Preparaty do pielęgnacji skóry z zaczerwieniami i rozszerzonymi naczynkami
(na podstawie Leczenie miejscowe w trądziku różowatym P.Brzeziński Forum Medycyny Rodzinnej 2012 tom4., nr.4)

AA; AA Therapy Naczynka

— krem nawilżający, krem łagodzący 50 ml
— mleczko i tonik 2 w 1 250 ml

AVA AVA

— krem na rozszerzone naczynka 50 ml

—

krem do skóry z rozszerzonymi naczynkami 30 ml

Avene Diroseal

— krem do optycznego tuszowania
rozszerzonych naczynek 30 ml
Claming Sensitive Couperose Cream Babor
— krem do skóry ze skłonnością do teleangiektazji 30 g
Renewal Plus
Dr Irena Eris Pharmaceris N
Vita Capilaril
Nutri Capilaril
Capilaridil
Capilaril K-1%
Diosperin K 1%
Capilaril-Mask
Active-Capilaril
Body-Capilaril
Magni-Capilaril
Opti-Capilaril
Puri-Capilique

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

aktywny krem nawilżający 50 ml
krem odżywczy i regenerujący 50 ml
intensywny krem przeciwzmarszczkowy 50 ml
krem na rozszerzone naczynka 30 ml
krem wzmacniający naczynka krwionośne 30 ml
kojąca maseczka regenerująca 75 ml
krem kojąco-wzmacniający 30 ml
intensywnie wzmacniający balsam do ciała 150 ml
krem przeciwzmarszczkowy 50 ml
krem redukujący cienie i worki pod oczami 15 ml
agodny tonik wzmacniający 200 ml

Dr Irena Eris Pharmaceris R
Hydro-Rosalgin
Lipo-Rosalgin
Puri-Rosalgin

—
—
—

krem multikojący do tłustej skóry twarzy 30 ml
krem multikojący do suchej skóry twarzy 30 ml
kojący żel myjący 200 ml

La Roche-Posay Laboratoire
Rosaliac
Rosaliac XL Legere
Rosaliac XL Riche

— krem nawilżający zapobiegający zaczerwienieniom 40 ml
— krem nawilżający dla skóry normalneji mieszanej z filtrem SPF 15 40 ml
—krem nawilżający dla skóry sucheji bardzo suchej z filtrem SPF 15 40 ml
—
żel micelarny 200 ml
—
kojący krem ochronny 40 ml

Rosaliac
Toleriane
Ruboril Isis Pharma
Laboratoire Dermatologique
Sensibio AR
Sensibio Flush Bioderma
Sensibio Forte
Photoderm Flush SPF 50
Sensibio H2O

— krem pielęgnacyjny do skóry ze skłonnością
do rumienia 30 ml
—
krem do skóry z problemami naczynkowymi 40 ml
—
krem zmniejszający przekrwienie o działaniu łagodząco-nawilżającym
40 ml
—
krem o natychmiastowym działaniu łagodzącym 40 ml
—
przeciwsłoneczny krem tonujący dla skóry
wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami i skłonnością do rumienia 40 ml
—
płyn micelarny do oczyszczania i zmywania
—
makijażu dla skóry wrażliwej 200 ml

SVR Laboratorium
Topilayse
Rubialine

— krem do skóry suchej ze skłonnością do atopii
i rozszerzonych naczynek krwionośnych 40 g
— krem do skóry naczynkowej 40 ml
— maseczka 50 ml
— żel do oczyszczania skóry naczynkowej 200 ml

Vitamina-P Żel Dermika

— na rozszerzone naczynka 30 ml

Eris Lirene
Cera Naczynkowa

— krem nawilżający SPF 8 50 ml
— krem półtłusty i półtłusty przeciwzmarszczkowy po 50 ml
— lekki krem przeciwzmarszczkowy 50 ml
— mleczko do demakijażu twarzy i oczu 200 ml
— pianka do mycia twarzy 165 ml
— tonik bezalkoholowy 200 ml

Seria naczynkowa FlosLek

— balsam do pielęgnacji ciała 200 ml
— krem nawilżający i krem półtłusty po 50 ml
— krem pod oczy 30 ml
— krem tłusty 50 ml
— maseczka-krem do twarzy 75 ml
— mleczko do demakijażu 200 ml
— peeling enzymatyczny 50 ml
— tonik bezalkoholowy 200 ml
— żel do mycia twarzy 200 ml
— żel maseczka 50 ml

Capillin Iwostin

— krem na naczynka 40 ml
— krem na naczynka SPF 20 40 ml
— krem redukujący zaczerwienienia SPF 15 50 ml
— płyn micelarny oczyszczający 200 ml

Lierac
Apaisance Creme Dermo-Confort
Apaisance Fluide Anti-Rougeurs
Apaisance Lotion micellaire
Rosaceutical Herb-Pharma AG

— krem łagodzący dla ochrony skóry wrażliwej,naczynkowej 40 ml
—
emulsja redukująca zaczerwienienia 40 ml
—
— płyn micelarny do demakijażu
—
i oczyszczania skóry wrażliwej, naczynkowej 200 ml
—
— emulsja na zaczerwienioną skórę

