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CONDIÇÃO CLÍNICA

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

100mm

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.
Inovação Dermatológica

LIMPEZA
FACIAL
Saiba mais sobre Profuse em:
www.profuse.com.br

fb.com/profuseache
@profuseoficial

Consulte o seu Dermatologista
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Limpeza da pele. A pele é um tecido de
revestimento do corpo e possui várias
e importantes funções como proteção,
regulação térmica, sensorial, síntese
de vitamina D e comunicação. Os tensoativos também conhecidos como
surfactantes são os agentes responsáveis por promover limpeza da pele.
Para a limpeza profunda e adequeada
da pele oleosa, é importante remover
as impurezas e o excesso de gordura,
sem remoção excessiva desta importante camada da pele, respeitando a
integridade da barreira cutânea.
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Puriance Sabonete Líquido é indicado
para a limpeza de peles mistas a oleosas, removendo o excesso de oleosidade, brilho e impurezas da pele.

Puriance Sabonete Líquido foi formu-

com os olhos. Caso isso ocorra, lave-os

lado de maneira a minimizar o risco de

com água corrente e em abundância. Se

alergia ou irritação, não tendo apre-

ocorrer na pele algum tipo de irritação,

sentado casos de sensibilidade nos

suspenda o uso do produto. Em caso

estudos clínicos.

de ingestão acidental ou aplicação
incorreta, procure um médico. Não

Puriance Sabonete Líquido tem pH fi-

FÓRMULA

siológico similar ao da pele, com ação

PURIANCE Sabonete Líquido da linha

de limpeza que não agride a epiderme

Profuse é um produto para limpeza

e respeita a barreira cutânea, preve-

profunda, eficaz e sem irritação da

nindo irritação e sensação de “repu-

pele mista a oleosa.

xamento” da pele.

Sua fórmula combina agentes de limpeza eficazes com ativos consagrados, como:

RECOMENDAÇÃO
DE USO
Aplique o produto sobre o rosto

Ácido Salicílico Microencapsulado:

úmido, massageando em movimentos

Presente também nos demais produ-

circulares. Enxágue por completo.

tos da linha PURIANCE, que propor-

Utilize diariamente pela manhã e à

ciona uma microesfoliação eficaz.

noite ou conforme orientação médica.
Consulte o seu Dermatologista.

Alfa-bisabolol (ou Bisabolol):
Ativo com propriedades calmantes e
anti-irritantes.

PRECAUÇÕES
E ADVERTÊNCIAS

Lactato de Mentila: Que promove

Conserve em temperatura ambiente

sensação de refrescância na pele.

até 30ºC. Evite o contato do produto
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usar em crianças. Uso externo.
MANTENHA FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

100mm

INDICAÇÃO

