
ACNOX
PLUS

BALANCING



SKÓRA TŁUSTA I SKŁONNA DO TRĄDZIKU

spowodowaną stanem zapalnym oraz zaburzeniem 
funkcjonowania aparatu włosowo-łojowego. Wydzielanie 
dużej ilości łoju oraz jego utrudnione wydalanie prowadzą 
do poszerzenia przewodów gruczołów łojowych i 
powstawania mikrozaskórników. Mikrozaskórnik może się 
rozwinąć, tworząc zaskórniki zamknięte (białe) i zaskórniki 
otwarte (czarne). To są zmiany niezapalne. 

Jeśli skóra zostanie zakażona przez bakterie, które rozwijają się w głębi mieszków włosowych 
bez dostępu tlenu, to te zmiany trądzikowe przybierają charakter zapalny. Powstają grudki 
oraz krosty trądzikowe. 

Trądzik szczególnie często występuje w okresie dojrzewania ze względu na zwiększoną 
aktywność hormonalną w tym wieku. Zaburzenie hormonalne stymuluje działanie mieszków 
włosowych, wzrost włosków, powiększenie gruczołów łojowych i wydzielanie nadmiernej ilości 
sebum. Jednak trądzik może pojawić się wśród osób dorosłych po  trzydziestym roku życia lub  
czterdziestym a nawet w późniejszym wieku, głównie ze względu na zmiany hormonalne. 
Dodatkowe czynniki, które mogą spowodować pojawienie się lub nasilenie objawów trądziku, to 
genetyka, złe odżywianie, stres i palenie. Trądzik zwykle występuje na skórze twarzy, ale może 
również rozprzestrzeniać się na ramiona, plecy i klatkę piersiową.

Zapotrzebowanie na efektywne produkty kosmetyczne o działaniu terapeutycznym przeznaczone 
dla cery tłustej i trądzikowej zachęciło laboratorium PHARMA COSMETICS,  wiodącą firmę w 
branży kosmetyków profesjonalnych, do stworzenia linii preparatów HL ACNOX PLUS. To 
niezwykle skuteczna i zwłaszcza aktywna linia produktów oparta na wysokiej jakości składnikach.

Trądzik jest bardzo  powszechną chorobą skóry,  ACNOX
PLUS



ACNOX PLUS - SKŁADNIKI AKTYWNE 

Niacynamid - Witamina B3 - wielofunkcyjny składnik, który odżywia skórę, łagodzi stany zapalne, reguluje 
wydzielanie sebum oraz poprawia teksturę skóry. 

Kwas salicylowy - kwas o działaniu keratolitycznym i przeciwzapalnym, który pomaga walczyć z trądzikiem, 
odnawia i poprawia teksturę skóry. 

Kwas benzoesowy - usprawnia pracę krwiobiegu, rozszerza naczynia włosowate, stymuluje oddychanie 
komórkowe. 

Kwas szikimowy  - wykazuje właściwości przeciwzapalne, zapobiega namnażaniu się bakterii w przypadku 
trądziku. Ponadto, kwas usuwa martwe komórki naskórka oraz reguluje wydzielanie sebum. 

Ekstrakt probiotyczny - chroni skórę przed infekcjami i patogenami, podtrzymuje prawidłową mikroflorę skóry, 
pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej.

Cynk - minerał, niezbędny do odnowy komórkowej, zwłaszcza do skóry wrażliwej. Wykazuje właściwości 
przeciwzapalne, zapobiega namnażaniu się bakterii w przypadku trądziku, reguluje wydzielanie sebum, 
wzmacnia barierę ochronną skóry. 

Aminokwas seryna - wzmacnia błony komórkowe, nasila syntezę keratyny oraz nawilża skórę.

Aminokwas arginina - usprawnia pracę krwiobiegu oraz produkcję kolagenu i niezbędnych białek, 
wspomagając tym samym proces gojenia się ran.

Tlenek cynku - pochłania nadmiar sebum, chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym, redukuje i 
wysusza wypryski.

Cukier - posiada właściwości antyseptyczne, dezynfekuje, zmiękcza oraz nawilża skórę.

Kwas cytrynowy - Kwas AHA o działaniu antyoksydacyjnym, który hamuje produkcję melaniny spowodowaną 
stanem zapalnym.

Ekstrakt z oczaru wirginijskiego - stymuluje mikrokrążenie oraz zwęża pory.

Ekstrakt z zielonej herbaty - posiada właściwości przeciwzapalne i antymikrobowe.

Mentol - stymuluje mikrokrążenie, koi skórę i poprawia jej ogólny wygląd.

Rumianek, kalamin, alantoina i kamfora - składniki o działaniu kojącym, przyspieszające gojenie.



OD TEORII DO PRAKTYKI
Kompleksowa kuracja przeciwtrądzikowa na bazie serii ACNOX PLUS

Innowacyjne, dwukierunkowe podejście -  zwalczanie infekcji spowodowanych przez bakterie przy 

jednoczesnym odmłodzeniu skóry oraz wzmocnieniu jej naturalnych mechanizmów obronnych.

KOMPLEKSOWY ZABIEG PRZECIWTRĄDZIKOWY NA BAZIE HL ACNOX PLUS

1. Szczególnie wysoka skuteczność terapeutyczna - skóra odzyskuje ukojenie i młody wygląd już po 
pierwszych zabiegach.

2. Redukcja uszkodzeń skóry związanych z trądzikiem w wyniku zabiegu - zachęca pacjenta do kontynuacji 
rozpoczętej kuracji.

3. Bardziej przyjemny, atraumatyczny oraz bezpieczny zabieg - zmniejsza odsetek rezygnacji z już rozpoczętej 
kuracji. 

4. Szczególnie skuteczna kuracja domowa - zapewnia osiągnięcie pożądanych wyników oraz jak najwyższą 
satysfakcję pacjentów.

Kompleksowy zabieg przeciwtrądzikowy na bazie serii HL ACNOX po raz pierwszy łączy w sobie działanie 
probiotycznego ekstraktu i rewolucyjnego kremu aktywnego. Szeroka gama produktów do stosowania w 
każdym stopniu nasilenia trądziku. 

REZULTAT

Reguluje i balansuje mikroflorę skóry. 

Redukuje zaczerwienienia twarzy i stany zapalne skóry. 

Łagodzi objawy trądziku.

Zapobiega uszkodzeniom skóry.

Znacząco poprawia teksturę skóry.

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW

Produkty przeznaczone są dla osób ze skórą tłustą/problemową, szczególnie ze skłonnością do 

powstawania trądziku.
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ACNOX PLUS
SUGAR SOAP

WHITE PEEL
Unikalny peeling oparty 
na kwasie mlekowym

BALANCE PEEL
Unikalny peeling 
profesjonalny
do cery tłustej i trądzikowej 

ACNOX PLUS
 BALANCING
HYDRATANT CREAM

ACNOX PLUS
 PORE CLEANSING
 PREP GEL

ACNOX PLUS
BALANCING TONER ACNOX PLUS

PURIFYING MASK

PROFESJONALNE PRODUKTY PRZEZNACZONE DO 
WYKONYWANIA ZABIEGÓW

*W celu uzyskania optymalnych wyników produkty należy stosować zgodnie z firmowym protokołem zabiegowym



Regularne stosowanie kosmetyków w domu jest podstawą skutecznej kuracji skóry i zapewnia osiągnięcie trwałych wyników

PRODUKTY DO UZUPEŁNIAJĄCEJ KURACJI W 
DOMU

Nawilżenie Regulacja 
sebum

Do cery tłustej 

ACNOX PLUS
SUGAR SOAP

ACNOX PLUS 
BALANCING TONER

ACNOX PLUS 
PURIFYING MASK

ACNOX PLUS  
ACTIVE CREAM

ACNOX PLUS
DAILY BALANCING PADS

ACNOX PLUS
BALANCING HYDRATANT CREAM

ACNOX PLUS
DRYING LOTION

ACNOX PLUS
SPOT DRYING GEL



ACNOX PLUS SUGAR SOAP   
Żel cukrowy do dokładnego oczyszczania skóry. Zawiera naturalne składniki (cukier, sok z cytryny). 
Przyspiesza naturalne gojenie uszkodzeń skóry spowodowanych trądzikiem, reguluje wydzielanie 
sebum oraz zapobiega tłustemu połyskowi. 

Sposób użycia: W klinice - zalecany jest do stosowania na początku zabiegu. ׀ W domu - 
przeznaczony do użytku codziennego, rano i na noc.

ACNOX PLUS BALANCING TONER 
Unikalny lotion zawierający mentol, olejek eukaliptusowy, kamforę oraz kwas benzoesowy.  Lotion 
oczyszcza skórę, reguluje wydzielanie sebum oraz poprawia mikrokrążenie.
Sposób użycia: W klinice - zalecany jest do stosowania po zakończeniu oczyszczania wstępnego i 
przed rozpoczęciem podstawowego oczyszczania. ׀ W domu - przeznaczony do użytku 
codziennego, rano i na noc.

ACNOX PLUS DRYING LOTION   
Wysuszająca zawiesina pochłaniająca nadmiar sebum i kojąca skórę. Ponadto, pomaga uzyskać 
gładką, widocznie ukojoną skórę.
Sposób użycia: W domu - przeznaczony do użytku codziennego, rano i na noc.

ACNOX PLUS PURIFYING MASK  
Oczyszczająca maska, zwężająca pory, absorbująca nadmiar sebum i regulująca jego produkcję. 
Zawiera kwas salicylowy, który pomaga walczyć z trądzikiem i odmładza skórę.

Sposób użycia: W klinice - zalecana jest do stosowania po zabiegu oczyszczania ׀ W domu - 
przeznaczony do użytku 1-2 razy na tydzień.

 ACNOX PLUS BALANCING HYDRATANT CREAM    
Unikalny krem nawilżający oparty na ekstrakcie probiotycznym, który balansuje skórę i chroni ją 
przed infekcjami. Ponadto, krem zawiera serynę i argininę, odbudowujące strukturę skóry i 
poprawiające jej ogólny wygląd.

Sposób użycia: W klinice - zalecany jest do stosowania po zabiegu oczyszczania ׀ W domu - 
przeznaczony do użytku codziennego, rano i na noc.



ACNOX PLUS SPOT DRYING GEL
Podsuszający żel punktowy.
Sposób użycia: W domu - przeznaczony do użytku codziennego, rano i na noc.

ACNOX PLUS SOLUTION  
Terapeutyczny płyn, który zapobiega tworzeniu się zaskórników i odtłuszcza cerę. Zmiękcza skórę, 
umożliwiając tym samym jej dogłębnie oczyszczanie. 
Sposób użycia: W klinice - zalecany jest do stosowania przed rozpoczęciem i podczas 

oczyszczania ׀ W domu -  przeznaczony do użytku codziennego, rano i na noc.

ACNOX PLUS DAILY BALANCING PADS
Płatki nasączone kwasami AHA/BHA, dedykowane do skóry tłustej/problemowej, ze skłonnością 
do trądziku. Zawierają kwas salicylowy, kwasy alfa-hydroksylowe, wyciąg z oczaru wirginijskiego i 
zielonej herbaty. Płatki łagodzą skórę i poprawiają jej teksturę, regulują wydzielanie sebum i 
zwężają rozszerzone pory, działają odmładzająco. Sposób użycia: W domu - przeznaczone do 
użytku codziennego.

ACNOX PLUS PORE CLEANSING PREP GEL
Unikalny żel do oczyszczania porów, zmiękczający i rozgrzewający skórę. Przeznaczony jest do 
przygotowania skóry do zabiegu oczyszczającego. Zawiera kwas salicylowy, usuwający martwy 
naskórek oraz tymianek, działający oczyszczająco i przeciwzapalnie.   
Sposób użycia: W klinice - zalecany jest do stosowania przed rozpoczęciem zabiegu oczyszczania 
skóry.

ACNOX PLUS ACTIVE CREAM 
Aktywny krem o potrójnym działaniu. Krem koi i łagodzi skórę problemową, chroni przed 
pojawieniem się wyprysków oraz odmładza.  Zawiera kwas salicylowy, oczyszczający skórę, kwas 
szikimowy który reguluje wydzielanie sebum i hamuje rozwój bakterii powodującej trądzik oraz 
aminokwasy i cynk, poprawiające teksturę skóry.
Sposób użycia: W domu - przeznaczony do użytku codziennego, rano i na noc.

HL - PROFESSIONAL SKINCARE

info@hl-labs.com.pl    •  www.hl-labs.com.pl   •        HL Polska




