LAKTİK ASİT SET
Etkin madde: Laktik Asit Alfa Hidroksi Asit’ dir. AHA olarak tanımlanır.
Bu asidi kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
•
•
•

ÜRÜN KUTUSUNDAN ÇIKAN BARKODU SAKLAYANIZ. Daha sonra tekrar
kullanmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa “dogaleczane.com.tr” den bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Laktik asit set kullanma kılavuzunda anlatılan şeklin dışında başka bir yöntemle
kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1- LAKTİK ASİT SET nedir ve ne için kullanılır?
2- LAKTİK ASİT SET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
3- LAKTİK ASİT SET kullanım önerisi.
4- Olası yan etkiler nelerdir?
5- LAKTİK ASİT SET saklanması
1. LAKTİK ASİT SET nedir ve ne için kullanılır?
LAKTİK Asit Alfa Hidroksi Asit’ dir. AHA olarak tanımlanır. AHA’ lar: Laktik Asit,
Mandelik, Malik asit, Glikolik asit, Tartarik asit ve Sitrik asitten oluşan bir asit grubudur.
Tüm bu asitler cilt yüzeyini yenilemeişlemi yaparlar. Doğru oranlarda ve doğru bir şekilde
formüle edilmeleri şartı ile (etkili olmaları için doğru pH aralığında ve stabil olmaları
gerekmektedir.)
AHA’ lar cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin birbirine tutunmalarını sağlayan, çimento olarak da
adlandırılan maddenin çözünmesini sağlamaktadır. Çimento maddesi AHA’lar tarafından
çözündüğünde cilt yüzeyinde biriken ve atılmayan ölü hücreler de doğal bir şekilde cilt
yüzeyinden uzaklaşmaktadır.
Laktik Asit Set % 10: Genital Bölge Beyazlatma
Laktik Asit Set % 15: Burun lekesi
Laktik Asit Set % 20: El peelingi
Laktik Asit Set % 25: Kaş kontürü silmek
Laktik Asit Set % 30: Siğiller
Laktik Asit Set % 50: Cilt Beyazlatma

Laktik Asit Set % 70: İnce kesik izi
Laktik Asit Set % 100: Ayak ve Topuk Peelingi için tercih edilmektedir.
2- LAKTİK ASİT SET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Göz ile temas ettirilmemelidir.
Uygulanacak bölgede açık yara bulunmamalıdır.
3- LAKTİK ASİT SET kullanım önerisi
Uygulama yapılacak bölge öncelikle ılık su ile derinlemesine temizlenir. Gözeneklerin
açılması için kurulanan bölgeye Laktik Asit solüsyonu damlalık veya pamuk yardımı
uygulanır. Solüsyon uygulandıktan sonra 1 dakika beklenir ve Laktik Asit solüsyonu
uygulanan bölge silinerek üzerine sonlandırıcı sıvı uygulanır. Pamuk ile silindikten sonra
Onarıcı Krem sürülür. Onarıcı krem günde iki kez kullanılır. Bu uygulama cildin iyileşme
sürecine göre 10 gün aralıklarla tekrarlanır.
4- Olası yan etkileri
Peeling işleminden sonra cildin iyileşmesi ve kendini toparlanması için belirli bir zaman
gerekmektedir. Bu zaman içerisinde ciltte hassasiyet ve kızarıklıklar görülebilir. Güvenli bir
işlem olarak değerlendirilir ama işlem sonrasında direk güneş ışığına çıkılmamalıdır. Güneş
yanığı olan, cildi su toplamış, uçuğu olan Laktik Asit peeling yapamaz.
5- LAKTİK ASİT SETİN saklanması
Laktik Asidi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayanız.
25 derece altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
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