Profuse
Puriance
Gel Renovador
Para pele oleosa
Melhora a textura da pele
Estimula a renovação celular
Ação calmante
Sem parabenos
Dermatologicamente testado
Não comedogênico
60 g
Aché
O Aché Laboratórios Farmacêuticos traz toda a sua experiência para a criação de
Profuse, sua linha de dermocosméticos. Produtos desenvolvidos com o rigor de um
laboratório farmacêutico com eficácia comprovada por rigorosos estudos clínicos.
Texturas leves e especialmente desenvolvidas para a pele brasileira.
Saiba mais sobre Profuse em: www.ache.com.br
COMPOSIÇÃO: sodium polyacrylate, dimethicone, cyclopentasiloxane, trideceth-6,
PEG/PPG-18/18 dimethicone, propylheptyl caprylate, dimethicone/vinyl dimethicone
crosspolymer, silica, propylene glycol, aluminum starch octenylsuccinate, aqua,
disodium EDTA, phenoxyethanol, butylene glycol, pentylene glycol, hydroxyphenyl
propamidobenzoic acid, salicylic acid, behenyl alcohol, butyrospermum parkii butter,
hydrogenated castor oil, stearyl alcohol, protease, subtilisin, magnesium aluminum
silicate, hydroxyethylcellulose, nigella sativa seed oil, cucurbita pepo seed oil,
phospholipids, zinc sulfate, mentha piperita extract, arnica montana flower extract,
rosmarinus officinalis leaf extract, zinc PCA, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP
copolymer, parfum, triethanolamine, cyclopentasiloxane, benzyl alcohol, citral,
citronellol, geraniol, d-limonene, linalool.
Profuse
Puriance
Gel Renovador
Indicado para peles oleosas, Puriance Gel Renovador refina e uniformiza a textura da
pele, auxiliando no controle da oleosidade e estimulando a renovação celular. Como
resultado há uma redução no tamanho dos poros e uma melhora geral na textura da
pele. A presença do ácido salicílico microencapsulado associado ao Prozymex
estimula a renovação celular. O zinco presente na formulação associado ao complexo
de extratos vegetais (Nigella sativa e Curcubita pepo) promovem ação
seborreguladora. A NAB Arnica e o Sym Calmin promovem potente ação calmante. O
extrato de menta promove uma ação refrescante ao produto.
Modo de uso:
Aplique o produto pela manhã e/ou à noite sobre a pele limpa e seca ou conforme
recomendação médica. Evite o contato com os olhos e lábios. Não precisa enxaguar.
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Precauções e advertências:
Conserve em temperatura ambiente até 30ºC.
Não usar em crianças. Evite o contato do produto com os olhos. Caso isso ocorra,
lave-os com água corrente e em abundância. Se ocorrer na pele algum tipo de
irritação, aparecimento de erupções, vermelhidão ou qualquer outro tipo de
hipersensibilidade, suspenda o uso do produto. Em caso de ingestão acidental ou
aplicação incorreta, procure um médico. Uso externo. MANTENHA FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Produzido e embalado por:
K&G Indústria e Comércio Ltda.
Louveira - SP
Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Via Dutra, km 222,2
Guarulhos - SP
CNPJ 60.659.463/0001-91
Indústria Brasileira
MS 2.1087.0313
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