
Składniki: 
Aqua, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol and Ceteareth-
3 (and) Sodium Cetearyl Sulfate, Mineral Oil, 
Dimethicone, Glycerin, Allantoin, Polysorbate-60, 
Mother of Pearl Powder, EDTA, Imidazolidinylurea 
Lysinecarboymethyl Cisteynate, Methyl Isothiazolinone 
(and) Methyl Chloroisothiazolinone, BHA (and) 
Tocopherol (and) Triethyl Citrate, Fragrance.

Krem NO-SCAR jest szczególnie zalecany na blizny 
po oparzeniach, zabiegach chirurgicznych, owrzo-
dzeniach i trądziku. Zmniejsza i wygładza rozstępy. 
Działa rozjaśniająco, zmiękczająco oraz wygła-
dzająco na stwardniałą i przerośniętą tkankę blizn, 
wpływając korzystnie na strukturę kolagenu, popra-
wia wygląd skóry. Dzięki obecności mikroelementów 
i aminokwasów przyspiesza regenerację oraz nawilża 
naskórek, dlatego znosi uczucie napięcia i świądu.
Niezwykłe właściwości zawdzięcza masie perłowej, 
wewnętrznej warstwie muszli kilku gatunków ostryg 
z rodzaju Pteria. Zawarte w niej  minerały, głównie 
węglan wapnia, aminokwasy i mikroelementy wpły-
wają korzystnie na metabolizm komórek skóry. Bada-
nia wykazały, że proszek perłowy ma skład odpowia-
dający strukturze tkanek ludzkich. Dzięki temu stymu-
luje wytwarzanie włókien kolagenowych – głównego 
składnika budulcowego skóry.
Zawarta w kremie alantoina to swoisty „pobudzacz” 
regeneracji komórek – łagodzi, zmiękcza i wygładza 
skórę.

Czytelnicy londyńskiego tygodnika „The Sun-
day Times” już sześć lat temu przyznali kremo-
wi z masy perłowej pierwsze miejsce w rankin-
gu kremów zmniejszających blizny i rozstępy.
Krem jest też zdobywcą ZIOŁOWEGO OSKA-
RA 2004 w kategorii „Kosmetyki naturalne”.

Krem z masy perłowej 
NO-SCAR
Perła Inków

•  Zmniejsza, rozjaśnia 
i wygładza blizny

• Łagodzi objawy trądziku

• Redukuje rozstępy

Nagroda Ziołowego Oskara w 
kategorii „Kosmetyki naturalne”

Najlepszy krem 
w EUROPIE

wg „The Sunday 
Times”

A-Z Medica Sp. z o.o., Dział Handlowy: ul. Leszczyńskich 9, 80-464 Gdańsk
www.azmedica.pl     infolinia 0 801 30 30 39
A-Z Medica Sp. z o.o., Dział Handlowy: ul. Leszczyńskich 9, 80-464 Gdańsk
www.azmedica.pl     infolinia 0 801 30 30 39

Składniki: 
Aqua, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol and Ceteareth-
3 (and) Sodium Cetearyl Sulfate, Mineral Oil, 
Dimethicone, Glycerin, Allantoin, Polysorbate-60, 
Mother of Pearl Powder, EDTA, Imidazolidinylurea 
Lysinecarboymethyl Cisteynate, Methyl Isothiazolinone 
(and) Methyl Chloroisothiazolinone, BHA (and) 
Tocopherol (and) Triethyl Citrate, Fragrance.

Krem NO-SCAR jest szczególnie zalecany na blizny 
po oparzeniach, zabiegach chirurgicznych, owrzo-
dzeniach i trądziku. Zmniejsza i wygładza rozstępy. 
Działa rozjaśniająco, zmiękczająco oraz wygła-
dzająco na stwardniałą i przerośniętą tkankę blizn, 
wpływając korzystnie na strukturę kolagenu, popra-
wia wygląd skóry. Dzięki obecności mikroelementów 
i aminokwasów przyspiesza regenerację oraz nawilża 
naskórek, dlatego znosi uczucie napięcia i świądu.
Niezwykłe właściwości zawdzięcza masie perłowej, 
wewnętrznej warstwie muszli kilku gatunków ostryg 
z rodzaju Pteria. Zawarte w niej  minerały, głównie 
węglan wapnia, aminokwasy i mikroelementy wpły-
wają korzystnie na metabolizm komórek skóry. Bada-
nia wykazały, że proszek perłowy ma skład odpowia-
dający strukturze tkanek ludzkich. Dzięki temu stymu-
luje wytwarzanie włókien kolagenowych – głównego 
składnika budulcowego skóry.
Zawarta w kremie alantoina to swoisty „pobudzacz” 
regeneracji komórek – łagodzi, zmiękcza i wygładza 
skórę.

Czytelnicy londyńskiego tygodnika „The Sun-
day Times” już sześć lat temu przyznali kremo-
wi z masy perłowej pierwsze miejsce w rankin-
gu kremów zmniejszających blizny i rozstępy.
Krem jest też zdobywcą ZIOŁOWEGO OSKA-
RA 2004 w kategorii „Kosmetyki naturalne”.

Krem z masy perłowej 
NO-SCAR
Perła Inków

•  Zmniejsza, rozjaśnia 
i wygładza blizny

• Łagodzi objawy trądziku

• Redukuje rozstępy

Nagroda Ziołowego Oskara w 
kategorii „Kosmetyki naturalne”

Najlepszy krem 
w EUROPIE

wg „The Sunday 
Times”

3 0  m l / 5 0  m l

http://azmedica.pl
http://azmedica.pl

