NOVINKA

Praktické rady

GEL NA AKNÉ

Doporučený způsob aplikace MASK PLUS:
Pro zajištění dobré snášenlivosti na pokožce s akné první den pleť šetrně očistěte
a aplikujte MASK PLUS na 1–2 hodiny večer. Gel stejnoměrně rozetřete. V případě, že se
neobjeví žádné nežádoucí reakce, prodlužujte délku aplikace každý den o 1–2 hodiny,
dokud nedosáhnete 5–6 hodin. Poté MASK PLUS aplikujte večer a nechte působit
do rána. Ráno šetrně vyčistěte pleť obvyklým způsobem a přes den aplikujte
hydratační krém MASK HYDRA.
Upozornění: MASK PLUS obsahuje retinoid. Kvůli vyšší citlivosti k UV záření je vhodné
se vyvarovat slunci a soláriím! Nedoporučuje se používat v těhotenství!

Po aplikaci vytvoří gel MASK PLUS diskrétní průhlednou vrstvu, která není vidět.

Doporučený režim používání: 8-5-8
• 8 týdnů používejte gel na akné MASK PLUS na noc.
• Pak 5 týdnů místo MASK PLUS používejte MASK REPAIR.
• Pak opět 8 týdnů používejte gel na akné MASK PLUS a tento cyklus opakujte
až do zlepšení vzhledu pleti.
• Po celou dobu používejte MASK HYDRA podle potřeby přes den.

Doporučená kombinace produktů řady MASK:
MASK PLUS aplikujte na noc a to mimo měsíce s intenzivním slunečním zářením,
tzn. od září do května. Pravidelně střídejte s MASK REPAIR v režimu 8-5-8.
V měsících s intenzivním slunečním zářením (tzn. červen až srpen) používejte na noc
pouze MASK REPAIR bez střídání s MASK PLUS.
Aby nedocházelo k nadměrnému vysušování pokožky přípravky MASK PLUS a MASK
REPAIR, je potřeba vždy doplnit jejich noční aplikaci používáním denního hydratačního
krému MASK HYDRA, který aplikujte podle potřeby několikrát denně.

Zdravotnický prostředek

s UNIKÁTNÍ KOMBINACÍ

účinných látek
•
•
•
•

Polyvinylalkohol
Tretinoin
Kyselina glykolová
Klindamycin
Moderní AIRLESS dávkovač:
• 1. Jednoduché a přesné dávkování
• 2. Menší spotřeba
• 3. Delší doba použitelnosti

Razítko lékárny, kde můžete MASK PLUS, MASK REPAIR a MASK HYDRA zakoupit.

•
•
•

Výhradní distributor:
Axonia, a.s., Bydžovská 185,
190 14 Praha 9
tel. 224 240 832, info@axonia.cz

Nebo objednejte ještě dnes na www.eshop.axonia.cz
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Aplikace pouze jednou denně
Neodbarvuje prádlo ani vlasy
Bez lékařského receptu

Neobsahuje parabeny, ani ethylalkohol.
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PROBLEMATICKÁ PLEŤ

PROBLEMATICKÁ PLEŤ
obsahuj

ANTISEBOROICKÝ
VYHLAZUJÍCÍ
ČISTÍCÍ
ANTIMIKROBIÁLNÍ

Jemná emulze pro péči o problematickou pleť.
β-hydroxykyselina (kyselina salicylová) a tekutá
biosíra společně čistí a vyhlazují pleť. Tyto složky
pomáhají odstranit povrchní keratinové zátky a uvolňují
maz z nitra komedonů, podporují buněčnou obnovu,
takže jsou černé tečky méně viditelné. Odstraňují
nadměrný maz a pokožka tak vypadá pevná a nemastná.
Vysoká biokompatibilita umožňuje oběma složkám
účinně vysušit pleť bez podráždění. Navíc biosíra přispívá
k omezení množení nežádoucí mikrobiální flóry. Obsahuje
nikotinamid, aktivní formu vitamínu B3, který chrání
pokožku před podrážděním způsobeným nadměrnou
tvorbou kožního mazu. MASK REPAIR neucpává póry, je
nekomedogenní a je vhodný pro použití na citlivou pleť
dospívajících, která je obvykle intolerantní.
Dermatologicky testován, bez parfemace a konzervantů.

•
•
•
•

Kosmetický přípravek

APLIKACE a DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
Naneste MASK REPAIR na příslušné oblasti pokožky. Jemně vmasírujte až do úplného
vstřebání. Při aplikaci se může volně rozetřít i na okolní, neproblematickou pleť. V letních
měsících doporučujeme používat MASK REPAIR v kombinaci s přípravkem MASK HYDRA
s ochranným filtrem proti slunečnímu záření. Jinak doporučujeme noční aplikaci MASK
REPAIR střídat s léčbou MASK PLUS v režimu 8-5-8 - viz 4. stránka letáku.
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REVITALIZAČNÍ
ZMATŇUJÍCÍ a NEMASTNÝ
ANTIMIKROBIÁLNÍ
SPF 15 (UVA, UVB)

Nemastná, hydratační, revitalizační a ochranná receptura,
speciálně navržená pro mastnou a problematickou pleť. Rychle
se vstřebává a nezanechává mastný film. Má zmatňující účinek
a viditelně přispívá k potlačení projevů nadměrné tvorby
kožního mazu. Pokožka se jeví svěží a nemastná po každém
použití. Výrobek je vhodný pro péči o pleť dospívajících, která
za normálních okolností netoleruje krémy a emulze bohaté
na lipidy. MASK HYDRA obsahuje technologii Micropatch®
vyvinutou farmaceutickým průmyslem pro použití v kosmetice.
Díky ní se vytvoří na kůži neviditelný film, který nezanáší póry.
Dále obsahuje serin, který revitalizuje a přirozeně hydratuje
pokožku a také fytosfingosin, který se přirozeně vyskytuje
v pokožce a omezuje kolonizaci nežádoucími mikroby. MASK
HYDRA chrání kožní bariéru a podporuje zklidnění podrážděné
a vysušené pokožky. Obsažený UVA a UVB filtr účinně chrání
pokožku před slunečním zářením.

Kosmetický přípravek

APLIKACE a DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
Aplikujte MASK HYDRA na ošetřované oblasti a jemně vmasírujte až do úplného vstřebání.
V případě použití po profesionálním peelingu, laserovém ošetření nebo dermabrazi
naneste na podrážděnou oblast větší množství a nechte jej přirozeně se vstřebat bez
masírování. Doporučujeme používat MASK HYDRA v kombinaci se zdravotnickým
prostředkem MASK PLUS a v letních měsících s přípravkem MASK REPAIR.
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