Avène Anti-redness
Komplet plejeprogram
mod ansigtsrødme

Ansigtsrødme – et problem,
der kan løses
Lokaliseret rødme, karsprængninger og blussende kinder er et udbredt problem i Danmark, hvor vi har en lys og ofte sensitiv hud. Det
kan skyldes hudens reaktion på vekslende varme/kulde påvirkning,
UV-stråler og kosmetiske produkter, men også alkohol, visse fødevarer og stress spiller ind.
Nogle sygdomme giver øget ansigtsrødme. Det gælder f.eks. diabetes
og forhøjet blodtryk og ikke mindst
hudsygdommen rosacea.

Hvad er rosacea?
Rosacea er en godartet, kronisk inflammationstilstand i ansigtet. Sygdommen rammer fortrinsvis kvinder i 30-50 års alderen. Mænd med
rosacea er ofte hårdere ramt end kvinder. Op mod 80% af de berørte
ved ikke, at de har sygdommen.
Rosacea ses som forskellige stadier af ansigtsrødme, blussen, karsprængninger og inflammation/betændelse i huden.

Stadie 1	Rødme, blussen, karsprængninger
og generelt ubehag i huden

Stadie 2	Rødme, blussen, karsprængninger
og aknelignende betændelse, især
på kinderne

Stadie 3	Permanent rødme og fortykning af
huden, især på og omkring næsen
(rhinophyma). Stadie 3 rosacea
kan kun behandles kirurgisk
Spontan rødme, sygdomsrelateret rødme og rosacea i stadie 1 og 2
kan bedres med specialudviklede hudplejeprodukter og medicinsk
behandling.
Med udgangspunkt i hudpleje, der er mild, skånsom, beskyttende
og har en høj tolerance, har Avène udviklet et komplet antirødme
plejeprogram. Serien er baseret på ekstrakt af planten Almindelig
Musetorn – Ruscus Aculeatus – samt et højt indhold af Avène
Termalkildevand.

De aktive
ingredienser
Almindelig Musetorn
Almindelig Musetorn er en lav busk fra
egnene omkring Middelhavet. Det er et udtræk af plantens jordstængler, som anvendes i Avène Anti-redness serien. Ekstraktet virker stærkt karsammentrækkende og
kredsløbsforbedrende. Forekomsten af karsprængninger mindskes og blodgennemstrømningen øges.

Avène Termalkildevand
Avène Termalkildevand er beroligende,
irritationsdæmpende og antiinflammatorisk termalkildevand på spray. Vandet
er bakteriologisk rent og virker kølende,
fugtgivende og plejende på oprørt hud.
Mere end 150 kliniske studier dokumenterer dets effekt.

Avène
hudpleje
Hudplejeprodukterne i Avène serien er baseret på det nærende og
plejende termalkildevand fra Avène kilden i Sydfrankrig. Kilden løber inde i bjergene i ca. 50 år, hvor vandet optager mineraler som
naturligt silica, magnesium, calcium og spormineraler, der sikrer
termalkildevandet helt unikke egenskaber.
Ved kildens udløb ligger Avène Hydroterapicenter, hvor over 2.500
patienter med atopisk eksem, psoriasis og andre hudlidelser årligt
behandles med termalkildevandet. Avène Termalkildevand tappes
– som det eneste termalkildevand – direkte fra kilden i sterile omgivelser, så vandets høje kvalitet bevares og beskyttes.

Avène Anti-redness serien
Anti-redness Milky Fluid
Rensemælk
Mild afrensning, der respekterer sensitiv hud med tendens til rødme og føles behagelig. Avène Termalkildevand beroliger huden, mens en synergi af Almindelig
Musetorn ekstrakt, Hesperidin Methyl Chalcone og
Dextransulfat dæmper rødme og fornemmelsen af
blussende varme. Let og behagelig konsistens. Uden
parabener.

Anti-redness Emulsion/Cream
Ansigtscreme med solbeskyttelse
To konsistenser: Emulsion til normal og kombineret hud
og Cream til tør og meget tør hud. Fugtgivende og
beskyttende ansigtscreme, der forebygger og dæmper
rødme. Ekstrakt af Almindelig Musetorn fremmer mikrocirkulationen i huden, nedsætter udbredt rødme og
mindsker forekomsten af periodisk rødme. Avène Termalkildevand dæmper hurtigt følelsen af varme og irritation, mens SPF20 solbeskyttelse reducerer UVA- og
UVB-strålernes skadelige påvirkning af de små blodkar. Let konsistens, der absorberes hurtigt og efterlader
huden smidig og mat. Uden parabener.

Avène Termalkildevand
Et kølende og irritationsdæmpende pust til ophedet,
sensitiv hud. Et ekstremt lavt saltindhold i forhold til
andre typer kildevand mindsker risikoen for udtørring og irritation. Anbefales som opfriskende skintonic
efter afrensning, som beroligende afslutning på plejeprogrammet, til fiksering af makeup og løbende som
afkøling.

Anti-redness Concentrate
Koncentrat
Hurtigtvirkende, målrettet indsats mod lokaliseret, kronisk rødme. Anvendes direkte på de berørte hudområder – typisk kinder og næse. Ekstrakt af Almindelig
Musetorn fremmer hudens mikrocirkulation, nedsætter
udbredt rødme og mindsker forekomsten af periodisk
blussen, mens Avène Termalkildevand dæmper følelsen af varme og ubehag. Skånsom og fugtgivende, føles let og behagelig på de angrebne hudområder.
Uden parfume. Uden parabener.

Anti-redness Repair Mask
Ansigtsmaske
Beroligende og helende ansigtsmaske ved rødme, ubehag, stramhed, varme, irritation og blussen eller efter
laserbehandling af blodkar. Frisker omgående huden
op og dæmper irritation, mens de aktive ingredienser
reparerer huden og giver fugt. Efterlader huden blød
og smidig. Oliefri. Uden parfume. Uden parabener.

Avène Anti-redness
plejeprogram
Morgen
1. Afrens med Anti-redness Milky Fluid
2. Berolig huden med Avène Termalkildevand på spray
3. Plej og beskyt huden, også mod
solen, med Anti-redness Emulsion
eller Cream alt efter hudtype

Aften
1. Afrens med Anti-redness Milky Fluid
2. Berolig huden med Avène Termalkildevand på spray
3. Plej og beskyt huden med Antiredness Emulsion eller Cream
alt efter hudtype
4. Anvend Anti-redness Concentrate
direkte på de berørte hudområder
i minimum 3 måneder for at forbedre hudens mikrocirkulation og
fornemmelsen af varme, og dermed
mindske ansigtsrødme

Efter behov
Brug beroligende og helende Anti-redness Repair Mask når huden føles varm,
stram eller irriteret

Antirødme
anbefaling
• Undgå stærk varme og kulde
• Undgå alkohol
• Undgå stærkt krydret mad
• Brug altid solbeskyttelse udendørs
• Vælg skånsomme hudplejeprodukter
specielt udviklet til din hudtype

Pierre Fabre
Kilden i Avène ejes af Pierre Fabre, én af Europas førende virksomheder inden for dermokosmetik og lægemidler. Pierre Fabre udvikler og producerer mild og virksom hud- og hårpleje på basis af dokumenterede, naturlige og aktive indholdsstoffer.
Behovet for skånsom hudpleje er i dag større end nogensinde og
mange tåler ikke kosmetik, der er kemisk fremstillet eller indeholder
tilsætningsstoffer. Avène serien fra Pierre Fabre udvikles og fremstilles på samme kliniske vilkår som virksomhedens lægemidler.
Avène serien omfatter hudpleje til alle hudtyper. Spørg på apoteket,
som også har brochurer på de øvrige Avène hudplejeserier, bl.a.
Avène solbeskyttelse og Avène Cleanance serien til rens og pleje af
fedtet og uren hud.

Hvert år behandles over 2.500 patienter
med hudlidelser i hydroterapicentret i Avène.
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Avène forhandles kun på apoteket.

