
Akné je onemocnění mazových žláz
a jejich vývodů. Při akné dochází
k� postupnému uzavření vývodu mazové
žlázy. Tukové složky mazu jsou výživným
zdrojem pro četné bakterie, které se v� místě
uzávěru přemnoží. Objevuje se zánět,
který se projevuje vznikem ložiska nejčastěji
ve formě ložiska s hnisem. 

Některá fakta o akné
• je jednou z nejčastějších onemocnění kůže

postihuje obě pohlaví stejně

• sklon k akné je dědičný, ale rozvoj vlastní 
choroby je významně závislý na prostředí

• klasická akné nevzniká jako reakce
na nedostatečnou péči o pleť

• aknózní zánět se rozvíjí v důsledku zvýšené 
tvorby mazu s následným uzavřením vývodů 
mazových žláz; nadměrné množství mazu 
vytváří optimální podmínky pro rozmnožení 
bakterií, které přispívají k tvorbě zánětu

• postihuje zejména obličej (hlavně v t-zóně), 
ramena, horní část hrudi a záda

• mezi nejčastější projevy akné patří
komedony nebo zánětlivé pupínky v kůži

Akné dospělých
• akné není jen problém mladých. 8 - 10% osob

trápí akné i mezi 30. a 50. rokem

• zpravidla tato forma akné přetrvává
z dospívání. Intenzita projevů bývá mírnější
než při akné mladých.

• závislost na menstruačním cyklu je větší

• závislost na stravě je vyšší

• závislost na stresu je menší

• kolem 45. až 50. roku může nastat druhý
vrchol intenzity akné

• kolem 60. roku je již akné vzácná 

Co přispívá k rozvoji akné?Co je akné?
• strava hraje významnou úlohu v rozvoji 

některých onemocnění

• souvislost mezi vznikem i rozvojem akné 
a výživou není jednoznačně potvrzena

• nevhodná výživa však může být rizikem 
pro vznik aknózního zánětu. Na druhou
stranu lze kvalitní výživou pozitivně podpořit
stav pokožky a zlepšit průběh akné.

• osoby, které mají sklon k rozvoji akné, 
by se měly vyhýbat tučným a ostrým jídlům

• nevhodné jsou kolové a vysoko
energetické nápoje nebo káva

• účelný je optimální příjem antioxidantů
především ze zeleniny a rostlinných olejů   

Vliv výživy na akné

Co jsou antioxidanty?
• antioxidanty jsou látky, které našemu tělu 

pomáhají v obraně proti zvýšené tvorbě 
volných kyslíkových radikálů

• volné kyslíkové radikály jsou velmi
reaktivní, narušují buňky, ovlivňují jejich 
dělení a podporují rozvoj zánětu

• antioxidanty zachycují volné radikály, mění
je v neškodné látky a odstraňují je z těla

• v organizmu vzniká stále určité množství 
volných radikálů

• aby antioxidační systém fungoval správně,
je zapotřebí tělu dodávat dostatečné 
množství ochranných složek - antioxidantů,
které se nacházejí především v zelenině, 
ovoci nebo v rostlinných olejích

Antioxidanty proti akné Jak AcneNORM pomáhá pleti s akné? Hlavní účinná látka v přípravku AcneNORM Další účinné látky v přípravku AcneNORM AcneNORM – cesta k pleti bez akné AcneNORM – cesta k pleti bez akné

• jediná nezpochybnitelná příčina akné 
není známa 

• na vzniku akné se podílí více faktorů 

• nadměrnou tvorbu mazu vyvolávají 
zejména hormonální změny (během 
puberty, menstruačního cyklu
nebo těhotenství, po vysazení
hormonální antikoncepce atp.)

• k jiným příčinám patří stres, bakterie, 
prašné, horké a vlhké prostředí
či některá léčiva (například steroidy)

• zhoršení akné může způsobit
i nevhodná kosmetika. Vyhýbáme se
především mastným přípravkům.

Řekněte

STOP
vaší

AKNÉ

• přítomnost nadbytečného množství volných
radikálů v těle vyvolává oxidační stres
a hraje významnou úlohu při rozvoji akné.

• AcneNORM obsahuje vyváženou
kombinaci přirozených látek s vysokou
antioxidační a protizánětlivou aktivitou

• AcneNORM působí preventivně před
vznikem zánětlivých reakcí pokožky
se sklonem k akné

• AcneNORM zmírňuje v případě
probíhající akné průběh akné

• AcneNORM napomáhá udržovat
pokožku v dobrém stavu

Silymarin

• hlavní účinná složka Ostropestřce
mariánského (Silybum marianum) 
Ostropestřec patří mezi léčivé byliny.
Za jeho příznivé účinky jsou odpovědny 
zejména flavonolignany, kterým
se souhrnně říká silymarin. Pro pleť
se sklonem k akné je silymarin cenný 
zejména pro svou silnou antioxidační
činnost. Kromě toho podporuje
regeneraci poškozených jaterních buněk,
vykazuje protizánětlivé účinky
a posiluje imunitní systém. 

Zinek

• hlavní zdroje: luštěniny, maso,
celozrnné obiloviny, listová zelenina

• chrání buňky před oxidativním poškozením

• působí proti zánětu

• podporuje optimální hojení kůže

Selen

• hlavní zdroje: celozrnné obiloviny,
mořské produkty

• je součástí enzymu glutathion peroxidázy,
který má velmi silnou antioxidační aktivitu
a působí proti poškozování buněk
kyslíkovými radikály

• AcneNORM nenahrazuje vaši denní 
pestrou stravu, ale díky svému složení 
pomáhá zlepšit stav Vaší pleti
s projevy akné

• účinné složky

látka množství % DDD
v 1 tobolce

silymarin 70,0 mg 3,3*
zinek 4,0 mg 40,0
selen 25,0 µ�g 45,5

DDD - denní doporučená dávka
* - DDD není určena, jedná se o procento

bezpečné denní dávky.

Kromě tobolek AcneNORM vám
doporučujeme i další výrobky SynCare
proti akné v řadě kosmetických přípravků.
http://www.syncare.cz/obchod/akne-
specialni-pece

• Pomocné složky: želatina, voda, glycerin

• Doporučené dávkování: 
nejvíce 2 tobolky denně (ráno/večer) 
zapít dostatečným množstvím tekutiny

• bez přerušení lze užívat 3 měsíce,
poté na 1 měsíc vynechat

• Upozornění:
- AcneNORM není určen pro děti do 3 let
- nepřekračujte doporučené
denní dávkování

rozložení výskytu akné
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