
INCI Name:
Solum Diatomeae (Diatomaceous Earth / 

Terre De Diatomee) - Calcium Sulfate - Algin - 

Charcoal Powder - Tetrasodium Pyrophosphate 

- Trisodium Phosphate - Citric Acid.

Concentração de uso:
Utilizar 15 g da máscara para ser adicionado 

em 40 ml de água.

Atributos do produto:
•	Máscara composta por alginatos e 

charcoal.

•	Ação detoxificante superficial. 

•	Ao ser hidratado, forma uma máscara que 

irá trazer os benefícios para a pele.

•	Confere luminosidade e uniformização.

•	Proporciona maciez e suavidade.

•	Melhora a textura da pele. 

•	Forma um filme protetor na pele.

•	Reduz os poros e oleosidade.

•	Resultados na primeira aplicação.

O mercado de produtos cosméticos está sempre em busca de inovações, de produtos que com-
binem alta qualidade e eficiência. Uma grande tendência desse mercado é o uso de máscaras 
faciais, sendo que no mercado de produtos Skin Care as máscaras faciais representam uma das 
categorias de crescimento mais rápido, com cada vez mais funcionalidades.

Sempre em busca dos melhores ativos, a Galena mais uma vez inova, apresentando Charcoal 
Mask - Peel Off. Uma máscara facial composta por Charcoal e alginatos. O Charcoal é uma 
enorme tendência no mercado estético, principalmente no uso de máscaras faciais. 

O carvão ativado, obtido através de um processo especial de carbonização, é internacionalmen-
te conhecido como Charcoal, e é capaz de capturar poluentes, toxinas e remover o sebo em 
excesso presente na superfície da pele.

O uso do carvão na medicina já é conhecido há muito tempo - foi descrito em papiros do Egito 
de 1550 a.C. Após o desenvolvimento do processo de ativação do carvão, seu uso se expandiu 
e se intensificou bastante.

Charcoal Mask - Peel Off forma uma máscara facial promovendo os benefícios do Charcoal 
+ alginatos: remoção do excesso de oleosidade, contribuição para a detoxificação superficial da 
pele, remoção de poluentes, toxinas e até resquícios de maquiagem, o que confere para a pele 
luminosidade, uniformidade, maciez, suavidade e ação anti-pollution.

CHARCOAL MASK - PEEL OFF 
Máscara negra para purificação, limpeza e suavidade da pele

Aplicação Charcoal
Mask - Peel Off

Pele uniforme, macia, suave sem 
sujidades e toxinas do dia a dia. 

MECANISMO DE AÇÃO

Charcoal Mask – Peel Off é composto por alginatos e Charcoal, o que garante sua atividade. Os alginatos são obtidos da alga marrom e atuam na 
epiderme, promovendo ação calmante, hidratante e conforto para a pele. 

O Charcoal possui uma grande capacidade de adsorção. Esse tipo específico de carvão é produzido a partir da carbonização de matérias orgânicas em 
condições extremas, na falta de oxigênio e em altas temperaturas. Este processo modifica a superfície do carvão tornando-o mais poroso, aumentando 
sua capacidade adsorvente. Desta forma, o Charcoal é capaz de aderir nas impurezas geradas pela poluição, sujidade, resíduos da maquiagem, excesso 
de sebo e toxinas da superfície da pele.
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LINHA ANTI-POLLUTION
Charcoal Mask - Peel Off................................................15 g
Água..............................................................................40 mL

INDICAÇÕES

Indicado principalmente para peles expostas à poluição. 
Benefícios para pele oleosa.
Auxilia na remoção de resíduos de maquiagem e sujidades.

Sugestões de  
Fórmulas
uso OUT

Hidratar o Charcoal Mask - Peel Off na água, homogeneizando até a 
formação de uma pasta lisa, sem a ocorrência de grumos. Aplicar imedia-
tamente uma camada grossa e uniforme  da pasta, assim que a máscara 
começar a ficar cinza claro no contorno da face, remover puxando-a. Se 
necessário enxague em seguida.

ASSOCIAR COM:
Pérolas Negras - Charcoal Scrub.......................................100%

Colocar as pérolas nos pontos desejados. Pressionar para o rompimento 
e massagear a região. O deslizamento pode ser facilitado umedecendo as 
mãos. Após alguns minutos, remover as partículas esfoliantes, com auxílio 
de lenços umedecidos ou secos. Não é necessário enxaguar. Usar 2 vezes 
na semana.

Referências bibliográficas: 
Literatura do fabricante - (Agrimer Cosmetic / França).

Produzido
na França

Atividade de Charcoal Mask - Peel Off

Charcoal

Adsorve impurezas como 
poluição, sujidades e resíduos 

de maquiagem, além do 
excesso de sebo e toxinas da 

superfície da face.

Benefícios Imediatos:
Limpeza, Purificação, Luminosidade, Maciez,

Uniformidade, Suavidade e Ação Anti-pollution para a pele!

Alginatos

Promove ação calmante, 
hidratante e conforto para 

pele.

Desenvolvido por Exclusividade


