ZINKOVÉ PŘÍPRAVKY A EMULZE MIRACLEAN

Miraclean AKNÉ ČISTÍCÍ ZINKOVÉ MÝDLO
Miraclean AKNÉ ČISTÍCÍ ZINKOVÁ VODA
REGENERAČNÍ ZINKOVÁ EMULZE
Akné je bezesporu nežádoucí estetická záležitost
Puberta, rychlý růst, případně ještě navíc sportovní aktivita má jeden společný biochemický a fyziologický jev, a to je velký
metabolický obrat bílkovin. To znamená, že tkáň rychle roste, potřebuje hodně bílkovin a případně při sportu jich také ještě
hodně „opotřebuje“ ve svalové tkáni a následně je musí obnovit.
To ale rovněž také znamená, že organismus spotřebuje hodně vitamínů a minerálních látek, které jsou nutné při
metabolismu bílkovin. Z vitamínů je to nejvíce vitamín B6 (pyridoxin), z minerálních látek je to ZINEK. Různé metabolické
odlišnosti mohou způsobit, že u některých osob přísun z běžné stravy nestačí a začne v organismu chybět.
Jak se v návaznosti na nedostatek zinku projeví akné? Zinek má i další funkce v organismu, a jednou z nich je ovlivňování
kvality pokožky a tvorba kožního mazu. Při nedostatku zinku se zvyšuje činnost mazových žláz v kůži a výsledkem je
ucpávání pórů a jejich záněty, čili akné.
Miraclean AKNÉ ČISTÍCÍ ZINKOVÉ MÝDLO, 200 ml
Miraclean čistící zinkové mýdlo je jemný mycí přípravek určený pro problematickou pleť se sklonem k akné. Organická
sloučenina zinku v jeho složení podporuje přirozenou regeneraci pleti.
Vhodné před použitím Miraclean Zinkové čistící vody a Miraclean zinkovým pleťovým gelem pro zajištění maximální účinnosti a
výsledného efektu kosmetických přípravků MIRACLEAN AKNÉ.
Miraclean AKNÉ ČISTÍCÍ ZINKOVÁ VODA, 200 ml
Pleťová čistící voda určená k šetrnému čištění problematické pleti se sklonem k akné.
Obsahuje organickou sloučeninu zinku , deriváty olivového oleje a ethyllaktát.
Vhodné po použití Miraclean Zinkového čistícího mýdla a před použitím Miraclean zinkového pleťového gelu pro zajištění
maximální účinnosti a výsledného efektu kosmetických přípravků MIRACLEAN AKNÉ.
Miraclean emulze 50, 100 ml
Regenerační zinková emulze. Bioaktivní forma zinku. Přítomnost zinku podporuje hojivé procesy při akné, atopických
ekzémech, oparech, vyrážkách, popáleninách a povrchových poranění. Zvyšuje odolnost pokožky. Přípravek k ošetření aknózní
pleti po umytí a vyčištění podporuje hojivé procesy při akné, atopických ekzémech, vyrážkách, proleženinách, popáleninách i
slunečních a drobných poraněních. Účinnou látkou je olej z čajovníku australského - Tea Tree Oil.
V přípravku je použit v kapsulované formě, která oproti použití samotného oleje plní další funkci. Po proniknutí do pokožky se z
mikrokapslí olej uvolní a působí proti nežádoucím bakteriím. Vyprázdněná mikrokapsle do sebe vstřebá kožní maz z
komedonů. Účinek Tea Tree Oilu je podpořen přídavkem triclosanu a biologicky aktivní zinek postiženou pokožku
regeneruje.Podporuje hojivé procesy při akné, atopických ekzémech, vyrážkách, proleženinách, popáleninách i slunečních a
drobných poraněních. Regeneruje pokožku rukou po hrubé práci a popraskanou kůži na patách. Zvyšuje regenerační
schopnosti kožních tkání.Účinek se projevuje i u bércových vředů a při mimokloubním revmatizmu. Klinicky testováno.
Regeneruje pokožku rukou po hrubé práci a také popraskanou kůži na patách.

