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Informatie over acne, puistjes en 
mee-eters 
Veel jonge mensen zullen gedurende hun 
pubertijd acne of puistjes ontwikkelen. In de 
meeste gevallen gaat dit vanzelf over rond 
de leeftijd van 20 jaar. maar soms is de 
huid blijvend beschadigd. Hormonale 
veranderingen tijdens de pubertijd leiden 
tot een overmatige talgproductie 
waardoor puistjes of mee-eters kunnen 
ontstaan. Genetische aanleg voor puistjes 
kan hierbij ook een rol spelen. 
Normaal gesproken helpt talg de huid te 
beschermen en helpt het om het 
vochtgehalte en de zachtheid van de huid 
te behouden. Een toename van de 
talgproductie kan de poriën echter ook 
verstoppen. Hierdoor kunnen bacteriën 
zich vermenigvuldigen en lokaal een 
ontsteking veroorzaken. dit wordt ook wel 
een puistje genoemd. Mee-eters ontstaan 
op dezelfde manier. maar zijn verstop-
pingen zonder lokale ontsteking. 

Ingrediënten 
Aqua. Dimethicone. Cyclodextrin. Squalane. 
Lactic acid. Octyldodecyl myristate. PEG-Il 
avocado glycerides, Cetyl alcohol, Glyceryl 
stearate. Cetearyl alcohol. Capryloyl 
Glycine. PEG-75 stearate. Panthenol. 
Ceteth-20. Steareth-20. Sodium hydroxide. 
Xanthon gum. 

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik 
van Biodermal Acne crème. Het bevat 
belangrijke informatie over dit product en 
het gebruik ervan. 

Wat is Biodermal Acne crème? 
Biodermal Acne crème helpt acne. puistjes 
en onzuiverheden effectief te voorkomen 
en te verminderen zonder de huid te 
irriteren of uit te drogen. Biodermal Acne 
crème bestaat uit een gepatenteerde 
combinatie van ingrediënten. die helpt bij 
het verwijderen van dode huidcellen en zo 
de toename van bacteriën die acne 
veroorzaken voorkomt. De crème verzacht 
de huid en herstelt haar natuurlijke 
vochtbalans. De crème voorkomt 
daarnaast het ontstaan van verdere 
onzuiverheden en is geschikt voor zelfs de 
meest gevoelige huid. 

Wie kan Biodermal Acne crème gebruiken? 
iedereen die problemen heeft met acne. 
puistjes. mee-eters en onzuiverheden kan 
Biodermal Acne crème gebruiken. Gebruik 
de crème niet als je gevoelig bent voor één 
van de ingrediënten in de ingrediëntenlijst. 

Gebruik 
Reinig het gezicht 's ochtends en 's avonds 
met Biodermal Face gel. Dep het gezicht 
droog en breng Biodermal Acne crème aan 
op de onrustige delen van de huid. Vermijd 
contact met de ogen. De crème wordt 
gemakkelijk door de huid opgenomen en 
droogt de huid niet uit. Herhaal dit 
gedurende maximaal 6 weken en daarna 
zo vaak als nodig. Indien je make-up of 

Gepatenteerd 
Biodermal Acne crème is beschermd door 
een patent. ontwikkeld en geproduceerd 
door Natumin Pharma AB. Zweden. 

Andere producten van Biodermal 
Biodermal Face Gel: een diep reinigende 
en zuiverende parfumvrije gel voor 
dagelijks gebuik. 
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andere cosmetica gebruikt. breng dan 
eerst Acne crème aan en laat het goed 
intrekken. Vervolgens kun je cosmetische 
producten gebruiken zoals je gewend bent. 
Gebruik een zonnecrème op zonnige dagen 
om je huid te beschermen. 

Ingrediënten in Biodermal Acne crème 
Biodermal Acne crème bevat melkzuur dat 
de verstoppingen van de poriën oplost. 
Daarnaast verlaagt melkzuur de pH-waar
de van de huid waardoor bacteriën. die 
puistjes veroorzaken worden geremd. 
Biodermal Acne crème bevat milde 
plantenoliën en vetten, zoals avocado-olie 
en huideigen squalaan om uitdroging te 
voorkomen. 

Bijwerkingen 
Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. 
zijn er geen bijwerkingen of wisselwerkingen 
met andere producten bekend. Echter. het 
gelijktijdig gebruik van producten met 
melkzuur of een ander AHA bestanddeel 
wordt afgeraden tijdens het gebruik van 
Biodermal Acne crème. 

Als de huid erg gevoelig is, kan door het 
melkzuur in de crème direct na het 
aanbrengen tijdelijk een licht tintelend 
gevoel optreden. Als de huid rood wordt of 
geïrriteerd raakt. stop dan met het gebruik 
van Acne crème. Breng op zonnige dagen 
altijd een product met een beschermings
factor aan. na gebruik van Acne crème. 

Bewaren 
Bij kamertemperatuur bewaren. Buiten het 
bereik van kinderen houden. 

Biodermal Acne crème is een medisch 
hulpmiddel. 
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