
Linha Purifying 
 
 
 
Uma linha rica e eficaz para tratar peles propensas a acne  
Uma poderosa combinação de ingredientes ativos que funciona eficazmente para prevenir a 

hiperqueratinização, enquanto controla as bactérias e promove uma pele mais saudável e mais 

hidratada. Graças aos seus extratos vegetais, a linha Purifying purifica constantemente a pele, 

atuando diretamente na fonte de produção sebácea. Sem óleos e com uma textura ligeira, os 

produtos da linha Purifying controlam lesões do acne e previnem lesões futuras, por outro lado 

reduzem a irritação da pele e aceleram uma correta cicatrização. Recomendado para peles 

propensas ao acne e à formação de grãos e espinhas. 
 
Indicações  
▪▪ Peles oleosas com excesso de sebo, grãos e pontos negros 

▪▪ Peles com tendência a acne 

▪▪ Poros abertos 

▪▪ Peles inflamadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamento Intensivo Localizado Tratamento diário 
 

Tubo 15 ml Tubo airless 50 ml 

 

Método de aplicação  
▪▪ remover a maquilhagem e limpar a pele com Purifying Cleanser. Depois, tonificar com o Bamboo 
Hydratonic  
▪▪ aplicar pequenas quantidades de Purifying Cream no rosto todo e misturar ligeiramente e rapidamente 

pelo rosto todo.  
▪▪ usar gestos curtos, mas firmes para aplicar o produto. Não esfregar a pele. 
▪▪ enquanto o creme estiver húmido, “golpear” suavemente a superfície do rosto com os dedos durante 
meio minutos. Pode usar os dedos de ambas as mãos, em cada lado do seu rosto muito suavemente. 
▪▪ quanto aparecer surtos localizados, aplicar o Purifying Intensive Serum localmente sobre a zona 
afetada 
  

 
 
 

 



Linha Purifying  
 
 
 

Ingredientes Ativos 
 

Ácido Láctico 
 
▪▪ O ácido láctico possui, como o resto dos AHAs, 

propriedades queratolíticas, pelo que ajuda a 

eliminar as células mortas. Tem a capacidade de 

penetrar a cada mais interna da pele, 

estimulando assim, a síntese de colagénio e 

elastina.  
▪▪ Estes elementos são parte da estrutura da 

matriz extracelular. O ácido láctico também 

melhora a barreira lipídica da pele e aumenta 

as ceramidas da pele. Ajuda a hidratar a pele e 

possui a capacidade de atrair água e mantê-la 

em espaços intersticiais. 
 

Ácido Salicílico 
 
▪▪ A propriedade comedolítica do ácido salicílico, 

converte-o num agente útil nas peles propensas 

a acne. O ácido salicílico é considerado um 

agente demolítico devido à sua capacidade par 

romper as uniões celulares em vez de romper 

ou alisar os filamentos de queratina intercelular. 

▪▪Também apresenta propriedades anti-

inflamatórias (inibição da síntese de 

prostaglandinas) e reduz a proliferação de P. 

acne. 
 
Zinco PCA 
 
▪▪ Zinco PCA é o sal do zinco do ácido pirrolidona 

carboxílico ou L-PCA. A eficácia do zinco 

aumenta, porque combina-se com uma 

“molécula piloto” presente de forma natural na 

pele, o ácido pirrolidona carboxílico (L-PCA) 

mostrou uma melhoria significativa na 

biodisponibilidade do Zinco.  
▪▪ Desempenha um papel que é muito importante 

na diferenciação celular e, por isso, possui uma 

atividade considerável no processo de 

cicatrização. Uma investigação científica 

demonstrou que o zinco reduz a secreção de 

sebo, mediante a inibição da 5 α-redutase. 

Também se provou que a aplicação cutânea de 

preparações que possuem zinco aumenta os 

níveis de zinco na epiderme. 

 
 
 

 

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 óleo de Chaulmoogra, cominho 

negro, Manuka e crosta de Magnólia. Possui 

flavesona, leptospermona e isoleptopermona, 

também conhecidas por β-tricetonas, que matam 

de forma eficaz a bactéria do acne. O Complexo 

Purificante foi concebido especialmente para peles 

mistas e oleosas e evitar a formação de grãos e 

pústulas. 
 

Ativos Purificantes 
 
▪▪ O extrato de folha de Cleome Gynandra, rico 

em Rutina e ácido hidroxicinâmico, atua com um 

agente purificador, regulador de sebo e agente 

calmante. Normaliza a produção de sebo, atua 

sobre lípidos específicos associados ao acne, 

reduz a quantidade de esqualeno peroxidado, aj 

os marcadores chave implicados na resposta 

inflamatória. 
 

Extrato de Rhodosorus Marinus 
 
▪▪ É um extrato neuro-calmante específico de uma 

microalga vermelha unicelular. Demonstrou 

propriedades para reduzir a libertação de 

mediadores inflamatórios e neuros inflamatórios 

com o fim de reduzir a sensibilidade da pele. 
 

Extrato de Hammamelis Virginiana 
 
▪▪ Possui propriedades adstringentes e 

agentes anti-inflamatórios. Tem a capacidade 

de fechar os poros abertos e reduz a 

tendência a sofrer de pontos negros e grãos. 

 
 
 

 
 
  


