
Optimals Purifying Clay Face Mask

Optimals Purifying Clay Face Mask is een kleimasker met groene klei, kaolin en een mix 
van natuurlijke, Zweedse ingrediënten met witte dovenetel en kliswortel. Het is ontwikkeld 
om je Optimals huidverzorgingsroutine aan te vullen, en verwijdert overtollige talg, ontstopt 
je poriën en verwijdert onzuiverheden zonder de huid uit te drogen. De huid ziet er direct 
minder glimmend, schoner en gezonder uit, terwijl de poriën kleiner en minder zichtbaar 
zijn. De teint is helderder, matter en gerevitaliseerd. Dermatologisch getest, geurvrij en 
geschikt voor alle huidtypes.

• Verwijdert effectief overtollige talg*
• Zuivert de huid
• Vermindert glans en verkleint de poriën*
• Ontstopt de poriën*
• Antivervuilingseffect
• Maakt de huid helder, mat en verfrist*
• Verheldert zonder de huid uit te drogen*

*Consumententest

Ingrediënten

Sleutelingrediënten:
• Groene klei & kaolin – zuiveren door vuil aan te trekken, overtollige talg to 

absorberen en de poriën te ontstoppen.
• Witte dovenetel – bekend om zijn antibacteriële, antioxidant en kalmerende 

eigenschappen die de vette, onzuivere huid helpen verzorgen en beschermen.
• Natuurlijke kliswortel – zuivert, reguleert de talgproductie en vermindert een 

glimmende huid.
Alle ingrediënten
AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, KAOLIN, GLYCERIN, C12-15 ALKYL 
BENZOATE, BUTYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, 
HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, 
GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, CETEARYL GLUCOSIDE, 
IMIDAZOLIDINYL UREA, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, XANTHAN GUM, 
PARFUM, DISODIUM EDTA, BENTONITE, POLYSORBATE 60, SORBITAN 
ISOSTEARATE, ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT, LAMIUM ALBUM LEAF EXTRACT, 
SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM 
BENZOATE, CI 77891, CI 61570, CI 19140, CI 77499, CI 77492

Gebruik

Met je vingers of een spateltje aanbrengen op de droge huid en maximaal 10 minuten in 
laten trekken, daarna afspoelen met warm water. Gebruik 1–2 keer per week, alleen of 
samen met het Optimals Moisture Quenching Face Mask (34608).

Applicatietip: laat je kleimasker nooit volledig opdrogen. De huid eronder droogt dan 
namelijk ook uit.


