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Teaser
Wymarzona sukienka, idealny makijaż iniespodzianka na twarzy.
Trądzik to wyjątkowo przykry problem, z którym nierzadko borykamy się
jeszcze długo po osiemnastych urodzinach. By nie zepsuł Ci już
żadnego wieczoru, trzeba do problemu podejść kompleksowo: oprócz
dokładnego poznania wroga i zmiany diety warto zastosować zdobycze
nowoczesnej technologii. Martwisz się, że będzie trudno? Głowa do
góry. Dla nowoczesnej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych.
Problemy skórne, które często pojawiają się w okresie dojrzewania, potrafią
utrzymywać się przez długi czas. Przyczyny trądziku są różne, dlatego nie
zawsze mija on wraz z zakończeniem burzy hormonalnej w naszym ciele. Trądzik
potrafi uprzykrzyć życie w takim samym stopniu kobietom, jak i mężczyznom. Dla
wszystkich zmagających się z tym problemem cery zostały opracowane
skuteczne rozwiązania, dzięki którym skóra znów może zalśnić pięknym,
zdrowym blaskiem.
Dlaczego mnie to spotyka?
Zmiany skórne na twarzy najczęściej pojawiają się w wieku pokwitania, kiedy
zwiększa się produkcja androgenów – hormonów męskich, występujących u obu
płci. Nadmiar androgenów powoduje wzmożoną pracę gruczołów łojowych. Tak
powstają znienawidzone przez nas zaskórniki, które dzieli już tylko krok od zmian
zapalnych, potocznie zwanych pryszczami.
Wahania hormonalne mogą mieć wiele przyczyn związanych z nieprawidłowym
funkcjonowaniem różnych organów. Nieodpowiednia dieta i skłonności
genetyczne dopełniają dzieła – nasza skóra przestaje wyglądać jak na zdjęciach
z kolorowych pism, doprowadzając nas, nierzadko do łez.
Trądziki co dalej?
Każdy, kto próbował walczyć z trądzikiem wie, że to nie bułka z masłem. Raczej
bez masła, sera, mleka, jajek, pomidorów i wielu innych składników naszej diety,
które mogą powodować zmiany skórne. Bezwzględnie trzeba pożegnać się
również ze słodyczami i alkoholem. Nierzadko nieodzowne okazują się leki. Bywa
i tak, że wszystkie te wyrzeczenia na niewiele się zdają. Chcąc pożegnać się z
trądzikiem trzeba sięgnąć po sprawdzone rozwiązania.
Pożegnanie z trądzikiem: Isolaz
Podciśnienie i intensywne źródło światła – oto skuteczne środki wykorzystywane
w technice Isolaz, którą proponuje Solta Medical, światowy lider rynku produktów
wykorzystywanych w medycynie estetycznej. Firma Polmax, wyłączny dystrybutor
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produktów Solta Medical w Polsce, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
wszystkich tych, którzy do tej pory bezskutecznie próbowali walczyć z trądzikiem.
Dzięki technice Isolaz odblokowują się pory, zmniejsza się wydzielanie sebum i
zwalczone zostają bakterie odpowiedzialne za powstawanie zmian zapalnych. W
ten sposób, bezinwazyjnie i skutecznie wyeliminowane zostają wszystkie
przyczyny powstawania trądziku, który już po pierwszym zabiegu zmniejsza się
średnio o 45%. Cztery zabiegi gwarantują zmniejszenie objawów trądziku aż o
88%. Isolaz doskonale leczy łagodne i umiarkowane postaci choroby, jest
skuteczny także u pacjentów nie reagujących na inne metody, w tym m.in.
izotretynoinę. Może być przeprowadzany na wszystkich typach skóry, o fototypie
od 1 do 4 i nie wymaga żadnej rekonwalescencji.
Kiedy uciążliwa dieta nie pomaga, a nieobojętne dla naszego organizmu leki nie
działają, warto powiedzieć sobie: dość. Proste i skuteczne rozwiania, jakie
podsuwa nam nowoczesna technologia, to coś, na co warto postawić, by
znienawidzony trądzik stał się tylko niemiłym wspomnieniem.
Więcej informacji na:
http://www.polmax.eu/

Źródło POLMAX. Dostarczył netPR.pl
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Czosnek Grzybica
grzybica-diagnostyka.pl/Grzybica
Grzybica Wyniszcza Twój Organizm Wykryj i Usuń Grzybicę.
Pomagamy
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