
              FONTES DE ÁGUA

•  A água fermentada de chá verde   
(água de folhas de Camellia sinensis 
e fermento de Saccharomyces) limpa, 
hidrata, ilumina, firma e sustenta a pele 
protegendo-a de vários agressores diários. 

Cultivado na região de Boseong na 
Coreia, nosso chá verde cresce em uma 
área conhecida por possuir os maiores 
campos de chá da Coreia devido ao seu 
solo e condições climáticas perfeitos. 
A fermentação do chá tem uma longa e 
rica história nesta região. Ela passa por 
um processo de duas etapas, usando 
técnicas tradicionais e naturais de 
fermentação do ácido lático para se 
obter os melhores resultados e alcançar 
os níveis mais potentes dos ingredientes.

LAVAPURE™ Volcanic Mud Mask -  
Máscara facial de lama vulcânica

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Como as águas geotérmicas que surgem dos leitos vulcânicos, o LavaPure renova, refresca e energiza a aparência de sua 
pele. As propriedades vulcânicas tiram as toxinas da superfície da pele trazendo para um resultado purificador.

ABORDAGEM MILENAR COREANA DA  
ÁGUA – MAIS AKWA E MENOS ÁGUA

CARACTERÍSTICAS

• Fórmula livre de parabenos,  
sulfatos e ftalatos

• Livre de crueldade — nunca será 
testada em animais.

• Faz bem para a sua pele e para o  
meio ambiente

• A fórmula é vegana e não  
contém glúten

• Testada por dermatologistas para 
verificação da suavidade

• Não submete sua pele a produtos 
químicos agressivos, nem compromete 
a saúde da pele a longo prazo em  
troca de um efeito de curto prazo

• Fragrâncias totalmente naturais

BENEFÍCIOS

• Ao ser aplicada, apresenta-se como uma lama azul-acinzentada exuberante,  
que passa para uma cor preta-azulada intensa ao secar.

• Refina a pele e reduz os poros sem ressecar

• Remove suavemente os resíduos e faz uma esfoliação para melhorar a textura  
da pele e iluminá-la com a ajuda de ingredientes naturais, como o pó da casca  
de nozes e o pó da semente de damasco

• Adequados para a maioria dos tipos de pele
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INSTRUÇÕES DE USO:  
Depois de limpar a pele, aplique no 
rosto, estendendo até o pescoço e 
o colo, se desejar. Evite as áreas ao 
redor dos olhos, das narinas e da boca. 
Deixe secar por 5 a 15 minutos. Em 
seguida, acrescente água e massageie 
suavemente para esfoliar. Enxágue. Para 
usar como tratamento local, passe na 
área do problema, deixe secar e enxágue. 
Em seguida, use o Glacier Glow Four-
Way Toner – Tônico Facial com algodão, 
limpando a área tratada para remover o 
restante da máscara.

INGREDIENTES: 
Água da folha da Camellia sinensis, 
kaolin, glicerina, bentonita, glicol 
de butilene, silicato de magnésio e 
aluminio, pó de carvão, 1,2-hexanediol, 
pó do Prunus armeniaca, pó de 
concha de Juglans regia, C12-14 
pareth-12, propanodiol, caprilil glicol, 
pentilenoglicol, hidroxiacetofenona, 
goma xantana, agua, EDTA disódio, 
dipropilenoglicol, extrato da folha de 
Aloe barbadensis, cinza vulcanica, 
extrato de semente de Avena sativa, 
extrato de semente de Coix lacryma-
jobi ma-yuen, extrato de frutas Citricas 
junos, extrato de semente de Glycine 
max, extrato de semente de Phaseolus 
radiatus, extrato de Oryza sativa, 
extrato de farelo de Oryza sativa, 
extrato da folha de Pinus densiflora, 
extrato de semente de Sesamum 
indicum, óleo esencial de Geranium 
maculatum, óleo esencial de casca 
de Citrus aurantium dulcis, extrato 
de Artemisia annua, bioflavonoides, 
óleo de Cimbopagon martini, óleo 
de Lavandula angustifolia, silica, 
óleo de Anthemis nobilis, fermento 
de Sacaromices, extrato de Brassica 
oleracea italica e etilhexilglicerina.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
Item #2111125137 — frasco de 100 g
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PRINCIPAIS INGREDIENTES 

• A cinza vulcânica limpa profundamente, 
remove as impurezas, purifica a superfície 
da pele e refina os poros para obter um 
aspecto, uma sensação e textura  
visual uniformes.

• O pó da casca de nozes e o pó da 
semente de damasco são delicados, 
mas limpam profundamente, esfoliam 
e iluminam a aparência da pele.

• O complexo patenteado de limpeza 
profunda com bioflavonóides, extrato 
de brócolis e aloe purifica e refina os 
poros, esfolia a pele e controla seus 
níveis de gordura.

• O extrato da semente de soja (Glycine 
max), também conhecido como extrato 
de soja preta, suaviza a textura da pele 
com aminoácidos poderosos. 

• O extrato da semente de Coix 
lacryma-jobi ma-yuen contém uma 
abundância de nutrientes como: 
leucina, ácido glutâmico, valina e 
tirosina que ajudam a suavizar e 
purificar a aparência da pele. Também 
tem um efeito hidratante para ajudar 
a pele a manter uma aparência 
vigorosa, fresca e luminosa. 

As informações sobre este produto foram aprovadas para distribuição no Brasil. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Todos os direitos reservados. 072721BRAZIL

LAVAPURE Volcanic Mud Mask -  
Máscara facial de lama vulcânica


