MINIPORYL®
“PORO MINIMIZER”

INCI NAME: ISOPENTYLDIOL (AND) TRIFOLIUM PRATENSE
(CLOVER) FLOWER EXTRACT
Extrato de trevo vermelho (Trifolium Pretense). O maior componente ativo dessa planta é a
Biochanina A. Esse flavonoide é um potente antioxidante e inibidor da 5α-redutase.
Miniporyl® contrabalança os efeitos dos distúrbios da pele responsáveis pelo alargamento dos
poros. Esse ativo altamente eficiente composto de Biochinina A reduz o tamanho dos poros, a
oleosidade e deixa a pele luminosa.

• Reduz o tamanho dos poros

MINIPORYL®

• Reduz a sebo
• Promove uma pele mais luminosa
• Uso: 0,5 a 2%

CABELO/SUPERFÍCIE DA PELE/SEBUM/FOLÍCULO/GLÂNDULA SEBÁCEA

ESTIMULA A QUERATINIZAÇÃO
A estimulação da filagrina, involucrina e queratina (marcadores)
comprova o efeito positivo sobre a diferenciação dos queratinócitos.

AÇÃO ADSTRINGENTE
Miniporyl® induz a contração do
colágeno permitindo uma redução
do tamanho dos poros.

REGULAÇÃO DO SEBO
Regula a produção do excesso de sebo graças à inibição da 5
α-redutase envolvida na estimulação das glândulas sebáceas. O
fluxo de óleo é reduzido nos canais dos poros, prevenindo seu
alargamento.

REDUÇÃO DA OLEOSIDADE

PROTOCOLO
• 2 grupos de 20 homens e mulheres com pele oleosa e mista (18 a 55 anos)
• Aplicação 2X ao dia de um creme com 2% de Miniporyl® vs placebo durante 30 dias
• Medida do sebum no dia 0, 15 e 30 como os aparelhos: Sebumeter®, Sebufix®+ Visioscan®
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REDUÇÃO DO TAMANHO E DA QUANTIDADE DOS POROS

PROTOCOLO
• 2 grupos de 20 homens e
mulheres com pele oleosa e
mista (18 a 55 anos).
• Aplicação 2X ao dia de um
creme com 2% de Miniporyl® vs
placebo durante 30 dias.
• Quantificação dos poros
(>0,25mm) nas bochechas e no
nariz (análise da imagem com
filtro específico).

FÓRMULAS
Poro Minimizer

Antiacne

Miniporyl®...................................2%
Algisium® C...............................4%
Ess. Wonderful........................0,5%
Base Hydra Fresh.......................qsp

Acneol®......................................4%
Miniporyl ® ..........................1%
Rice Silk.....................................3%
Gel de Lecigel a 3%...................qsp
Ess. Top Line...........................0,5%

Modo de uso: aplicar 2 vezes ao dia.
Modo de uso: aplicar 2 vezes ao dia.

