vrozená nebo získaná, a to z důvodu již zmíněné suché
pleti nebo může být také příčinou nadměrného UV záření. V tomto případě se
označuje jako aktinická keratóza.
Neurodermitis se vyskytuje na pokožce v lokálních ložiscích. Vzniká většinou na
podkladě stresových faktorů, které negativně působí na organismus. Projevuje se
výskytem drobných pupínků na povrchu se šupinkami, které mají zvýšenou citlivost,
jsou zarudlé a doprovází je nepříjemný pocit svědění. Neurodermitis se objevuje
často u lidí, kteří trpí na atopický ekzém.

Účinky:

potlačuje vznik zánětlivých procesů
odstraňuje narušení pokožky
mírní projevy keratózy
minimalizuje vznik suchých lokalit s viditelnými jemnými pupínky
normalizuje přirozenou keratinizaci pokožky
posiluje rovnováhu hydratace
zmírňuje projevy přecitlivělosti a podráždění
zabraňuje extrémnímu přesušení pleti
eliminuje pocity svědění a sevření pokožky
zcela zjemní celkovou strukturu pleti

BEZ OBSAHU minerálních olejů, emulgátorů, parabenů a parfemace.
Hlavní účinné látky:
Boswellia extrakt se získává z pryskyřice indického kadidla a obsahuje kyseliny, které
dokáží účinně omezit enzym 5 – lipoxygenase způsobující zánětlivé procesy.
Extrakt se vyznačuje protizánětlivými vlastnostmi, výrazně mírní narušení pokožky
způsobená neurodermitis a aktinickou keratózou.
Použití:
Nanést celoplošně nebo lokálně na vyčištěnou pokožku nebo po osprchování či
koupeli a jemně vmasírovat.
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