MIDELT QUÍMICA LTDA.
“Ativos de última geração”

ALGILON H41
PEEL-OFF ARGAN – GHASSOUL
Uma preparação instantânea & ultra-refrescante
ALGILON H41 é uma nova linha de máscaras em pós & instantâneas.
Um conceito revolucionário. ALGILON 41 peel-off, surpreende pela rapidez e pela facilidade de preparação.
Quando misturado com água, o pó de origem natural e livre de preservativo se transforma instantaneamente
em creme que se espalha facilmente sobre a pele e é facilmente removido (peel-off).
Este Peel-off Moroccan irá lhe oferecer toda a regeneração & suavização da associação do argan – argila
ghassoul.
ATIVIDADE REGENERADORA
A argila Ghassoul, um molde argiloso natural, com suas qualidades adstringentes e absorventes, regenera a
pele enquanto retira suas impurezas. Sua riqueza em sílica, torna-o um forte ingrediente regenerativo,
reestruturando as fibras de colágeno e elastina. O Argan, através de suas propriedades antioxidantes, protege
a pele, a qual fica melhor preparada para agir contra a poluição e o stress diário.
ATIVIDADE SUAVIZANTE
Com um pH neutro, o ghassoul é uma fonte natural de suavidade para a pele que se “acalma”. Sua capacidade
de absorver água é superior a outras argilas, seu poder de limpeza é fortalecido e seu poder de hidratação é
melhorado. Enquanto, naturalmente se livra de impurezas e células mortas, a argila ghassoul dá suavidade e
um efeito sedoso à pele.
Modo de usar:

Para 100g de água a 20°C no shaker. Adicionar 25g do pó. Agite VIGORASAMENTE durante poucos segundos
até o “silêncio” da mistura. Aplicar imediatamente no rosto evitando o contorno dos olhos. Deixe agir por
aproximadamente 10 minutos. Retire-a em um pedaço.
INCI NAME: Algin / Sodium Carboxymethyl Starch / Talc / Calcium Sulfate Hydrate / Tetrasodium
Pyrophosphate / Magnesium Oxide / Argania Spinosa Shell Powder / Moroccan Lava Clay / Cymbopogon
Martini Oil / Eugenia Caryophyllus (Clove) Leaf Oil / Pelargonium Graveolens Flower Oil / Piper Nigrum
(Pepper) Fruit Oil / CI 77491 (Iron Oxide) / CI 77492 (Iron Oxide) / CI 77499 (Iron Oxide).
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