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Kysymyksiä ja vastauksia
Acnicyl CREAM



Mihin Acnicyl CREAM -hoitovoidetta käytetään?

Acnicyl CREAM -hoitovoidetta käytetään aknen, finnien, mustapäiden ja epäpuhtaan ihon hoitoon. Acnicyl
CREAM -valmisteen patentoitu koostumus poistaa kuolleet ihosolut hellävaraisesti, avaa tukkeutuneita
ihohuokosia ja ehkäisee aknea aiheuttavien bakteerien kasvua. Se myös pehmentää ihoa ja palauttaa
ihon luonnollisen kosteustasapainon



Miten Acnicyl CREAMia annostellaan ja käytetään?

Levitä Acnicyl CREAMia puhdistetulle iholle aamuin illoin. Levitä valmistetta hoidettavalle alueelle. Vältä
silmänympärysihoa. Parhaan tuloksen saavutta-miseksi on suositeltavaa, että iho puhdistetaan Acnicyl
CLEANSER -geelillä ennen Acnicyl CREAM -emulsiovoiteen käyttöä ja että hoito toistetaan päivittäin
vähintään kuuden viikon ajan.



Mitä Acnicyl CREAM sisältää?

Aqua, Dimethicone, Cyclodextrin, Squalane, Lactic acid, Octyldodecyl myristate, PEG-11 avocado
glycerides, Cetyl alcohol, Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Capryloyl glycine, PEG-75 stearate,
Panthenol, Ceteth-20, Steareth-20, Sodium hydroxide, Xanthan gum.



Sisältääkö Acnicyl CREAM hajusteita?

Ei sisällä. Acnicyl CREAM on täysin hajusteeton.



Sisältääkö Acnicyl CREAM parabeeneja tai muita säilöntäaineita?

Ei. Acnicyl CREAM ei sisällä parabeeneja eikä muita säilöntäaineita.
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Mikä on Acnicyl CREAMin rasvapitoisuus?

21,5 %.



Mikä on Acnicyl CREAMin säilyvyys?

Acnicyl CREAMin säilyvyys on 24 kuukautta.



Kenelle Acnicyl CREAM soveltuu?

Acnicyl CREAM soveltuu kaikille, joilla on aknea, finnejä, mustapäitä tai ihon epäpuhtauksia. Acnicyl
CREAMia ei kuitenkaan saa käyttää, jos on yliherkkä valmisteen jollekin aineosalle.



Liittyykö Acnicyl CREAMin käyttöön haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia?

Valmisteella ei tiedetä olevan haittavaikutuksia eikä yhteisvaikutuksia muiden valmisteiden kanssa. Muiden
maitohappoa tai AHA-happoja sisältävien tuotteiden samanaikaista käyttöä ei kuitenkaan suositella.
Acnicyl CLEANSER sisältää maitohappoa, mutta se on nimenomaan kehitetty käytettäväksi
samanaikaisesti Acnicyl CREAMin kanssa. Siksi sitä suositellaan käytettäväksi yhdessä Acnicyl CREAMin
kanssa.



Miten pian tuloksia on nähtävissä?

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa, että hoito toistetaan päivittäin vähintään kuuden viikon
ajan ja tämän jälkeen tarpeen mukaan.



Voiko Acnicyl CREAMin kanssa käyttää myös tavallista ihovoidetta?

Acnicyl CREAMin levittämisen jälkeen voi tarvittaessa levittää myös ihovoidetta/kosteusvoidetta.



Onko välttämätöntä käyttää sekä Acnicyl CREAMia että Cleanseria?

Acnicyl CREAM ja CLEANSER on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan yhdessä, sillä kaksivaiheisen
hoidon teho on optimaalinen
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Voiko Acnicyl CREAMia ja CLEANSERia käyttää kaikentyyppiseen akneen?

Kyllä.



Voivatko raskaana olevat ja imettävät käyttää Acnicyl Creamia ja Cleanseria?

Acnicyliä ei ole tutkittu raskaana olevilla tai imettävillä naisilla, jonka tähden kysymykseen ei voi antaa
vastausta ”kyllä” tai ”ei”.

Acnicyl CLEANSER



Mihin Acnicyl CLEANSERia käytetään?

Acnicyl CLEANSER on syväpuhdistava hajusteeton geeli päivittäiseen käyttöön. Se poistaa epäpuhtaudet
ja talijäämät hellävaraisesti ja tehokkaasti kuivattamatta ihoa. Acnicyl CLEANSER torjuu ja ehkäisee
aknea.



Miten Acnicyl CLEANSER -geeliä annostellaan ja käytetään?

Levitä Acnicyl CLEANSERia kostealle iholle aamuin illoin. Levitä pieni määrä geeliä tasaisesti iholle ja
hiero kevyesti. Huuhtele haalealla vedellä ja kuivaa iho puhtaalla pyyhkeellä. Puhdistuksen jälkeen
suositellaan Acnicyl CREAMin käyttöä.



Mitä Acnicyl CLEANSER sisältää?

Aqua, Disodium laureth sulfosuccinate, Sodium lauryl sulfoacetate, Sodium lauroyl glutamate, PEG-11
avocado glycerides, Methyl gluceth-10, Sodium chloride, PEG-120 Methyl glucose dioleate, PEG-15
Glyceryl isostearate, Phenoxyethanol, Laureth-2, Lactic acid, Ethylhexylglycerine.



Sisältääkö Acnicyl CLEANSER hajusteita?

Ei sisällä. Acnicyl CLEANSER on täysin hajusteeton.
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Sisältääkö Acnicyl CLEANSER parabeeneja tai muita säilöntäaineita?

Acnicyl CLEANSER sisältää säilöntäaineita, mutta ei parabeeneja.



Mikä on Acnicyl CLEANSERin säilyvyys

Acnicyl CLEANSERin säilyvyys on 3 vuotta.



Kenelle Acnicyl CLEANSERsoveltuu?

Acnicyl CLEANSER soveltuu kaikille. Acnicyl CLEANSERia ei kuitenkaan saa käyttää, jos on yliherkkä
valmisteen jollekin aineosalle.



Mikä luokitus Acnicyl CREAMilla ja Acnicyl CLEANSERilla on?

Acnicyl CREAM luokitellaan terveydenhuollon laitteeksi ja tarvikkeeksi luokka IIa (CE-merkintä). Acnicyl
CLEANSER on kosmeettinen tuote.

Mitä akne on?
Iho-ongelma, josta yleiskielessä käytetään nimitystä ”finnit”, on acne vulgaris. Se on hyvänlaatuinen ihosairaus,
jonka yhteydessä ihossa esiintyy pieniä näppylöitä.
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