
CLEANSING MOUSSE - 200 ml CREAM - 60 ml PATCH - 40 pcs

Pack: 12 pcs Pack: 12 pcs Pack: 12 pcs
 206.20  206.10  206.30

CLEANSING MOUSSE

A cosmetic product, in a mousse formula, 
pleasant to use.
The formula is based on a combination 
of active ingredients that can cleanse 
effectively and delicately. Acts on the skin 
while respecting its hydrolipidic film, so often 
compromised in acneic skin, and helping 
control its microbial balance
The zinc salts in its composition make it 
possible to bind and retain water and so 
hydrate the skin. At the same time it inhibits 
the hyperactivity of the sebaceous glands 
and controls the skin’s microbial balance. 
The presence of a multi-active phyto-extract 
counteracts the excess shine associated with 
acne prone skin.
Use 2 times daily: apply morning and evening, 
on the areas with acne, massaging gently. 
Rinse the skin after cleansing. Continue use 
for at least 4 weeks.
Resolve Acne Mousse is dermatologically 
tested and hypo allergenic. Efficacy tested 
at the University of Ferrara on a group of 
volunteers.

Cosmetic product.

TREATMENT FOR MILD AND MODERATE ACNE

CREAM

A cosmetic product for the treatment of 
mild and moderate acne occurring mainly, 
but not exclusively, in adolescence. In 
mild and moderate acne topical therapy 
is the treatment of choice; dermo 
cosmetic products are routinely used 
even in association with pharmacological 
therapies. Acts on acneic skin with an 
anti-microbial effect at the pilo-sebaceous 
follicle level and helps sebo-regulation. 
Aids in the keratinisation of the epidermis 
and has a soothing and redness reducing 
effect. These actions combined produce 
a clear improvement in the appearance, 
evenness of colour and the tone of the 
skin.
Use 2 times daily: apply morning and 
evening, on the areas with acne, massaging 
gently. Continue use for at least 4 weeks. 
Resolve Acne Cream is dermatologically 
tested and hypo allergenic.
Efficacy tested at the University of Ferrara 
on a group of volunteers.

Cosmetic product.

PATCH

A plaster with hydrocolloid adhesive 
(diameter = 12 mm) specifically for acne 
prone skin. The hydrocolloid plaster 
protects the lesion, absorbs the exudates 
produced by the wound, keeps the wound 
moist, and facilitates the healing process.
The hydrocolloid substance does not 
contain active ingredients. Carries out 
an exclusively mechanical action of 
protecting and regulating perspiration in 
the wound environment. Maintaining a 
moist environment promotes the healing 
process and minimises acne related 
scarring.
Resolve Acne Patch must be applied on 
clean dry skin, where there are acne 
lesions, and should be replaced when the 
plaster changes colour (variations in colour 
occur due to the absorption of wound 
exudates). Make up can be applied over 
the plaster.
Resolve Acne Patch is hypo allergenic.
Safety tests have been carried out on the 
product.

This product is a class IIa medical devices in 
accordance with directive 93/42/EEC.
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ČISTÍCÍ PĚNA KRÉM NÁPLASTI

LÉČBA AKNÉ

Resolve hydrokoloidní náplast o průměru 
12 mm je specifická náplast pro léčbu 
akné a na drobná poranění po laserových 
operacích. Hydrokoloidní náplast s 
polopropustnou membránou má absorpční 
vlastnosti (pohlcuje hnis), kryje ránu, 
vytváří optimální vlhkost pro usnadnění 
procesu hojení. Náplasti jsou odolné proti 
vodě a jsou vhodné pro denní i noční 
použití. Balení obsahuje 40 náplastí.

Resolve náplasti na akné se aplikují na 
čistou suchou pleť, na postižené místo a 
měly by být vyměněny, když náplast změní 
b a r v u . N á p l a s t j e u l t r a t e n k á a 
„zneviditelní“ postižené místo. Na náplast 
je možné použít make-up.

Resolve náplast na akné je hypoalergenní. 
Na výrobku byly provedeny zkoušky 
bezpečnosti.

Tento výrobek je zdravotnický prostředek 
třídy IIa v souladu se směrnicí 93/42/EHS.

R e s o l v e k r é m p r o t i a k n é j e 
dermokosmetický prostředek pro léčbu 
jemného a středně silného akné, který se 
vyskytuje hlavně, ale ne výhradně, v 
dospívání. Antimikrobiálně působí na 
postiženou pokožku a přispívá k přirozené 
regulaci funkce tukových žláz. Resolve 
krém proti akné pomáhá proti ztvrdnutí 
pokožky, má uklidňující, zvláčňující účinek 
a pomáhá proti zarudnutí kůže. Tyto 
účinky dohromady vytvářejí jasné zlepšení 
vzhledu, barvy pleti a tónu pokožky.

Použijte dvakrát denně: ráno a večer, v 
oblastech s akné jemně vmasírovat. 
Pokračujte v používání nejméně 4 týdny. 
R e s o l v e k r é m p r o t i a k n é j e 
d e r m a t o l o g i c k y t e s t o v á n a j e 
hypoalergenní.

Kosmetický prostředek.

Resolve čistící pěna je kosmetický 
prostředek příjemný na použití. Pěna je 
složena z aktivních přísad, které účinně a 
jemně čistí pleť. Působí šetrně na pleť při 
zachování přirozeného hydrolipidického 
ochranného filmu pokožky, který je právě 
často narušený při výskytu akné. Resolve 
čistící pěna aktivně pomáhá kontrolovat 
mikrobiální rovnováhu pokožky.
Resolve čistící pěna obsahuje zinkové 
soli, které umožňují vázat a uchovávat 
vodu, a tak hydratovat pokožku. Zinkové 
soli rovněž brzdí nadměrnou činnost 
tukových žláz a tím přispívají k mikrobiální 
r o v n o v á z e p o k o ž k y. P ř í t o m n o s t 
fytoextraktů působí proti mastné a lesklé 
pokožce.
Použijte dvakrát denně: ráno a večer, v 
oblastech s akné jemně masírovat. Po 
vyčištění opláchněte pokožku. Pokračujte 
v používání nejméně 4 týdny. Resolve 
čistící pěna je dermatologicky testována a 
je hypoalergenní.

Kosmetický prostředek.

ČISTÍCÍ PĚNA 200 ml Krém 60 ml Náplasti 40 ks
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