
Acneol® SR possui ação antiacne e seborreguladora, além de estimular a renovação celular e 
acelerar o processo de cicatrização da pele.

Composição exclusiva

1. Ácido salicílico
Ação esfoliante e combate à formação de comedão.  

2. Acetilmetionato de Zinco 
Micronutriente com ação seborreguladora, cicatrizante e normalizadora.  

3. Extratos Botânicos 
Ervas e plantas (acácia, aloe vera, lúpulo e melaleuca) com ação adstringente, refrescante e 
purificante.

4. Salicilato de Dimetilsilanediol
Inibe reações inflamatórias, estimula o processo de regeneração do tecido e combate a forma-
ção de radicais livres.

5. Enxofre Solúvel
Confere ação reguladora e combate a oleosidade excessiva da pele.

Estudos Clínicos & Testes de Eficácia
 
Acneol® SR favorece a normalização da pele acneica, além de reduzir a oleosidade excessiva e 
apresentar melhora nas lesões de acne. Acneol® SR demonstrou uma capacidade de redução 
significativa do índice sebumétrico.

Eritema

O gráfico apresenta as médias das 
notas obtidas na avaliação clínica 
realizada em D0, D1, D2, D7 e D28, 
quanto ao eritema da lesão inflamatória 
de referência. A redução da média das 
notas corresponde à melhora do item 
avaliado. Existe melhora estatistica-
mente significante para o parâmetro 
eritema em todos os tempos de avalia-
ção em relação a D0.

Médias obtidas por meio de avaliação clínica no decorrer do 
tempo experimental do item Eritemia.

Indicação: pele oleosa, reativa e com acne.

Benefícios

• Redução significativa nos sinais de edema e eritema;
• Diminui o grau de inflamação em 24 horas;
• Ação secativa de espinhas;
• Reduz a oleosidade a níveis normais;
• Não resseca a pele.

SISTEMA GLOBAL DE TRATAMENTO EQUALIZADOR
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Concentração Usual: 4 a 8% | pH: 3 a 5
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