SÉRUM SEBONORMALIZANTE
30 ml - 1.0 fl.Oz.

Uma combinação específica de ingredientes funcionais, incluindo Backhousia
Citriodora, coentro e limão biológicos, trabalham em sinergia para purificar a pele,
melhorar a aparência dos poros e opacificar a tez.
Sebo e impurezas visivelmente reduzidos, pele mais tónica, uniforme e opaca.
Aconselhado nos casos de pele oleosa e mista, com poros dilatados.
Dermatologicamente testado.

PARA UMA PELE PURIFICADA
Aplique uma camada abundante de proteção solar com fator FPS alto e específica
para as peles oleosas, com uma consistência preferivelmente fresca e leve. Utilize
produtos delicados para a limpeza. Prefira uma alimentação pobre de gorduras
animais, açúcares refinados e álcool.
MODO DE UTILIZAÇÃO:
Aplique algumas gotas, conforme a necessidade, de manhã e à noite sobre a pele
previamente limpa. Pressione delicadamente para promover a absorção.
Evite o contacto direto com os olhos.
DESCUBRA ALGUMAS UTILIZAÇÕES ADICIONAIS:
No caso de acne tardia
com espinhas e cravos, aplique sobre o rosto, pescoço e decote.
Para a zona T
aplique algumas gotas no queixo, no nariz e na testa para reduzir a oleosidade.

CONTÉM:
OiLESS'CITY (Backhousia Citriodora)
um ingrediente funcional natural proveniente
da Austrália. Especialmente concebido para
proteger a pele oleosa dos agentes externos,
é conhecido pelas suas propriedades
seborreguladoras e antioxidantes.
Extrato de coentro biológico
contém vitamina B1, B2, E, K, ácido ascórbico
e sais minerais.
Extrato de limão biológico
tem um efeito tonificante sobre a pele.
Extrato de flores de laranjeira
com propriedades condicionadoras
antioxidantes.

QUESTIONÁRIOS DE
AUTOAVALIAÇÃO*:
100% dos voluntários
considera e o aspeto
dos poros da
melhorado após 30
dias.
100% dos voluntários
utilizaria novamente o
produto
*Questionário de autoavaliação de
6 mulheres e homens que
utilizaram o Balance & Purify.02

e

TESTE DE EFICÁCIA**:
- 43% redução dos poros
após 30 dias de tratamento

- 14% redução do sebo

após 30 dias de tratamento
Após 30 dias, a pele resulta
purificada, opacificada e tónica.
**Ensaios de eficácia realizados com equipamento
profissional, envolvendo 6 mulheres e homens que
aplicaram o Balance & Purify.02 durante 30 dias

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SACCHARIDE ISOMERATE, BACKHOUSIA
CITRIODORA LEAF EXTRACT, PULLULAN, SCLEROTIUM GUM, PHENOXYETHANOL, XANTHAN
GUM, LECITHIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SILICA, CITRUS AURANTIUM AMAR A
FLOWER WATER (CITRUS AURANTIUM AMARA (BITTER ORANGE) FLOWER WATER), CITRUS
LIMON PEEL EXTRACT (CITRUS LIMON (LEMON) PEEL EXTRACT), CORIANDRUM SATIVUM FRUIT
EXTRACT (CORIANDRUM SATIVUM (CORIANDER) FRUIT EXTR ACT), SODIUM CITRATE, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE
02_PART OF_405341_rev.001

