MIDELT QUÍMICA LTDA.
“Ativos de última geração”

ALGILON H45
PEEL-OFF CONTROLE DA POLUIÇÃO
Com carvão vegetal ativado
ALGILON H45 é um conceito revolucionário. ALGILON H 45 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 imediatamente em creme liso que se espalha facilmente sobre a pele e é facilmente removido
(peel-off).
Peel-off Controle da Poluição protege a pele e “varre” as toxinas da poluição graças a potente ação
absorvente do carvão ativado.
EFEITO DE BARREIRA REFORÇADA
O carvão ativado é o agente de descontaminação mais natural que existe. Sua principal qualidade é o seu
poder absorvente, o que permite que ele retenha as impurezas e toxinas. Nesta máscara ele é associado com
um complexo antipoluição composto por hera, girassol e farelo de arroz; este complexo atua especialmente
contra os efeitos citotóxicos de fumaças poluentes. A máscara formada também atua como uma tela de
proteção que reforça o efeito barreira da pele.
ATIVIDADE DETOX
O carvão ativado é conhecido por sua capacidade de desintoxicação. É capaz de remover as impurezas e
“varrer” o excesso de sebo: é um precioso ingrediente ativo para tratamento de peles mistas e oleosas.
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
aproximadamente por 10 minutos. Retire-a em um único pedaço.

INCI NAME: Water / Butylene Glycol / Caprylyl Glycol / Glycerin / Algin /
Talc / Magnesium Oxide / Calcium Sulfate Hydrate / Tetrasodium Pyrophosphate /
Peg-8 / PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether / Sodium Polyacrylate / Sodium Carboxymethyl Starch / Phytic Acid /
CI 77266 (Carbon Black) / CI 77499 (Iron Oxide) / Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract / Hedera Helix
(Ivy) Extract.
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