Energizing cleanser
Gel limpador, ativador com ação revitalizante
Apresentação
Garrafa com dispensador de 200 ml
A função do Energizing Cleanser é eliminar a
sujidade, o pó e a maquiagem, assim como o
excesso de gordura e células mortas da pele
acumuladas com o tempo.
Diferente do sabão duro, o Energizing Cleanser
preserva alguma gordura cutânea, evitando com isto,
que a pele seque e se torne vulnerável aos agentes
irritantes.
Energizing Cleanser é ideal para utilizar antes de
qualquer procedimento Toskani Cosmetic. Após sua
aplicação, a pele se torna mais recetiva aos produtos
de tratamento que se utilizam após a limpeza. Este
gel limpador foi desenvolvido não apenas pelas suas
propriedades limpadoras mas também pelo seu
efeito estimulante e ativador da pele.

Ações
▪▪ Limpa, purifica e tonifica a pele
▪▪ Melhora o aspeto da pele
▪▪ Otimiza a permeabilidade cutânea
▪▪ Fomenta a absorção e a resposta aos tratamentos cosméticos

Aplicação
▪▪ Aplicar de manhã e a noite diretamente sobre a pele humedecida
▪▪ Emulsionar o produto no rosto e pescoço, fazendo uma ligeira massagem circular durante 1
minuto
▪▪ Retirar o produto com uma toalha húmida ou uma esponja
▪▪ Aplicar Bamboo Hidratonic
▪▪ Aplicar o mesoserum e o creme TOSKANI Cosmetic mais adequado para a pele

Ingredientes ativos
Curcuma (anti-inflamatório e antioxidante)
Possui uma grande capacidade antioxidante, com potente efeito anti-inflamatório, antisséptico e
descongestionante. Inibe a elastase cutânea, regenera e reforça o crescimento celular da pele. Elimina
toxinas cutâneas, deixa a pele radiante e melhora o seu tónus.
Canela (estimulante e antibacteriana)
Devido a sua elevada concentração em compostos flavonoides, tem uma grande capacidade antioxidante,
anti-inflamatória, tonificante e relaxante sobre a pele. Revitaliza e aporta luminosidade.
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Energizing cleanser
Gengibre (estimulante e tonificante)
O gengibre contém cerca de 40 compostos antioxidantes que protegem contra o envelhecimento. Melhora o
aspeto da pele através da eliminação de toxinas e a estimulação da circulação, o que leva a entrega de uma
maior quantidade de nutrientes a pele. Os antioxidantes previnem a ação dos radicais livres, preservando assim,
o aspeto juvenil da pele. Melhora a elasticidade, tornando a pele mais firme e jovem. Desta forma, trava os sinais
de envelhecimento.
Ao ser um potente agente antisséptico e limpador, o gengibre ajuda a manter a pele limpa, suave e livre de
imperfeições. Para além disso, fortalece e estimula a pele. Também é uma arma natural para combater o acne, já
que reduz ao mínimo os níveis de formação e a erupção do acne, eliminando as bactérias.
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