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Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Shea Butter, Hydrolized honey, Borago officinalis Oil, Aqua, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Urea, Lanolin, Panthenol, Lecithin, 
Juniperus communis Fruit Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmi‑
nate

Jedná se o speciální přípravek s velmi zajímavým složením. Základními surovinami jsou 
med a vysoce kvalitní rostlinné oleje, lecitin, vitaminy. Vznik tohoto přípravku si jistým 
způsobem vyžádala skutečnost neustále přibývajících kožních projevů a při jejich řešení 
je občas potřeba postupovat i naprosto nestandardním způsobem. AKTIDERMA LY před‑
stavuje přípravek, který nabízený v drogeriích či supermarketech, by byl neprodejný. Při 
jeho senzorickém hodnocení stačí pouhá dvě slova: lepkavý a mastný.

Uživatelé, kteří měli přípravek k dispozici od samotného začátku vývoje, přesvědčila 
AKTIDERMA LY svými jedinečnými účinky. Lze ji použít jak pro péči o mastnou, zánět‑
livou pleť, tak i pleť suchou, postiženou atopickým ekzémem, či jinými podobnými 
kožními projevy. Její terapeutický účinek spočívá ve schopnosti aktivace „vnitřní“ očisty 
pokožky. Kompozice použitých účinných látek podstatně může zlepšit pohyb lymfatických 
tekutin a pomoci k uklidnění a zlepšení stavu pokožky.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: jojobový, brutnákový. Bambucké máslo. Med. 
Lecitin. Lanolin. Éterický olej z jalovcových bobulí. Vitaminy A, E, F. Pantenol. 

Použití: AKTIDERMU LY nanášíme na omytou pokožku obličeje, popřípadě i dekoltu, 
v silnější vrstvě (cca 0,5 mm) a necháme co nejdéle působit. Poté přebytky odstraníme 
a pokožku opláchneme vodou. Přípravek  lze též použít jako krém, a tehdy nanášíme jen 
tolik, kolik je pokožka schopna přijmout. Pocit lepkavosti odezní zhruba po 20 minutách.

Informace: Uchováváním přípravku na chladném místě (v lednici) může dojít k oddělení 
tukové fáze od medu. V takovém případě pak stačí přípravek  promíchat. Taktéž může 
dojít ke krystalizaci cukrů obsažených v medu. Ani toto není na závadu, vzniklé krystalky 
se při tělesné teplotě rozpustí.

AKTIDERMA LY
Regenerační pleťová maska

Objednací číslo: 2405

Skladování: Uvedená trvanli‑
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).


