
Pattanáskezelő csomag – Zsíros, pattanásos bőrre  

 

 

A Rejuvi Laboratory kifejlesztett egy forradalmian 

újszerű kezelési koncepciót a tipikusan felnőttkori 

aknés bőrproblémára.  

Az androgén hormon túltengés faggyú (sebum) 

túltermeléshez vezet, ami a pórusok eldugulását 

okozza. A speciális organikus savak-cink-

vitaminok kombináció sikeresen gátolják az 

androgén aktivitást.  

Ez a megközelítés és a többféle 

hatásmechanizmus egyedivé teszi a REJUVI Anti 

Acne kezelést.  

A REJUVI akné (pattanás) ellenes készítményeinek fontos hatóanyagai közé tartozik még a 

glikolsav, szalicilsav (hámoldás, fertőtlenítés) az aureaperoxid, a cink-szulfát, a piridoxin-

hidroulorid, a teafaolaj és a ligetszépe olaj.  

Az urea-peroxid elpusztítja az akne kialakulásáért felelős baktériumokat, csökkenti a 

faggyútermelődést és a fokozott szarusejtképződést. A cinkkel való kombináció segíti a 

propionibacterium acnes lipáz aktivitását gátolni, egyensúlyba hozni az epidermis 

anyagcserezavarát, valamint támogatni antibakteriális hatását.  

Az aknéra hajlamos bőr kialakulásában szerepet játszó tényezők (seborrhoea, follicularis 

hyperkeratosis és bakteriális felületfertőződés) egyértelműen meghatározzák a bőr kezelésének 

alapelveit.  

A Rejuvi Anti Acne otthoni bőrápoló termékeinek használata mellett/alatt is érdemes felkeresni a 

kozmetikust, esetleg bőrgyógyászt, mivel nagyon fontos a bőr szakszerű kozmetikai kitisztítása, 

továbbá hogy segítsük megelőzni a fokozott elszarusodás okozta microcomedok továbbfejlődését, 

az aktív hatóanyagok képesek legyenek hámlasztó és fertötlenítő hatásukat kifejteni és a 

gyulladást enyhíteni.  

 

A csomag tartalma: 

 

1. Foltok és az akné kialakulását megelőző ecsetelő oldat- Skin Conditioner 

Megelőzi a foltok és akne kialakulását - Az egyik legjobb készítmény a zsíros, olajos, aknés, 

pattanásos bőr kezelésében! CSAK ZSÍROS BŐRRE! 

Ez az egyedi formula szabályozza a túlzott androgén termelést a bőrben, stabilizálva és 

csökkentve a zsír és faggyútermelést, ezzel megállítja a foltok és akne kialakulását. 

Javasolt kiegészítő arcápoló készítményként a Rejuvi Normalizing Cream, Rejuvi Night Gel, 
Rejuvi Solution for Acne Skin használatát is javasoljuk. 
 
Összetétel (INCI): 
Víz, Proplyene glikol, Szalicilsav, cink-szulfát, piridoxin-HCl 
 



2. Normalizing Cream - Hatékony mélytisztító hatású arckrém pattanásos bőrre  

A Rejuvi speciális készítménye AHA tartamának köszönhetően mélyen tisztítja a pórusokat, 
meggátolja eltömődésüket. Egyedülálló összetevői (C vitamin, cink és szerves savak) normalizálja 
a bőrben lévő hormonok mennyiségét, ezzel gyorsan kitisztítja a pórusokat.  
Eltávolítja a szennyeződéseket, elhalt hámsejteket,kíméletesen tisztítja a pórusokat. Húgysav-
preroxid tartalma elpusztítja az aknét okozó baktériumokat, míg különleges vitamin, cink és 
szerves sav tartalma egyensúlyba hozza a hormontermelést. Mértékletesen ható krém aknés 
bőrre. 
• Aha tartalma tisztítja a bőrfelszínt. Megtisztítja a pórusokat 

• Elpusztítja a baktériumokat  

• Egyedülálló formulája normalizálja a hormonmennyiséget, megelőzi a gyulladást  

• Gyorsan tisztítja az aknékat, comedókat  

A csomag használata:  
Reggel és este is alaposan tisztítsa meg az arcát a bőrének megfelelő arctisztítóval. Ha lehet, 
kerülje az összes nagy és ismert márka termékét (drogériában, gyógyszertárban kapható ismert 
márkák termékére gondolunk) mert ezek összetételük révén tovább rontanak a bőr állapotán. 
Különösen kerülje a dörzsölő szemcséket tartalmazó bőrradírokat.  
 
Ezután kenje fel vagy a Normalizing Cream-et, vagy a Skin Conditionert. Éjszaka csak az egyik 
készítményt használja, a kettőt együtt ne használja. 
A Skin Conditionert elegendő minden második éjszaka, vagy hetente kétszer használni a 
problémás területre, vagy az egész arcra! Hagyja fent egész éjszaka, és addig ne használjon más 
készítményt! A hét többi napján éjszaka használja a Normalizing Cream-et. 
A Normalizing Cream-et nappal és éjszaka is használhatja, de ha a Skin Conditionert használja 
éjszaka, arra a Normalizing Cream-et ne kenje rá. 
 
 Ne feledkezzen meg a rendszeres használatról. A használat első napjaiban felerősödhetnek a 

tünetek, ez azonban a tisztulás folyamata, és teljesen normális. Kb. 1-2 hét rendszeres használat 

után már láthatóan tisztább, egészségesebb lesz arcbőre. Érdemes havonta 1-2 alkalommal 

felkeresni kozmetikusát, aki egy alapos tisztítással tovább fokozza az eredményt. A Rejuvi akné, 

pattanás ellenes készítményeivel végleg megszabadulhat az aknés, pattanásos tünetektől. 

Vigyázzon, hogy egyik készítmény sem kerüljön a szembe! 


