
Gel decongestionant și ușor astringent, potrivit pentru tenul 
cu tendințe acneice sau afectat de comedoane. Înlătură 
celulele moarte și previne blocarea porilor. Permite pielii 
să se regenereze, stimulând producția de colagen
 

BENEFICII
EXFOLIAZĂ & ELIMINĂ CELULE MOARTE apa 
de rozmarin, acizi de fructe AHA, acid salicilic 
natural BHA, vitamina C, acid lactic AHA.
HIDRTEAZĂ & ECHILIBREAZĂ SECREȚIA DE SEBUM extract 
de castravete, panthenol, glyceryk caprilat, lactat de sodiu.

MOD DE APLICARE
Se aplică pe tenul curat, preferabil seara. În timpul unui 
tratament de exfoliere este necesară protejarea UV a tenului, în 
special vara. Se recomandă persoanelor cu pielea sensibilă să 
efectueze un test de toleranță înainte de folosirea produselor 
care conțin AHA și BHA. Se poate folosi și pe corp.  
 

INGREDIENTE
APA DE ROZMARIN este indicată pentru îngrijirea tenului mixt, 
gras sau cu imperfecțiuni. Ajută la eliminarea impurităților, este 
astringent și contribuie la echilibrarea secreției de sebum.

EXTRACT DE CASTRAVETE bogat în vitamine și oligoelemente, 
este benefic pentru îngrijirea tenului mixt și gras în special, având 
proprietăți hidratante, astringente și de echilibrare a secreției 
de sebum. Conferă luminozitate și textură uniformă pielii.

GLICERINA VEGETALĂ atrage apa din atmosferă 
în piele. Este utilă în produsele de igienă cosmetică, 
deoarece după  spălare nu iese de pe suprafața pielii. 
 
ACIZI DE FRUCTE AHA ( Acizi Alfa Hidroxilati) sunt 
derivați din zaharurile fructelor, cu compoziție 100% de 
origine vegetală. Diverse studii indică faptul că aplicarea 
regulată (4-6 luni) a compozițiilor ce conțin AHA favorizează 
netezirea ridurilor fine, diminuarea profunzimii celor 
adânci și deschiderea culorii zonelor hiperpigmentare.

ACID SALICILIC NATURAL BHA este un extract 
standardizat, obținut din salcia neagră. S-a demonstrat in 
vitro că extractul de salcie (acidul salicilic natural, BHA) are 
efect antimicrobian forte. Testele de eficacitate au arătat că 
extractul acționează împotriva germenilor Staphylococcus 
aureus și Propionibacterium acnes, doi reprezentanți ai florei 
microbiene tegumentare implicați în formarea acneei. 

VITAMINA C este un antioxidant folosit pentru a îmbunătății 
fermitatea, semnele de îmbătrânire avansată și luminozitatea 
pielii. Reduce petele de pigmentare, optimizează nivelul de 
hidratare cutanată și stimulează producția de colagen. 
 
PANTHENOL (vitamina B5) are efect calmant, reparator, 
hidratant și antiinflamator. Stimulează keratinocitelor și 
proliferarea fibroblastelor (celulele constitutive ale epidermei), 
favorizând vindecarea leziunilor și accelerarea regenerării pielii.

ACID LACTIC AHA ( Acizi Alfa Hidroxilati)exfoliază stratul 
cornos al epidermei, elimină celulele moarte și previne 
aderența acestora de piele, prevenind blocarea porilor. 
Permite pielii să se regenereze, stimulează producția 
de colagen și elastină, contribuind astfel la netezirea 
pielii, estomparea ridurilor și a petelor pigmentare.

GLYCERYL CAPRILAT este un ingredient multifuncțional de 
origine vegetală cu eficacitate antimicrobiană, acțiune anti acnee 
și proprietăți de hidratare și refacere a barierei naturale a pielii.

LACTAT DE SODIU este un agent umectant și hidratant, 
obținut prin fermentație din surse vegetale, ce contribuie la 
fortifierea barierei naturale și îmbunătățirea elasticității pielii.

INGREDIENTE INCI
Rosmarinus Officinalis Water*; Distilled Wather; Glyceryl 
Caprylate; Aqua & Vaccinium Myrtillus Fruit Extract & 
Saccharum Officinarum Extract & Citrus Aurantium Dulcis 
Fruit Extract & Citrus Limon Fruit Extract & Acer Saccharum 
Extract*; Aqua, Salix Nigra (Willow) Bark Extract; Panthenol; 
Magnesium Ascorbyl Phosphate; Benzyl Alcohol, Salicylic 
Acid, Glycerin, Sorbic Acid; Xanthan Gum; Sodium Lactate; 
Lactic Acid ; Aqua, Glycerin, Cucumis Sativus Fruit Extract*, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid.

*100 % din totalul ingredientelor provin din agricultură organică. 
Produs cosmetic natural și organic certificat de ecocert 
greenlife în concordanță cu standardul ecocert.

GEL ANTIACNEIC
Rozmarin, acizi de fructe AHA & acid salicilic BHA


