
Peel-off maska za nego aknaste kože 
Medicinski pripomoček 

 
15 vrečk po 5 ml   

INDIKACIJE: Hyfac women Active mask® se priporoča za nego kože prizadete z aknami (predvsem pri pozno papulo-pustularni obliki aken) kot podpora 

procesom odpravljanja nepravilnosti in vzpostavljanju normalnega stanja kože. 

Hyfac women Active mask® s svojo sestavo (PVA, specifični polisaharidi) pomaga zaščititi aknasto kožo pred zunanjimi okužbami. Z ustvarjanjem optimalnega 

okolja za odpravo aknastih lezij pomaga pri vzpostavljanju normalnega stanja kože. EXTREMOSIO® kompleks (liposomska trehaloza) zagotavlja učinkovito 

vlaženje kože in tako okrepi občutek dobrega počutja kože. 

NAVODILA ZA UPORABO: Področje obraza, na katerem želite uporabiti masko, očistite z losjonom namenjenim aknasti koži in kožo obrišite. Odprite embalažo 

maske in masko nanesite na obraz, predvsem na prizadeta območja. Masko nanesite zvečer pred spanjem, pustite delovati čez noč in jo odstranite naslednje 

jutro. Masko uporabljajte en mesec vsak drugi dan. Uporabite količino, ki je potrebna za popolno prekritje prizadetega področja. Če odprte maske ne porabite 

do konca, jo po uporabi zavrzite (ni za nadaljnjo uporabo). 

OPOZORILA: Samo za zunanjo uporabo. Ne uporabite v primeru preobčutljivosti ali alergije na katerokoli izmed sestavin. Predolga uporaba izdelka za topikalno 

uporabo lahko privede do preobčutljivostne reakcije. Če se pojavi preobčutljivostna reakcija, se svetuje prenehanje uporabe izdelka in obisk pri zdravniku. Ob 

sočasnem jemanju zdravil (farmakološka terapija) se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Izogibajte se kontaktu z očmi. Po pretečenem 

roku uporabe se izdelka ne sme uporabljati. Izdelka se ne sme uporabljati, če je embalaža odprta ali poškodovana. Izdelek je namenjen za enkratno uporabo. 

Shranjujte nedosegljivo otrokom. Po uporabi si temeljito umijte roke. Pred uporabo na zelo razdraženi koži se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Pred 

uporabo med nosečnostjo ali dojenjem se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ni za uporabo pri otrocih. 

SHRANJEVANJE: Shranjujte na suhem mestu, pri temperaturi do 25°C; ne izpostavljate neposredni vročini. 

SESTAVINE (INCI): Polyvinyl Alcohol (PVA), Propanediol, Rhamnose, Glucose, Glucuronic Acid , Liposomes with trehalose, Myo-inositol, Ethylic Alcohol, Vegetal 

Glycerin, Xanthan Gum, Citric Acid, Silver, Dehydroacetate Sodium, Chlorphenesin, Water. 

Izdelek je konzerviran z uporabo čistega kovinskega srebra, ki ne prehaja skozi kožo. Ne vsebuje dišav.  

NEŽELENI UČINKI: Brez klinično dokazanih neželenih učinkov povezanih z uporabo izdelka. Na dosedanjih testiranjih ni prišlo do preobčutljivostne reakcije ali 

drugih neželenih učinkov povezanih z uporabo izdelka. 
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