Purifying scrub
Máscara exfoliante purificante para peles oleosas
e/ou tendência a acne
Formulada com argila marroquina, a
purificante elimina o excesso de gordura
as camadas superficiais da pele. Apele
fica luminosa, enquanto que, o brilho ou
ficam minimizadas.
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Presentação
Tubo 200 ml
Ações
▪ Proporciona uma melhoria significativa dos
sinais visíveis da acne
▪ Purifica os poros
▪ Elimina o excesso de gordura da pele
▪ Elimina as células superficiais mortas
Aplicação
▪ Desmaquilhar e limpar bem o rosto com o Energizing Cleanser.
▪ Humedecer o rostro com Bamboo Hydratonic.
▪ Aplicar Purifying Scrub com a ajuda dos dedos.
▪ Massajar suavemente o Purifying Scrub sobre o rosto, pescoço
e decote.
▪ Empregar movimentos circulares constantes e dar especial
atenção às áreas problemáticas como a zona “T”, queixo e
bochechas.
▪ Deixe que o Scrub atue sobre a pele aproximadamente durante
4 minutos.
▪ De seguida, retirar o produto com água à temperatura ambiente.
▪ Finalmente, secar suavemente rosto com uma toalha sem
esfregar.
▪ Aplicar o mesoserum e o creme de TOSKANI Cosmetic mais
adequado para a pele.

Conselhos de utilização
▪ Pele mista e normal: uma vez
por semana
▪ Pele oleosa: duas vezes
por semana
É muito importante não usar
este produto diariamente.

Ingredientes ativos
Extrato de Hamamelis Virginiana
▪ proporciona um efeito anti-inflamatório
▪ previne a colonização bacteriana, ajudando a minimizar os
pontos acnéicos
▪ melhora a hidratação do extrato córneo ou camada
externada pele, reduzindo a perda de água da pele para
manter a sua suavidade e elasticidade
▪ Controla o nível de sebo na pele, reduzindo inflamações
provocadas pela acne
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Argila de Lava Marroquina
▪ Ajuda a reduzir a inflamação
provocada pela acne,
descongestiona e acalma la
pele
▪ Extrai as impurezas da pele,
desobstruindo os poros e
favorecendo a circulação
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Vitamina E
▪ aporta um poderoso efeito antioxidante
eliminando radicais livres
▪ protege as membranas celulares da pele,
prevenindo o envelhecimento prematuro
▪ atua como descongestionante deixando a
pele suave

