
 

Emulsion E.15 Emulsja antybakteryjna, keratolityczna (30 ml) 

Cena 80,00 zł 

WSKAZANIA  

 Skóra tłusta, łojotokowa  

 Trądzik pospolity 

 Zapalenie okołomieszkowe, trądzik różowaty 

 Rozszerzone pory 

DZIAŁANIE: czynnik antybakteryjny; normalizuje procesy rogowacenia; reguluje funkcje wydzielnicze 

gruczołów łojowych; zamyka pory; poprawia ogólną kondycje skóry; przeciwdziała powstawaniu trądziku. 

KORZYŚCI: Skóra jest uregulowana, wygładzona i nawilżona, z mniejszym stanem zapalnym. 

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować  wieczorem, ewentualnie rano, nakładając niewielka ilość preparatu 

równomiernie na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, masując przez ok. 1 min. Nie zmywać. 

WAŻNE: Formuła produktu stworzona została przede wszystkim w celu zminimalizowania reakcji 

alergicznych. Jakkolwiek mogą jednak pojawić się delikatne zaczerwienienie i pieczenie. Intensywność tej 

reakcji zależy od stopnia wrażliwości skóry. W przypadku wystąpienia silnego zaczerwienienia lub 

uporczywego podrażnienia skóry zaleca się zaprzestanie stosowania emulsji. Nie stosować preparatu na 

uszkodzona skórę. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast zmyć wodą. 

SKŁAD: 
Kwas glikolowy – posiada silne właściwości nawilżające; ma dużą zdolność penetrowania; powoduje 

niewidoczne dla oka złuszczanie warstwy rogowej naskórka; stymuluje fibroblasty do produkcji włókien 

kolagenowych co powoduje, że skóra odzyskuje prawidłowe napięcie; posiada właściwości antyoksydacyjne 

dzięki czemu zmniejsza uszkodzenia tkanek spowodowane działaniem wolnych rodników; wspomaga proces 

odnowy komórkowej; poprawia barwę i fakturę skóry; spłyca drobne i głębsze zmarszczki; zmiękcza i wygładza 

skórę; z powodzeniem stosowany jest w leczeniu przebarwień skórnych.  

Mięta pieprzowa– działa antyseptycznie, bakteriostatycznie,  przeciwświądowo, zmniejsza ból i stan zapalny, 

niszczy bakterie. 

Wit. E - zapobieganie powstawaniu podrażnień i stanów zapalnych oraz łagodzenie istniejących zmian. 

Lizyna PCA – aminokwas, właściwości nawilżające, odżywiające. 

 



SKŁAD (INCI): AQUA (WATER) – GLYCOLIC ACID – LYSINE PCA – PROPYLENE GLYCOL 

DECAPRYLATE/DICAPRATE –POLYMETHYL MATHACRYLATE- ALCOHOL - CERESIN - ZINC PCA- 

GLYCERYL STEARATE – SORBITAN STEARATE – OLEIC ACID – AMMONIUM HYDROXIDE – 

PHENOXYETHANOL – XANTHANE GUM - PEG-100 STEARATE – MENTHA PIPERYTA (PIPERMINT) 

OIL –EDTA -  PARFUM (FRAGRANCE) – ETHYL-HEXYLGLYCERIN – TOCOPHERYL ACETATE – 

IMIDAZOLIDINYL UREA. 


