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Isolaz: pożegnanie z trądzikiem
Skórze twojej twarzy daleko do idealnej cery gwiazd? Gorzej – z powodu
trądziku ludzie wokół traktują cię jak trędowatą? To problem równie
przykry, co często spotykany

Co najmniej 50 milionów ludzi na świecie boryka się z tą przypadłością, nie
wspominając już o tym, jak duży procent tej liczby stanowią nastolatki. Szkoda
czasu na kompleksy, trądzik trzeba atakować ze wszelkich możliwych stron.
Mamy twarz, więc o nią dbamy!

Dlaczego ja?
Zadajesz sobie to pytanie? Błąd! Problemy skórne są normalne w okresie
pokwitania i dokuczają zarówno dziewczynom, jak i chłopakom. U jednych
choroba przebiega łagodniej, u innych wyraźniej. Kwestia genów, którymi
obdarzyli nas nasi rodzice – 80% przyczyn trądziku to czynniki genetyczne. Wraz
z dojrzewaniem rośnie w naszych ciałach produkcja androgenów – hormonów
męskich, lecz występujących u obu płci. Ich nadmiar powoduje wzmożoną pracę
gruczołów łojowych, a stąd już prosta droga do zaskórników i zmian zapalnych,
potocznie zwanych pryszczami. Nasza skóra zaczyna przypominać powierzchnię
księżyca, doprowadzając nas nierzadko do łez. Co robić?

Broń konwencjonalna
Istnieje sporo mniej lub bardziej sprawdzonych metod walki z trądzikiem. Dobre
efekty daje często terapia domowa. Zbawienne dla skóry naszej twarzy okazują
się… truskawki. Zawierają one dużo witaminy C i flawonów, przez co działają
bakteriobójczo, odżywczo, ściągająco… no i smacznie! Inną słodką bronią jest
miód. Maseczka z pszczelego owocu łagodzi skórę twarzy i ją nawilża. Wystarczy
nanieść małą ilość płynnego miodu na dotknięte zmianami miejsca i po
kilkunastu minutach dokładnie spłukać ciepłą wodą. Innym cudotwórcą jest kefir.
Nasza skóra zyskuje przede wszystkim dzięki zawartym w nim witaminom K, B i
D. Okłady z kefiru wyraźnie poprawiają cerę skóry ze skłonnościami do trądziku.
Kiedy jednak egzaminu nie zdaje nawet najlepsza dieta czy kosmetyki, zawsze
można sięgnąć po terapię antybiotykową lub… posłużyć się nowoczesną
technologią.

Isolaz – trzy proste kroki, by pożegnać trądzik
Solta Medical to światowy lider w dziedzinie medycyny estetycznej. Firma
Polmax, wyłączny dystrybutor produktów Solta Medical w Polsce wyciąga
pomocną dłoń do wszystkich bezskutecznie walczących z trądzikiem. Kuracja
składa się z trzech prostych kroków. Po pierwsze – podciśnienie delikatnie unosi
skórę, przybliżając zanieczyszczenia do jej powierzchni, co pomaga usunąć
zaskórniki, martwe komórki i nadmiar łoju z głębokich partii porów. Po drugie –
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szerokopasmowe światło zabija bakterie, które powodują powstawanie zmian
zapalnych. Po trzecie – energia cieplna hamuje działanie gruczołów, ograniczając
produkcję łoju skórnego. Skuteczność potwierdzona laboratoryjnie: po
pierwszym zabiegu objawy trądziku zmniejszają się średnio o 45%, po czterech –
aż o 88%. Kurację można stosować na wszystkich typach skóry i nie wymaga
ona rekonwalescencji, więc zaraz po zabiegu możemy pędzić na spotkanie z
przyjaciółmi!
Każdy z nas jest inny. Nawet najlepsza dieta, kosmetyki i interwencja
dermatologiczna mogą czasem nie zadziałać, nie wspominając już o
wyrzeczeniach i efektach ubocznych towarzyszących terapii farmakologicznej.
W takiej sytuacji nowoczesna i bezinwazyjna technologia, to coś, na co warto
postawić, by pozbyć się nikomu niepotrzebnych kompleksów!
Więcej informacji na:
http://www.polmax.eu/
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