NYHETSL ANSERING!

DRx Blemish Solutions™

Breakout Clearing Gel

STOP
PICKING.

START
TRE ATING

Fast-Acting.
Breakout Clearing.

Den senaste banbrytande acnenyheten DRx Blemish
Solutions™ Breakout Clearing Gel är en snabbverkande
acnegel som bygger på en unik formula av salicylsyra
kombinerad med AHA, niacinamid och munkpeppar som
motverkar acne, dämpar rodnad, reglerar talgproduktionen,
djuprengör och förfinar porerna samt förhindrar framtida
acneutbrott. Grönt te och aloe vera lugnar huden för att ge
en klar, jämn och balanserad hud.
Dr Gross ultimata lösning på dina acneproblem!

MOTVERK A ACNE
EFFEKTIVT I 4 STEG
med Dr Gross unika cocktail:

1
2
3
4

MOT VERK A TILLTÄPPTA PORER

genom att lösa upp blockeringar vid hudtyan.
Med hjälp av: azelainsyra och salicylsyra

REGLER A TALGPRODUK TIONEN

på djupet och behandla utslag samt förhindra
nya tilltäppta porer. Med hjälp av: munkpeppar,
farnesol, fytinsyra, azelains yra, niacinamid,
karnitin och fosfolipider

ELIMINER A P. ACNES BAK TERIEN

farnesol och azelainsyra behandlar
inflammerad acne och motverkar nya infektioner

DÄMPA INFL AMMATION, LUGNA OCH
ÅTERFUK TA

bisabolol, aloe vera, grönt te, ferulsyra och
niacinamid motverkar rodnad och irritation

PRIS: 495 kr

EGENSKAPER & EFFEKT:
•
•
•
•
•
•
•

Snabbverkande gel-formula

Innehåller återfuktande ingredienser som motverkar
torr hud
Perfekt under makeup

Behandlar acne och framtida acneutbrott

Passar alla hudtyper, även torr och känslig
Utan parfym och parabener
Vegan

FÖRDELAR:
•
•
•
•
•

Motverkar och avlägsnar bakterier som orsakar acne
Löser upp vax och tilltäppta porer
Balanserar talgproduktionen

Hjälper till att bibehålla hudens fuktbalans och
skydda cellerna
Behandlar och motverka acneärr

ANVÄNDNING:

Applicera ett tunt lager på en ren, torr hud en gång
om dagen. Om du använder Alpha Beta® Daily Peel
på morgonen, applicera Breakout Clearing Gel på
kvällen. Avsluta med creme från Dr. Gross.

FÖRE / EFTER BILDER
FÖRE

Ansiktets zoner

EFTER 3 DAGAR

T-Zonen:

Den del av ansiktet där
papler, inflammatoriska
och icke-inflammatoriska
skador kan förekomma

Synbar minskning i antal och storlek på lesioner, tilltäppta porer
och rodnad. Huden ser klarare och mjukare ut – på bara 3 dagar.

Övriga delar:

Acne som förekommer
på andra delar av ansiktet
beror ofta på ärftlighet

Käklinjen:
FÖRE

Hormonell acne orsakad
av pubertet, menstruation, eller medicinering

EFTER 3 DAGAR

Synbar förbättring på lesionernas storlek, inflammation och
glansig hud på bara 3 dagar.

AC N E V U L G A R I S

Resultat efter 1 veckas behandling.

FAST ACTING ACNE FIGHTERS

Snabbverkande högeffektiva ingredienser
som bekämpar acne kombineras med
lugnande antioxidanter – gör huden
lugn, balanserad och klar.
SALICYLSYR A

tas från pilträdets bark och
är en oljelöslig BHA-syra
som rengör och förhindrar
tilltäppta porer, är talg
reglerande och verkar
antiinflammatoriskt.
Motverkar uppkomst av
acne och orenheter.

NIACINAMID (VITAMIN B3)

är en kraftfull antioxidant som hjälper
till vid cellens metabolism och
stärker hudens skyddsbarriär.
Med anti-inflammatoriska och
balanserande egenskaper
som tillsammans reducerar
hyperpigmentering och
reglerar talgproduktionen.

Acne, eller acne vulgaris som är den kliniska termen
för den kroniska, inflammatoriska obalansen i
talgkörtlarna kännetecknas av tilltäppta porer,
inflammation, rodnad och papler/pustler

FARNESOL

finns naturligt i rosolja.
Verkar anti-bakteriellt och
är känt som ett naturligt
och mildare alternativ till
benzoylperoxid. Motverkar
uppkomst av acne, oren
heter och minimerar porer.

MUNKPEPPAR

är en medicinalväxt som kommer
från Kyskhetsträdet och har
använts i urminnes tider för att
balansera hormoner. Reducerar
hyperpigmenteringar och reglerar
talgproduktionen genom att
ALOE VER A
minska halten av testosteron.
Återfuktar och verkar
kraftfullt lugnande,
samtidigt som den
verkar anti-bakteriellt
och ger huden ett
naturligt skydd av
antioxidanter.

Distributör i Norden: Ellancé Pro Beauty Kommendörsg 44 114 58 Stockholm 08-545 688 50 info@ellance.se www.ellance.se

