Purifying cleanser
Limpa profundamente e reduz o excesso de
sebo e gordura
Conteúdo
Frasco com doseador de 200ml
Purifying Cleanser de TOSKANI foi especialmente
formulado para tratar peles oleosas, mistas e com
imperfeiçoes. Com uma mistura equilibrada de
ingredientes purificantes, ácido láctico y ureia, este
limpiador oferece benefícios anti sépticos e
queratolíticos para peles com impurezas. Os
ingredientes ativos deste gel de limpeza funcionam
rapidamente para eliminar toxinas, impurezas,
bactérias superficiais e maquilhagem. Purifying
Cleanser elimina os brilhos e matifica a pele,
controlando o excesso de gordura que pode causar
imperfeições não desejadas. Este gel também
elimina a acumulação de queratina epidérmica e
combate a inflamação para obter uma pele saudável.
Recomendado para peles com tendência a acne
inflamatório, dermatite seborreica e peles oleosas
sensíveis. Também está recomendado para peles
propensas a apresentar comedões e espinhas.
Purifying Cleanser é bastante eficaz e não deixa a
pele irritada.
Sem óleos.

▪ Limpa suavemente o rosto e a área do contorno
e olhos
▪▪ Elimina as impurezas e o excesso de sebo que obstroem os poros e conduzem à formação de comedões
e espinhas.
Método de aplicação
▪▪ Aplicar diariamente de manhã e à noite sobre a pele húmida
▪▪ Emulsionar o produto no rosto, pescoço e aplicar uma ligeira massagem circular durante 1
minuto
▪▪ Retirar o produto com uma toalha molhada ou esponja com água abundante
▪▪ Aplicar Bamboo Hydratonic
▪▪ Aplicar Purifying Cream e Intensive Serum se for necessário

Purifying cleanser
Ingredientes Ativos
Ácido Láctico
▪▪ O ácido lático tem, como os outros AHAs, propriedades queratolíticas, o que ajuda a eliminar as células
mortas. Possui a capacidade de penetrar a camada mais interna da pele, estimulando assim, a síntese do
colagénio e elastina. Estes elementos são parte da estrutura da matriz extracelular. O ácido lático
também melhora a barreira lipídica da pele e aumenta as ceramidas da pele.
▪▪ Ajuda a hidratar a pele e possui a capacidade de atrair a água e a mantê-la nos espaços intersticiais.
Ureia
▪▪ A ureia é um componente natural dos tecidos de nossa pele. Constitui até uns 10% do fator de
hidratação natural, que diminui com a idade. Quando se aplica sobre a pele, penetra no extrato
córneo, onde se absorbe e retém facilmente a água, o que aumenta a capacidade da pele reter a
humidade e a reidratá-la.
▪▪ A nível molecular, a ureia modifica a estrutura das cadeias dos aminoácidos e polipéptidos dentro
da pele, o que é importante para ajudar a manter o funcionamento normal dos nossos tecidos
delicados. Um dos múltiplos benefícios da ureia é que ajuda a acelerar o processo de renovação
celular da pele.
▪▪ A ureia funciona em sinergia com os ingredientes que criam a estrutura molecular da pele.
▪▪ Trabalha ativamente para eliminar as células mortas da pele e as substâncias da camada córnea, o
que melhora a mudança celular na epiderme, que por sua vez ajuda a melhor de forma drástica a
capacidade de retenção de água na pele.
Complexo Purificante
▪▪ Esta mistura de ingredientes ativos atua como um agente anti-inflamatório, anti acne e sebo
regulador. É um sistema emulsionado que possui ativos solúveis em óleos de Chaulmoogra,
cominho preto, Manuka e crosta de magnólia.
▪▪ Contém flavesona, leptospermona e isoleptopermona, também conhecidas por β-tricetonas, que
inibem o crescimento seletivo da bactéria do acne.
▪▪ O Complexo Purificante foi especialmente desenvolvido para o tratamento de peles mistas e
oleosas e para evitar a formação de grãos e pústulas.
Extrato de Hammamelis Virginiana
▪▪ Tem propriedades adstringentes e agentes anti-inflamatórios
▪▪ Possui a capacidade de fechar os poros abertos

▪▪ Reduz a tendência a sofrer pontos negros e grãos
Extracto de Salvia Officinalis
▪▪ Inibe a atividade bacteriana
▪▪ Tem propriedades antioxidantes e adstringentes

