
Pure Derm é um ativo composto por extrato de Salix 
alba, uma fonte natural de ácido salicílico que atua na 
renovação celular e seborregulação, por Zinco PCA, 
que hidrata enquanto reduz o excesso de oleosidade 
da pele e ainda por oligominerais, que contribuem 
para ação anti-inflamatoria, controle da oleosidade e 
homeostasia cutânea.

Pure Intense OE é um blend dos óleos essenciais de 
melaleuca, cipreste e lavanda, propicia ação seborre-
guladora e adstringente, anti-inflamatório e antimi-
crobiano, calmante e cicatrizante.

Natuplex Antioleosidade é um blend de fitocosmé-
ticos rico em taninos, flavonóides e ácidos fenólicos, 
derivados do Alecrim, Hortelã, Limão, Mil Folhas, Juá 
e Sálvia. Juntos, estes ativos auxiliam no controle e no 
equilíbrio da oleosidade da pele.

Ajidew ZN-100 combina os benefícios do zinco com 
o PCA, componente naturalmente existente na nossa 
pele, que controla o excesso de oleosidade enquanto 
mantém a pele hidratada e saudável.

Cirebelle Softsphere Carvão Ativado são esferas de 
cera auto-hidratantes recheadas de carvão ativado, 
ao serem aplicadas na pele, promovem uma delicada 
esfoliação e rompem-se, entregando carvão ativado à 
pele que absorve oleosidade e sujidades.

Sparclay Mineral CP é uma argila preta que contribui, 
além da ação seborreguladora, com ativação da cir-
culação periférica e manutenção da homeostasia da 
pele, atuando como agente rejuvenescedor, anti-infla-
matório, anti-séptico e anti-estresse.

Salix Peel AC, extraído do salgueiro branco (Salix 
alba), é uma fonte vegetal de ácido salicílico, um be-
ta-hidroxiácido que age como renovador celular, sem 
causar irritação, além de ação antimicrobiana contra 
Cutibacterium acnes (anteriormente Propionibacte-
rium acnes).

Flavocare é um extrato de própolis padronizado em 
polifenóis (12-15 mg/mL), obtido por um processo 
exclusivo, que garante a integridade dos polifenóis, e 
com ações anti-inflamatória, antimicrobiana, antiac-
ne, antipoluição, hidratante e calmante comprovadas.

Acne vulgaris é uma doença inflamatória crônica, que acomete a unidade pilossebácea. A acne tem início quan-
do há um distúrbio da atividade da glândula sebácea, desencadeando uma hiperprodução de sebo e uma hiper-
queratinização folicular, com consequente extravasamento de sebo e material queratinoso na superfície do folí-
culo, causando obstrução do poro e consequente formação de lesões não inflamatórias e lesões inflamatórias.

Por isso que a higienização bem como a hidratação da pele é recomendada a todos os pacientes acometidos por 
acne, e a utilização de cosméticos que auxiliem no controle da produção de sebo, ou ainda que apresentem ação 
antimicrobiana e anti-inflamatória, pode contribuir para rápida melhora da acne.
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Limpeza da Pele

Cuidados Para a Pele Acneica e Oleosa

FÓRMULA
Pure Derm........................................5,00%
Pure Intense OE...............................0,30%
Vitalvegan Clear Micelar....q.s.p. 100,00%

COMO USAR? Limpa a pele com suavidade, 
controlando a oleosidade. Com a pele úmida, 
aplicar pequena quantidade nas mãos e espa-
lhar sobre o rosto, massageando suavemente 
com os dedos, até formar espuma. Enxaguar 
com água.

SABONETE FACIAL PURE DERM
SULFATE FREE1

FÓRMULA
Pure Derm.......................................5,00%
Ajidew ZN-100.................................1,00%
Pure Intense OE...............................0,30%
Mica Pearl Green.............................0,30%
Vitalgreen Hydralotion....q.s.p. 100,00%

COMO USAR? Fórmula de toque suave e fácil 
espalhabilidade, controla a acne e a oleosida-
de, enquanto hidrata a pele sem excessos. So-
bre a pele limpa e seca, aplicar e massagear até 
completa absorção pela pele.

1LOÇÃO FACIAL PURE DERM

FÓRMULA
Tersil CBM (Bentonita).....................5,00%
Sparclay Mineral CP (Preta)...........25,00%
Glicerina...........................................5,00%
Pure Derm........................................5,00%
Pure Intense OE...............................0,50%
Lactato de Mentila (Hidros.)..........0,50%
Proteg SL.........................................1,00%
Água Deionizada................q.s.p. 100,00%

COMO USAR? Fórmula revigorante, com ação 
antiacne e antioleosidade. Sobre a pele, aplicar 
uma camada generosa e deixar por 15 a 20 mi-
nutos. Enxaguar abundantemente com água.

2MÁSCARA FACIAL PURE DERM 
PELE ACNEICA E OLEOSA

FÓRMULA
Pó de Pérola.....................................1,00%
Salix Peel AC....................................2,00%
Flavocare.........................................1,50%
Neutracolor MGB..............q.s.p. 100,00%

COMO USAR? Fórmula em pó que controla o 
brilho e a oleosidade, além de mascarar imper-
feições da pele, para finalizar seu tratamento 
antiacne. Sobre a pele limpa e tratada, com 
auxílio de pincel ou esponja, aplicar o pó sol-
to, podendo reaplicar ao longo do dia nas áreas 
mais oleosas.

3PÓ DERMOMINERAL 
ANTIOLEOSIDADE

FÓRMULA
Natuplex Antioleosidade................5,00%
Pure Intense OE...............................0,30%
Cirebelle Softsphere Carvão Ativ.....0,30%
Vitalvegan Água Micelar....q.s.p. 100,00%

COMO USAR? Fórmula leve, de uso diário, que 
remove oleosidade, controla a acne e acalma a 
pele. Com auxílio de algodão, aplicar o produto 
sobre a pele.

2LOÇÃO MICELAR PURE DERM
CONTROLE DA ACNE E OLEOSIDADE

SOLICITE COMO MANIPULAR AO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO DA BIOVITAL!


