Aktif karbon Maske
Aktif kömür sayesinde kirleri ve safsızlıkları absorbe eden bir maskedir.

Nasıl etki eder?
Cildi soymadan aydınlatmak mümkün!
Bambu kömürü sayesinde cildi soymadan ve kurutmadan toksinleri ve kirleri uzaklaştırır ve
taze cildi ortaya çıkarır.

Formülündeki bitki özleri güçlü antioksidan özellikte olan maske aynı zamanda nemlendirici
ve pürüzsüzleştirici etkiye sahiptir. Sabun özelliği ile yüksek arındırıcı gücü sayesinde
derinlemesine temizlik sağlar.

Ne yapar?
Aktif karbon ve güçlü bitkisel özlerden oluşur. Cildi aydınlatır, besler, yumuşatır ve cilt
tonunu eşitler. Daha aydınlık bir cilde kavuşmanızı sağlar.
Karbon maske içinde kullanılan aktif kömür, iyi bir cilt temizleyici maddedir. Detoks özelliği
ile yağlı cilt problemlerini önler. Karbon maske, ilk kullanımdan itibaren cildinizdeki olumlu
değişimi fark edebileceğiniz bir yapıya sahiptir. Temel özellikleri ise cildi aydınlatmak,
canlılık katmak ve ferah bir görünüm sağlamak.
Cildi toksinlerden ve kirlerden arındırarak, daha temiz ve arınmış bir cilt görünümü sunar.

Bambu kömürü ile yenilenmiş ve aydınlanmış bir cilt kazandırır. Cilt tonunda gözle görülür
şekilde eşitlik ve parlaklık sağlar.

Biliyor muydunuz?
Aktif karbon toksinlere bağlanma özelliği nedeni ile gıda zehirlenmelerinde kullanılır.

Nasıl kullanılır?
Kullanımı son derece kolaydır. Süngeri hafifçe ıslatıp karbon maskeyi tüm yüzünüze, göz
çevresi hariç uygulayın. 1-2 dakika bekledikten sonra nemli sünger ile temizleyin ve yıkayın.

Hangi bitkisel aktifleri içerir?
Aktif kömür
Yaşamın dayandığı temel işlevleri yerine getirebilmek adına yeterli çeşitlilikte ve
karmaşıklıkta düzenlemeler oluşturarak başka elementlerle birleşme yeteneğine sahip olan tek
madde karbondur. Karbon, canlılardaki maddenin %18’ini oluşturur.
Shea butter
Shea yağı cilt üzerinde pürüzsüz bir his bırakır. Afrikalı şifacılar binlerce yıldır kuru ve olgun
ciltlerde shea yağını kullanmaktadır. Esansiyel yağ kompozisyonu sayesinde cilt üzerinde
nemlendirici ve elastikiyet kaybını önleyici özellik gösterir
Defne yaprağı ekstraktı
Cildi arındırıcı etkisi ile bilinir.
Isırgan ekstraktı
Cildi besler ve korur.
Kekik ekstraktı
Çok güçlü bir cilt onarıcıdır.
Biberiye ekstraktı
Kuvvetli astrenjan özelliği ile sarkmış ciltlerde toparlayıcı etki gösterir. Ciltte tıkanıklıkları
giderir. Böylece daha sıkı görünen bir cilde kavuşturur.
Çörek otu ekstraktı

Çeşitli vitaminler ayrıca kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, selenyum, bakır, fosfor ve
çinko içerir.
Badem ekstraktı
Vitamin A, B1, B2, B6 ve E açısından zengindir. Cilt için mükemmel bir yumuşatıcı, kuru
ciltler için ise besleyicidir.
Buğday ekstraktı
A, D, E vitaminlerince zengindir, ayrıca vitamin B1, B2, B3, B6, F, protein ve mineral içeriği
yüksektir. Bu sayede kuru cildin canlanmasını sağlar. Cildi besler. İçerdiği antioksidanlar
serbest radikallerle savaşmada etkilidir.
Ardıç ekstraktı
Susam ekstraktı
Vitamin A ve E bakımından zengindir. Cildin nemlenmesi ve yeniden yapılanması sırasında
cilt dokusunun bakımına yardımcı olur.
Dulavrat otu ekstraktı
Cildin elastikiyetinin korunmasını sağlar.
Aloe vera ekstraktı
Bilinen en güçlü cilt yenileyicilerdendir.

Aktif karbon maskede aşağıdakileri BULUNMAZ!
- Paraben
- Alkol
- Ftalat
- Parafin
- Silikon
- Mineral yağ

