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ISIS Pharma Glyco-A, krem peelingujący z kwasem
glikolowym 12%, 30ml
 

Cena: 61,00 pln

Opis słownikowy

Dawka 12 %

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent ISIS LABORATOIRES
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Opis produktu
 

ISIS Pharma Glyco-A, krem peelingujący z kwasem glikolowym 12%, 30ml

Glyco-A krem do peelingu kosmetycznego z kwasem glikolowym do peelingu powierzchniowego i średniogłębokiego. Glyco-A poprawia
wygląd skóry, (świetlistość, koloryt, gładkość), regeneruje skórę starzejącą się, zwiększa jej elastyczność, jędrność i napięcie. Stymuluje
syntezę kolagenu, spłyca zmarszczki, usuwa przebarwienia i efekty foto-starzenia się skóry, poprawia stan suchej skóry. Peeling
poprawia właściwości biodynamiczne skóry, działa nawilżająco, poprawia mikrokrążenie cery atroficznej źle ukrwionej oraz rozświetla
skórę szarą, tzw. "cera palaczy". Wskazany przy nadmiernym rogowaceniu naskórka (także rybia łuska) oraz w nadmiernej pigmentacji
(również piegi). Można stosować przy bliznach potrądzikowych i plamach soczewicowatych. Ma właściwości zapobiegania i
likwidowania objawów starzenia się skóry. Stanowi także uzupełnienie kuracji fotoodmładzającej. Redukuje zrogowaciały naskórek,
poprawia wygląd skóry, rozjaśnia ją. Zmarszczki ulegają wygładzeniu, a pory zwężeniu. Przyspiesza odnowę komórek dzięki czemu
skóra odzyskuje elastyczność oraz równomierny koloryt - jest wyraźnie odmłodzona.

Wskazania: uszkodzenia związane z wiekiem (zmarszczki, utrata jędrności skóry), uszkodzenia słoneczne, suchość skóry, „rybia łuska”,
nadmierne rogowacenie, zmiany barwnikowe, brązowe plamy na skórze twarzy, dekoltu i dłoni, melazma o podłożu hormonalnym (ciąża,
okres menopauzy), plamy polekowe (antykoncepcja, kuracja hormonalna), przebarwienia pozapalne, pourazowe i po-trądzikowe, plamy
soczewicowate, ostuda, piegi, skóra tłusta trądzikowa, trądzik zaskórnikowy, rozszerzone pory, blizny potrądzikowe, zapalenie mieszków
włosowych, cellulitis, rozstępy, skóra wiotka, przygotowanie skóry do zabiegów medycznych: przed wysokoprocentowym peelingiem
medycznym lub po jako przedłużenie jego działania, do operacji plastycznych.
Sposób użycia: krem stosujemy przez okres 3 tygodni - wieczorem. Przez pierwszy tydzień nakładamy go co drugi dzień, stopniowo
wydłużając czas aż do pozostawienia na całą noc.W drugim tygodniu stosujemy codziennie pozostawiając na całą noc. Następną
kurację należy powtórzyć po 3 tygodniowej przerwie.

Jeżeli w pierwszych minutach po nałożeniu kremu pojawi się uczucie mrowienia, szczypania należy je przeczekać, jest to oznaka
działania kwasu. Gdyby jednak uczucie to było zbyt dokuczliwe, krem należy zmyć. Podczas kuracji zalecamy unikanie nasłonecznienia
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oraz używanie kremów z wysokim filtrem przeciwsłonecznym

Glyco-A może być stosowany oddzielnie lub jako uzupełnienie innych preparatów. Aby osiągnąć lepsze efekty nakładamy krem na
dokładnie oczyszczoną skórę przy pomocy preparatu, który nie narusza jej pH, ale jednocześnie dokładnie usuwa warstwę tłuszczu.
Absolutnie należy unikać stosowania mydła, którego zbyt wysokie pH mogłoby zneutralizować efekty działania kwasu. Nałożyć warstwę
kremu Glyco-A na miejsca, które będą poddane leczeniu (twarz lub inne partie ciała).

Główne składniki: kwas glikolowy 12%.

Przeciwwskazania: ekspozycja skóry na słońce (bardzo słoneczne lato), alergie skórne, aktywna opryszczka, ciąża, karmienie piersią,
liczne znamiona melanocytowe, choroby autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce), skóra podrażniona, uszkodzona (nadżerki,
otarcia), ciężkie postacie trądziku (liczne krosty, torbiele ropne) wymagają wcześniejszej terapii farmakologicznej.
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