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CONDIÇÃO CLÍNICA

Profuse é a marca de dermocosméticos que traz em seu DNA toda a
experiência do Aché Laboratórios
Farmacêuticos. Produtos desenvolvidos com a excelência de um
laboratório farmacêutico e eficácia
comprovada por rigorosos estudos
clínicos. Formulados em parceria
com Dermatologistas, seus produtos têm texturas especialmente desenvolvidas para diferentes belezas
e tipos de pele.
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Fotoproteção. A radiação solar que atinge
a terra é composta por um amplo espectro
de comprimentos de onda. Os raios UVA e
UVB são os principais promotores de danos
cutâneos, podendo atingir a epiderme e a
derme. Os protetores solares são importantes para proteger a pele dos efeitos agudos
da radiação solar, como queimaduras, aumento de pigmentação e espessamento da
pele, e também dos efeitos crônicos, como
fotoenvelhecimento e câncer de pele.

Inovação Dermatológica

Pele oleosa. A pele oleosa caracteriza-se
por produção excessiva de sebo, formando
uma camada superficial que deixa um aspecto oleoso e brilhante. Este tipo de pele é
muito frequente no Brasil e em países tropicais e caracteriza-se por brilho excessivo,
poros dilatados e tendência à acne (cravos e
espinhas). Fatores genéticos, alterações hormonais, clima quente e úmido, uso de cosméticos não adequados e até mesmo o estresse
podem aumentar a oleosidade da pele.

fb.com/profuseache
@profuseoficial

Consulte o seu Dermatologista
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Saiba mais sobre Profuse em:
www.profuse.com.br
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INDICAÇÃO
Ensolei Antiacne Color FPS 30 é um protetor solar com cor indicado para peles
oleosas e acneicas, sendo eficaz na redução da aparência de poros abertos,
na diminuição da acne e no controle da
oleosidade da pele, além de auxiliar na
proteção contra os efeitos nocivos das
principais radiações: UVB, UVA e luz
visível. Também minimiza os dados mais
profundos na pele causados pelos raios
infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.

Óxido de ferro
Pigmento que confere cor ao produto e
auxilia na proteção contra os principais
danos causados pela luz visível (artificial).
Carcinina
Evolução molecular do consagrado ativo carnosina, a Carcinina é um potente
aliado contra o envelhecimento da pele
por combater os radicais livres (ação
antioxidante) e por proteger as fibras
de sustentação responsáveis pela firmeza (ação antiglicante).
Sem parabenos

FÓRMULA
Ensolei Antiacne Color FPS 30 possui
em sua fórmula um moderno complexo
de filtros solares fotoestáveis, que conferem ao produto eficácia e segurança
em fotoproteção. Sua fórmula contém
pigmento translúcido que confere uma
cobertura leve e natural à pele, cobrindo leves imperfeições e revitalizando o
viço da pele.
Filtros solares
Alta proteção contra a radiação UVA/
UVB – devido à combinação de filtros
solares químicos e físicos de alta performance.

RESULTADOS
COMPROVADOS
Eficácia clinicamente comprovada para
peles oleosas e acneicas. Ensolei Antiacne Color FPS 30 foi testado em homens e
mulheres de 25 a 40 anos. Os resultados
revelaram redução visível da aparência
de poros em 2 horas, controle da oleosidade por 6 horas e, após 28 dias de uso
contínuo, redução da acne. Com apenas
3 dias de uso, 78% dos participantes
perceberam efeito secativo na acne.
Após 28 dias, houve 42% de redução
da vermelhidão causada pela acne.
Estudo in vitro evidenciou eficácia antioleosidade.
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RECOMENDAÇÃO DE USO
Aplique abundantemente no rosto, pescoço e colo antes da exposição ao sol e
reaplique a cada 2 horas, no dia-a-dia ou
conforme orientação médica. Reaplicar
sempre, após sudorese intensa, nadar ou
banhar-se, secar-se com toalha e durante
a exposição ao sol. É necessária a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Se a quantidade aplicada não
for adequada, o nível de proteção será
significativamente reduzido. Consulte o
seu Dermatologista.

PRECAUÇÕES
E ADVERTÊNCIAS
Conserve em temperatura ambiente
até 30ºC. Evite o contato do produto
com os olhos. Em caso de hipersensibilidade, suspenda o uso do produto. Em
caso de ingestão acidental, procure
um médico. Uso externo. MANTENHA
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Para crianças menores de 6 meses,
consultar um médico. Este produto não
oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das
crianças ao sol.
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