


O tratamento completo para pele 
oleosa e manchada



COMODEX –O tratamento 
completo para pele oleosa 
e manchadaO novo e avançado 

COMODEX incorpora potentes ingredientes 

ativos nos mais recentes desenvolvimentos 

tecnológicos, utilizando sistemas avançados 

de entrega amigáveis à pele. Tais sistemas 

de entrega tornaram-se instrumentais na 

otimização da eficácia dos ingredientes 

ativos. Apresenta recursos avançados de 

penetração e liberação sustentada ao longo 

do tempo.

A nova linha de produtos garante a resiliência e 

a estabilidade de todos os componentes para 

máxima eficácia e resultados a longo prazo.

COMODEX trata sintomas e manifestações da 

pele oleosa causada por desequilíbrio hormonal, 

predisposição genética, infecções bacterianas, 

juntamente com falta de higiene, estresse, nutrição 

não saudável, para mencionar apenas alguns 

fatores que afetam a condição da pele.

Os fatores prejudiciais desencadeiam um ciclo 

vicioso de manifestações adversas e, se não forem 

tratados, acabam tornando a pele suscetível à 

inflamação, irritação e levando a um inevitável 

declínio em seu sistema de defesa natural.

Misturando o melhor da natureza e da ciência, 

o COMODEX purifica, equilibra e renova a pele, 

restaurando-a ao seu estado mais saudável.

O tratamento geral COMODEX aborda as 

principais causas de manchas e pele oleosa, 

agilizando os processos de cicatrização e 

prevenindo mais danos.

COMODEX é um tratamento singular que leva 

COMODEX



a resultados comprovados e duradouros.
Os problemas de pele são causados por vários 
fatores internos e externos que desencadeiam 
um ciclo prejudicial de bloqueio, contaminação 
e inflamação que perturba e danifica a pele.

COMODEX O tratamento baseia-se em 
quatro processos bem definidos, cada um 
apresentando ingredientes ativos eficazes em 
sistemas avançados de entrega tecnológica 
com poderosas capacidades de penetração. Os 
sistemas de entrega incorporam, estabilizam, 
protegem e solubilizam os ingredientes ativos 
corretamente direcionados.

Controle e regulação da 
atividade antimicrobiana

Ingredientes antimicrobianos e anti-sépticos 
combatem bactérias nos poros afetados, ao 
mesmo tempo em que equilibram a pele oleosa. 

Moderação da secreção de sebo
Uma combinação única de ingredientes altamente 
ativos minimizam o acúmulo de sebo, que obstrui 
os poros e leva a rompimentos. Simultaneamente, 
os antioxidantes diminuem a oxidação do sebo 
e a subsequente liberação de ácidos graxos 
nos quais as bactérias se esforçam.

Renovação da pele e reparação 
de tecido cicatricial
Os ingredientes queratolíticos esfoliam a camada 

externa,liberando bloqueio dos poros e excesso 
de sebo, impedindo a proliferação de bactérias, 
resultando em uma pele com aparência mais 
saudável, com uma textura suave e uniforme.

Prevenção da Hiper Pigmentação 
Pós-Inflamatória (HPI)
A podem deixar manchas (PIH) depois que 
se tornam inativas. Ingredientes avançados 
trabalham sinergicamente para reduzir 
a inflamação e a produção de melanina, 
clareando a pele e deixando-a uniforme.

ACTIVE INGREDIENTS
SLS FREE
Parabenos FREE
Petroquímicos FREE
Propylene glycol FREE
Triclosan FREE
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Esfoliação e Renovação
Sistema de entrega com liberação 
gradual - Ácido Salicílico 
Encapsulado
O ácido salicílico (SA) funciona como um agente 
queratolítico, comedolítico e bacteriostático, 
fazendo com que as células da epiderme se 
desprendam mais rapidamente, abrindo poros 
entupidos e neutralizando bactérias. É amigo 
da pele, evitando ressecamento e irritação. A 
liberação sustentada de AS ao longo do tempo 
permite uma entrega eficaz, duradoura e não 
irritante, adequada para peles sensíveis.

Perfection TriPeptide
Tripeptídeo biologicamente ativo responsável por 
desencadear o processo natural de descamação 
na pele.
Para manter a integridade e a suavidade da 
pele, as células superiores do estrato córneo 
são continuamente eliminadas da superfície da 
pele através de um processo natural chamado 
descamação. Com a idade, esse processo se 
torna lento e irregular, levando a uma barreira 
cutânea reduzida e a pele seca, áspera e sem 

Redução da rugosidade da superfície

Redução na escala de superfície

Amazing Results after only 2 Weeks!
Sistema de entrega com liberação 
gradual - Retinol encapsulado
Protege a molécula de retinol instável, facilitando a 
liberação controlada e a penetração aprimorada. 
As microcápsulas quebram quando são aplicadas 
na pele, de modo que o retinol é mais ativo 
quando administrado. A própria natureza da 
cápsula permite que um filme lipídico se forme 
sobre a superfície da pele para impedir a perda 
de água trans-epidérmica (TEWL). É eficaz na 
redução de rugas visíveis, linhas finas e manchas 
da idade. Aumenta a regeneração celular, bem 

como a produção de colágeno e AH, levando 
a uma pele mais elástica e até tonificada.
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brilho.
O TriPeptide da perfeição é baseado em um 
tripéptido biomimético projetado e vetorizado 
para atingir o estrato externo mais externo, 
onde ocorre a descamação. Aqui, o TriPeptide 
da perfeição quebra especificamente a ligação 
entre as células mortas na superfície da pele.

Benefícios:
• melhora na renovação celular
• aumento da hidratação e suavidade da 

pele
• redução da profundidade das rugas na 

região periorbital
• melhoria na qualidade da pele
• prevenção de imperfeições, 

irregularidades e sinais de idade.

Mecanismo:
Os corneócitos compõem a maioria, se não 
todo o estrato córneo, a parte mais externa 
da epiderme. Eles são interconectados por 
corneodesmossomas, compostos de duas 
proteínas - desmogleína e desmocolina, que 
formam pontes entre os corneócitos como 
"chave e fechadura".
O peptídeo inovador atua como um receptor no 
local da desmocolina, causando enfraquecimento 
da adesão célula-célula.

À medida que as células corneócitas perdem 
o contato célula a célula, a descamação com 

Efeito suavizante após 4 semanas

Célula de melanócitos antes do tratamento com AGS

Melanócitos após tratamento com AGS (após 48h)

o TriPeptide Perfection acelera a renovação 
epidérmica. Como resultado, a pele fica macia 
e rejuvenescida.

Prevenção da hiperpigmentação 
pós-inflamatória (PIH)
Enzyme Stability Vitamin C
Uma nova forma de vitamina C estabilizada 
com glicose para garantir alta estabilidade.
A alfa-glucosidase presente na pele ativa a 
vitamina C da estabilidade térmica para liberar 
gradualmente a vitamina C pura, proporcionando 
benefícios prolongados à pele.
As células de melanócitos tratadas com AGS 
demonstraram uma redução na síntese de 
melanina, resultando em menos pigmentação 
e aparência mais clara da pele.



O teste in vitro em fibroblastos da pele humana 
mostra que a vitamina C estabilizada promove a 
síntese de colágeno, aumentando a flexibilidade 
e promovendo a aparência mais jovem. Além 
disso, foi demonstrado que essa vitamina C 
estável pode garantir esses benefícios por um 
período prolongado.

Renovação pele mais jovem

Whitening Peptide
O peptídeo encapsulado biomimético TGF-β 
ajuda a diminuir a pigmentação da pele e 
inibe a produção de melanina de 2 maneiras:

Atividade da tirosinase em melanócitos

Inibe a atividade do MITF, diminuindo a produção 
de melanócitos e melanina. O resultado é menos 
distúrbios de pigmentação. (MITF-atua como um 
regulador do desenvolvimento de melanócitos.

• Diminui a expressão do fator TGF-β  (conexão 
do receptor), que causa a regulação da 
produção de tirosinase. Portanto, inibe a 
produção de melanina e diminui os distúrbios 
da pigmentação.

Síntese de melanina em melanócitos

Este peptídeo de clareamento exclusivo permite 
um efeito de clareamento ideal para uma pele 
mais brilhante e uniforme.

Limpeza e Purificação

Marine C Thiopeptide
Um ativo não irritante de origem marinha ajuda 
a reduzir manchas e inflamações sem secar a 
pele. Acelera a recuperação e evita reações 
adversas.
Testes de eficácia in vitro foram realizados 
para verificar propriedades anti-inflamatórias 
e antibacterianas.
Estudo de tratamento pós-estimulação 
As células foram primeiro induzidas com LPS 
(agente inflamatório induzido) e tratadas com 
peptídeo marinho após 24 horas.

Atividade anti-inflamatória da citocina pró-inflamatória da IL-8
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Estudo de efeito preventivo
As células foram tratadas com peptídeo marinho 
e após 24 horas a inflamação foi induzida pela 
adição de LPS (agente inflamatório induzido).
Os resultados mostram um forte efeito anti-
inflamatório em baixa concentração de peptídeo 
marinho.
Teste de eficácia anti-mancha  

Moderando sebo e ação 
matificante

Nio-Sebactive - Double Layer 
Liposome
Encapsulado em vesículas ativas, projetadas 
para reduzir a produção e o brilho do sebo. 
Este multi-ativo natural melhora a penetração da 
pele, melhorando a passagem percutânea de 
ativos para uma eficácia melhor e prolongada.

O NIO-Sebactive é uma poderosa combinação 
de nobiletin, ácido oleanólico e extrato de Saw 
Palmetto, transportado pelo niosoma, um novo 
sistema de administração de medicamentos.O 

• Extrato de Saw Palmetto - inibidor da 
5α-redutase, a principal enzima envolvida 
na produção de lipídios do sebo.

Uma redução significativa da taxa de proliferação de células 
sebócitas de apx. A redução de 40% é mostrada com apenas 
1% ativo.

* Teste in vitro mostra efeito inibitório do Nio-Sebactive na 5α-redutase

Nio-Sebactive encapsulado realiza uma atividade 
dupla.

Reduz um componente lipídico importante no 
sebo chamado triacilgliceróis (TG) através da 
inibição do diacilglicerol aciltra NSFERASE (dgat).

Inibe a 5α -redutase.

O Nio-Sebactive combina três ativos 
poderosos voltados para diminuir a 
secreção sebácea:

• Nobiletina - flavonóide presente na casca de 
frutas cítricas inibe a lipogênese e a proliferação 
celular nas glândulas sebáceas. Reduz a 
oleosidade, diminuindo a síntese de TA, um 
importante componente lipídico do sebo..

Duração de 4 semanas, aplicação uma vez ao 
dia.  Estudos de testes clínicos sobre breakouts 
mostram uma redução significativa em menos 
(-23,14%), excelente recuperação de breakouts, 
menos vermelhidão e menos inflamação.



*A study to evaluate surface sebum by Sebometer device 
demonstrates reduction of 28% in shininess over 4 weeks of 

Nio-Some active application.

• Ácido oleanólico - um composto triterpenóide 
bem conhecido com propriedades anti-
inflamatórias duradouras. Além disso, inibe 
a atividade da lipoxigenase, reduzindo a 
produção e o brilho do sebo. 

Pore Reductyl
Apresenta ácido agárico extraído da polpa 
de Fomes Officinalis (cogumelo). Apresenta 
múltiplos benefícios:

Adstringência cutânea:
O efeito imediatamente perceptível do aperto 
cutâneo leva à melhora do tom e da firmeza. 

Fechar os Poros:
A pele oleosa é excessivamente brilhante e pode 
ter poros dilatados e grandes. Pore Reductyl 
minimiza os sinais visíveis da pele que sofrem 
de secreção excessiva de sebo. 

Efeito hidratante:
O efeito adstringente e de aperto dos poros 
do Reductyl dos poros não seca a pele; pelo 
contrário, hidrata o estrato córneo, atingindo 
a pele com umidade.

Estudos clínicos comprovaram uma redução 
no tamanho e número de poros:

 In vivo clinical assays versus placebo

Hidratante e calmante

XpertMoist
Hidratante e calmante Com base no extrato 
de algas e nos fatores naturais de NMF, filme 
molecular livre de conservantes contendo 
ingredientes ativos específicos com alto efeito 
hidratante e regenerador. Este sistema de entrega 
aprimorado e oclusivo possui uma ótima superfície 
de contato com a pele, minimizando o TEWL e 
ajudando os ingredientes ativos a penetrar com 
mais eficiência, deixando a pele mais macia 
e reabastecida.
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Um estudo com mulheres voluntárias mostra 
um aumento significativo e imediato da umidade 
de 21,8% logo após 24h da aplicação e um 
efeito duradouro de 32,5% 21 dias após a 
aplicação.

Além disso, um estudo clínico em voluntários 
demonstra que esse ativo alivia imediatamente 
o desconforto da coceira. As sensações de 
coceira foram reduzidas em 79% após apenas 
5 minutos.

Extrato de pimenta da Tasmania
Ingrediente ativo natural da Austrália, extraído da 
pimenta da Tasmânia, especialmente projetado 
para proteger, suavizar e reduzir a sensibilidade 
da pele.
Trata edema, eritema e desconforto na pele. 
Alivia instantaneamente o desconforto coceira 
e proporciona um alívio rápido de sensações 
desagradáveis.
A liberação de citocinas pró-inflamatórias na 
epiderme ativa os neurônios sensoriais cutâneos 
e causa dores, prurido e queimação.
O alívio da inflamação foi demonstrado clinicamente 
na IL-8, uma citocina pró-inflamatória.
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito inibitório 
do extrato de Tasman berry na síntese de IL-8 
em fibroblastos dérmicos humanos.
O estado de inflamação foi induzido com IL-1 
α, um mediador pró-inflamatório.
Os resultados mostram uma diminuição 
significativa do mediador da inflamação IL-8. 
Portanto, o extrato de bagas Tasman inibe a 
cascata inflamatória para obter efeitos calmantes 



PASSO 1
CLEAN & CLEAR 
CLEANSER

Sabão anti-bacteriano, remove sujeira e resíduos 
de maquiagem, deixa a pele limpa e confortável.

PASSO 2
SCRUB & SMOOTH 
EXFOLIATOR

Esfoliante suave e cremoso esfolia, remove 
impurezas e resíduos de óleo da profundidade 
dos poros. A pele fica lisa, com uma textura 
uniforme.

PASSO 3A
TREAT & REGENERATE 
PEEL

Remove células mortas, aumenta a regeneração 
celular. Forte atividade antibacteriana. Inibe a 
produção de melanina.

VISÃO GERAL DO TRATAMENTO DE GABINETE
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PASSO 3B
PEEL & RENEW 
PEEL FORTE

Tratamento forte formulado para aumentar a 
renovação da pele. Fornece textura mais suave e 
aparência de pele mais brilhante.

PASSO 4
STIMULATE & DETOX 
SOLUTION

Solução estimulante para aumentar a circulação 
sanguínea e melhorar o metabolismo celular. 
Desintoxica e aumenta o oxigênio nas células. As 
propriedades anti-sépticas permitem a extração 
eficaz do sebo.

PASSO 5
BRIGHT & BALANCE 
SOLUTION

Desfoca a visibilidade dos pontos pós-acne, 
promovendo uma tez uniforme. Previne a 
hiperpigmentação pós-inflamatória. (HPI).



PASSO 6
ASTRINGE & REGULATE 
MASK

Reduz a produção de sebo e ajuda a absorver a 
oleosidade excessiva. Anti-bacteriano, acalma a 
pele irritada e ajuda a minimizar os poros.

PASSO 7
MATTIFY & PROTECT 
CREAM SPF 15

Creme leve enriquecido com hidratantes, fornece 
proteção prolongada contra o sol e danos 
ambientais. Aumenta a regeneração natural e 
elimina o brilho excessivo.

OPCIONAL
COVER & SHIELD 
CREAM SPF 20

O creme de cobertura leve esconde manchas 
e vermelhidão, deixando a pele uniforme e 
tonificada. Protege contra danos ambientais, 
combate os radicais livres e acelera os processos 
de cicatrização.
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PASSO 1

CLEAN & CLEAR
CLEANSER

PASSO3A
TREAT &
REGENERATE
PEEL

PASSO3B
PEEL & RENEW
PEEL
FORTE

PASSO 4

STIMULATE & DETOX
SOLUTION

PASSO 5

BRIGHT & BALANCE
SOLUTION

PASSO 6

ASTRINGE & REGULATE
MASK

PASSO 7

MATTIFY & PROTECT
CREAM SPF 15

PASSO1

PASSO 2

PASSO 4

PASSO 5

PASSO6

PASSO7

PASSO 3A PASSO 3B



Passo 1
CLEAN & CLEAR
CLEANSER

Passo 2
SCRUB & SMOOTH
EXFOLIATOR

Passo 3A
TREAT & REGENERATE
PEEL

[300 ml] [250 ml] [150 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Sabão antibacteriano, remove a sujeira 
e resíduos de maquiagem, deixa a 
pele limpa e confortável.

Esfoliante suave e cremoso esfolia, 
remove impurezas e resíduos de óleo 
da profundidade dos poros. A pele 
fica lisa, com uma textura uniforme.

Remove células mortas, aumenta a 
regeneração celular. Forte atividade 
antibacteriana. Inibe a produção de 
melanina.

INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES

Aplique uma pequena quantidade 
na pele molhada e massageie com 
movimentos circulares. Enxágüe com 
água morna.

Aplique uma camada fina e uniforme 
e aguarde até secar completamente. 
Retire com movimentos para cima e 
enxágue com água morna.

Aplique uma camada uniforme, evitando 
a área dos olhos. Deixe agir por até 5 
minutos, de acordo com a reação da 
pele. Remova com um pano úmido 
e morno.

VISÃO GERAL DO TRATAMENTO DE GABINETE
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Passo 3B
PEEL & RENEW
PEEL FORTE

Passo 4
STIMULATE & DETOX
SOLUTION

Passo 5
BRIGHT & BALANCE
SOLUTION

[150 ml] [300 ml] [300 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Tratamento forte formulado para 
aumentar a renovação da pele. Garante 
uma textura mais suave e uma aparência 
mais brilhante da pele.

Solução estimulante para aumentar 
a circulação sanguínea e melhorar o 
metabolismo celular. Desintoxica e 
aumenta o oxigênio nas células. As 
propriedades anti-sépticas permitem 
a extração eficaz do sebo.

Desfoca a visibilidade dos pontos 
pós-acne, promovendo uma tez 
uniforme. Previne a hiperpigmentação 
pós-inflamatória. (HPI).

INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES

Aplique uma camada uniforme, evitando 
a área dos olhos. Deixe agir por até 
5 minutos, de acordo com a reação 
da pele. Retire com um pano morno 
e molhado.

Mergulhe o algodão com solução 
e limpe suavemente o rosto. Deixe 
por 5 minutos.
N Ã O  E N X Á G U E !                                                             
Cont inue com a drenagem de 
comedões

Mergulhe o algodão com solução e 
limpe suavemente o rosto.
NÃO ENXÁGUE!



Passo 6
ASTRINGE & REGULATE
MASK

Passo 7
MATTIFY & PROTECT 
CREAM SPF 15

OPCIONAL
COVER & SHIELD CREAM 
SPF 20

[150 ml] [150 ml] [30 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Reduz a produção de sebo e ajuda 
a absorver a oleosidade excessiva. 
Anti-bacteriano, acalma a pele irritada 
e ajuda a minimizar os poros.

Creme l eve en r iquec ido com 
h id ratantes fo rnece proteção 
prolongada contra o sol e danos 
ambientais. Aumenta a regeneração 
natural e elimina o brilho excessivo.

O creme de cobertura leve esconde 
manchas e vermelhidão, deixando a 
pele uniforme e tonificada. Protege 
contra danos ambientais, combate os 
radicais livres e acelera os processos 
de cicatrização.

INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES

Aplique uma camada uniforme, evitando 
a área dos olhos. Deixe por cerca de 
10 minutos, até que a máscara esteja 
completamente seca.
Aplique compressas úmidas e remova 
com um pano úmido.

Aplique uma camada fina e uniforme 
na pele limpa e aplique suavemente 
para dispersão uniforme.

Aplique uma camada fina e uniforme 
e aplique suavemente para dispersão 
uniforme.
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HOME CARE OVERVIEW

CLEAN & CLEAR
CLEANSER

PURIFY & BALANCE
TONER

CONTROL & REGULATE
DAY TREATMENT

[250 ml] [300 ml] [50 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Sabão antibacteriano, remove resíduos 
de maquiagem e sujos, deixa a pele 
calma.

To n i fi c a n te  r e v i g o r a n te  c o m 
propriedades anti-sépticas. Purifica 
e equilibra a pele. Remove os poluentes 
que obstruem os poros e evita futuras 
manchas e manchas.

O gel de tratamento reduz a secreção 
e excreção de sebo, ajuda a absorver a 
oleosidade excessiva, diminui os poros 
e reduz o brilho. Anti-inflamatório e 
antibacteriano, previne mais manchas 
e acelera os processos de cicatrização.

INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES

Aplique uma pequena quantidade 
na pele molhada e massageie com 
movimentos circulares. Enxágüe com 
água morna.

Mergulhe o algodão no toner e limpe 
suavemente a pele.
NÃO ENXÁGUE!

Aplique uma camada fina e uniforme 
na pele limpa. Siga com protetor solar 
por cima.



MOIST & ILLUMINATE
EYE TREATMENT

RENEW & REPAIR
NIGHT TREATMENT

SOOTHE & REGULATE
MASK

[30 ml] [50 ml] [75 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Uma fórmula única ajuda a firmar 
e desfoca a visibilidade das rugas. 
Fortalece a estrutura do tecido e 
reduz significativamente o inchaço 
e o escurecimento da pele. Deixa a 
pele macia e relaxada.

Gel para o tratamento de manchas. 
Aumenta a regeneração celular. Não 
irritante e antibacteriano, evita novos 
comedões. Deixa a pele tonificada.

Equilibra a secreção e excreção 
de sebo. Antibacteriano, previne a 
recorrência de comedões, acalma 
a irritação e vermelhidão.

INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES

Aplique uma camada fina e uniforme 
na pele limpa e absorva-a ligeiramente.

Comece aplicando uma camada 
fina e uniforme na pele limpa duas 
vezes por semana. Aumentar o uso 
gradualmente. 

Aplique uma camada uniforme, evitando 
a área dos olhos. Deixe por cerca 
de 10 minutos e remova com um 
pano úmido.



53SCRUB & SMOOTH
EXFOLIATOR

CORRECT & PREVENT
GEL

COVER & SHIELD
CREAM SPF 20

[75 ml] [30 ml] [30 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Esfoliação suave e cremosa, remove 
a sujeira e os resíduos de óleo da 
profundidade dos poros, deixando a 
pele uniforme e sem brilho excessivo.

Gel de secagem para uso tópico. 
Diminui significativamente a visibilidade 
de manchas e evita a recorrência de 
comedões. Aumenta a regeneração 
e melhora a textura.

O creme de cobertura leve esconde 
manchas e vermelhidão, deixando a 
pele uniforme e tonificada. Protege 
contra danos ambientais, combate os 
radicais livres e acelera os processos 
de cicatrização.

INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES

Aplique uma camada uniforme e deixe 
até que esteja completamente seco. 
Retire com movimentos para cima e 
enxágüe com água morna.
NÃO USE na pele com acne ativa!

Aplique uma pequena quantidade na 
área afetada.

Aplique uma camada fina e uniforme 
e aplique suavemente para dispersão 
uniforme.



HYDRATE & RESTORE
SERUM

MATTIFY & PROTECT 
CREAM SPF 15

EXTRACT & REFINE PEEL–
OFF MASK

[30 ml] [75 ml] [75 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Serum leve enriquecido com hidratantes, 
regenera e rejuvenesce. Evita a perda 
de água e melhora o reservatório de 
água, deixando a pele confortável 
e suave.

Creme leve enriquecido com hidratantes 
fornece proteção prolongada contra 
o sol e danos ambientais. Aumenta 
a regeneração natural e elimina o 
brilho excessivo.

Remove comedões e abre os poros 
entupidos enquanto absorve o excesso 
de óleo. Protege e deixa a pele limpa 
e refrescada.

INSTRUÇÃO INSTRUÇÃO INSTRUÇÃO

Massageie no rosto, pescoço e decote. Aplique uma camada fina e uniforme 
na pele limpa e aplique suavemente 
para dispersão uniforme.

Aplique uma camada uniforme e deixe 
secar por 10 a 15 minutos. Retire-o 
com cuidado das bordas externas. 
Remova os resíduos da máscara 
com um pano úmido e morno.
Evite a área dos olhos e lábios, 
sobrancelhas e cabelos. Use uma 
ou duas vezes por semana.




