ZNAČKA ZDRAVÉ KRÁSY

CutisHelp POMOC KŮŽI
CutisHelp představuje českou značku kosmetických přípravků nové generace, která se zaměřuje především na péči při kožních problémech a onemocněních a která jako
jediná obsahuje speciální nechemickou patentově chráněnou metodou získávaný olej ze semen technického konopí vysoké farmaceutické čistoty s unikátními
vlastnostmi při tišení kožních zánětů a hluboké regeneraci kůže.
CutisHelp PÉČE PŘI AKNÉ
Pravidelným ošetřením je možno docílit výrazného zlepšení celkového stavu a vzhledu aknózní pleti, která se vyhlazuje a je aktivně chráněna před vznikem komedomů
i akutních zánětlivých ložisek v podkoží; přípravky jsou vhodné i pro ženy v období těhotenství a kojení.
DOPORUČENÁ APLIKACE PŘI:
lehkých i těžších zánětlivých formách akné v oblasti obličeje i dalších částí těla (krk, hrudník, záda)
AKTIVNÍ SLOŽKA:
Klíčovou složkou produktů jsou bioaktivní látky extrahovaného konopného oleje, které ve vyvážené kombinaci s dalšími farmaceutickými součástmi (retinol, kyselina
azelaová, síra, zinek, kyselina mléčná) vytvářejí velmi účinný komplex, který v kůži přímo ovlivňuje procesy vzniku akné.
CutisHelp AKNÉ konopný krém noční – 30 ml
CHARAKTERISTIKA:
Vysoce účinný přípravek, speciálně vytvořený pro noční ošetření pleti při akné, jehož aktivní složky pronikají hluboko do kůže, kde napomáhají zklidnění zánětu a výraznými
antiseptickými vlastnostmi působí proti přemnoženým bakteriím (Propionibacterium acnes). Komplex bioaktivních látek přispívá k regulaci nadměrné produkce kožního mazu i
množení a rohovatění buněk ve folikulech (chlupových váčcích), jejichž shluky ucpávají vývody mazových žláz a způsobují vznik komedomů, a v zanícené oblasti kůže urychluje její
regeneraci a zabraňuje vzniku nežádoucích jizev. Krém kůži zároveň intenzivně hydratuje a poskytuje jí nezbytné výživné látky pro zajištění zdravého vzhledu a funkcí.
CutisHelp AKNÉ konopný krém denní – 30 ml
CHARAKTERISTIKA:
Vysoce účinný přípravek, určený pro denní ošetření pleti při akné, jehož aktivní složky pronikají hluboko do kůže a mají výrazné antikomedogenní vlastnosti (zamezují
ucpávání vývodů mazových žláz). Komplex bioaktivních látek ovlivňuje nadměrné rohovatění buněk, v případě vzniklých komedomů zabraňuje rozvoji akutního zánětu (hnisavého pupínku) a napomáhá ucpaný folikul uvolňovat. Krém upravuje i tmavé skvrny (hyperpigmentaci) na pleti, které vznikají po zhojení těžších projevů akné, kůži zároveň
intenzivně hydratuje a poskytuje jí nezbytné výživné látky pro zajištění zdravého vzhledu a funkcí; je vhodným podkladem i pod make-up.
CutisHelp AKNÉ konopná čistící emulze – 100 ml
CHARAKTERISTIKA:
Šetrná emulze pro jemné hloubkové čištění pleti při akné a nadměrném mazotoku (seboroické dermatitidě), jejíž malé množství v této koncentrované formě se nanáší na vlhkou pleť
a následně oplachuje. Přípravek důkladně odstraňuje make-up, zbavuje pleť nečistot a přebytku kožního mazu, napomáhá uvolňovat ucpané póry (folikuly) a zamezit tak jejich zanícení.
Konopná čistící emulze zanechává pleť příjemně vláčnou; nedráždí ani nevysušuje pokožku a je velmi dobře tolerována i alergickými typy pleti.
CutisHelp AKNÉ micelární voda - 200 ml
CHARAKTERISTIKA:
Šetrná micelární čistící voda s obsahem účinných bioaktivních látek a vitaminů pro každodenní péči o problematickou mastnou pleť s projevy akné a seboroické dermatitidy odstraňuje
nejen veškeré povrchové nečistoty, ale proniká i do hloubky ucpaných kožních folikulů, kde intenzivně působí na jejich uvolnění a ničí bakterie (Propionibacterium acnes). Kůži příjemně
hydratuje a ideálně připravuje pro další ošetření; je určena i k odstranění make-upu, a to zejména v citlivých partiích očí a rtů. Pravidelná aplikace zabraňuje tvorbě zánětlivých pupínků,
vyživuje a rozjasňuje pleť. Nedráždí a nevysušuje a je optimálně snášena i přecitlivělou pokožkou.
POUŽITÍ:
1/ čištění pleti
před každou aplikací krémů (ráno i večer) pleť nejprve ošetřete čistící emulzí a micelární vodou
navlhčete pleť a malé množství emulze (velikosti hrášku) rozetřete v dlaních s troškou vody do jemně pěnivé konzistence a nanášejte na pleť; následně vlažnou vodou opláchněte
pro odstranění líčidel na rtech a z okolí očí použijte micelární vodu, kterou aplikujte i po čištění emulzí pomocí kosmetického tamponu; neoplachujte!
při čištění pleť nikdy zbytečně silně netřete a postupujte směrem od středu obličeje do stran
2/ aplikace krémů
na čistou a suchou pokožku pečlivě rozetřete krém v obvyklém množství jako v případě klasických kosmetických přípravků; nepoužívejte v oblasti očí!
během dne pleť ošetřujte denním krémem a na noc aplikujte krém noční; u těžších projevů akné je pro docílení žádoucího efektu nezbytná kombinace obou krémů
denní krém může bezprostředně po rozetření vyvolat na pleti pocit mírného svědění, štípání až pálení, což je způsobeno přirozenými vlastnostmi kyseliny azelaové; tato
reakce obvykle v krátkém čase bezproblémově odeznívá a nepředstavuje žádný negativní účinek
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Na ošetřených místech může vlivem pronikání bioaktivních látek konopného oleje a souvisejícího intenzivnějšího prokrvení zpočátku ojediněle nastat přirozené dočasné
zčervenání a svědění kůže; nejedná se o nežádoucí reakci. Uvedené příznaky obvykle rychle odeznívají a následně nastává zklidnění obtíží.
V případě nestandardních projevů nebo přetrvávání uvedené reakce doporučujeme obrátit se na ošetřujícího lékaře.
Zároveň doporučujeme bezprostředně nekombinovat aplikace produktů CutisHelp s dalším kosmetickým nebo léčebným prostředkem, neboť působení extrahovaného
konopného oleje zesiluje účinek všech látek takového preparátu.
Vlivem konkrétní odrůdy konopného semene se jednotlivé šarže krémů mohou lišit zbarvením vzhledem k přirozeným vlastnostem extrahovaného konopného oleje.
Složení všech produktů CutisHelp odpovídá farmaceutickým zvyklostem; přípravky jsou nezávisle testovány Státním zdravotním ústavem v Praze a neobsahují žádné
nepřirozené konzervační látky (např. parabeny).
Není doporučeno nosit po aplikaci nočního krému šperky na bázi stříbra; v přípravku obsažená síra může vlivem neškodné přírodní chemické reakce způsobit jejich zčernání.
v současné době patří ke značce CutisHelp produktová řada zdravotní kosmetika a řada mimi
Více informací najdete na stránkách:
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