
Informacja o preparacie
Należy zapoznać się z właściwościami preparatu przed zastosowaniem.

ACNE MAT krem przeciwtrądzikowy, matujący
(chlorquinaldol 0,5%)

Właściwości i działanie:
Krem przeciwtrądzikowy ACNE MAT działa przeciwbakteryjnie i matująco. 
Zawarte substancje przeciwbakteryjne (chlorquinaldol) oraz matujące 
pozwalają jednocześnie zmniejszać ilość wykwitów trądzikowych i poprawić 
wyraz estetyczny skóry poprzez zmniejszenie efektu łojotokowego 
przetłuszczenia.
Zawarty chlorquinaldol to pochodna 8-hydroksychinoliny mająca działanie 
przeciwbakteryjne (gronkowce, paciorkowce, pałeczki z rodziny 
Enterobacteriaceae). Działa również na pierwotniaki i niektóre grzyby 
(C. albicans).

Wskazania:
Trądzik pospolity z nadmiernym przetłuszczeniem skóry

Przeciwwskazania:
Ciąża, okres karmienia piersią.
Wiek poniżej 12 roku życia.
Nie stosować kremu na błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, 
do oczu i na skórę w okolicy oczu. 
Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia 
lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. 

Działania niepożądane:
Świąd, rumień, obrzęk skóry i tkanki podskórnej. W przypadku dłuższego 
utrzymywania się któregokolwiek z objawów preparat należy zmyć wodą 
z dodatkiem mydła i skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie:
Niewielką ilość kremu nakładać 2 razy dziennie na czystą skórę. 
W przypadku wcześniejszego umycia skóry zaleca się okres 20 minut 
przerwy przed zastosowaniem kremu.

Zalecenia i środki ostrożności:
Tylko do użytku zewnętrznego. W razie przypadkowego połknięcia należy 
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, 

O O
tj. od 15 C do 25 C.

Preparat przebadany dermatologicznie. Uzyskał pozytywną ocenę 
skuteczności działania po badaniach przeprowadzonych w Instytucie 
Kosmetyki Lekarskiej, ul. Świętokrzyska 33a w Warszawie.

Numer zezwolenia dopuszczającego do obrotu: ACNE MAT 
nr RK 152324/2006 nadany przez Krajowy System Informowania 

o Kosmetykach, ul. Św. Teresy 8 w Łodzi.

Dostępne opakowanie:
ACNE MAT krem  tuba o zawartości 30 ml 

Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Po otwarciu opakowania przydatność 6 miesięcy.
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LEFROSCH Sp. z o.o., Śniaty, ul. Wielichowska 29 

64-050 Wielichowo
tel. 61 893 53 83, tel./fax 61 893 53 90

e-mail: lefrosch@lefrosch.com; www.lefrosch.com
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