
 

 

 

Multiaktywny płyn micelarny TianDe „pracuje“ za trzech! 

 Demakijaż bez „efektu pandy“ 

 Ekspresowe oczyszczanie w trudnych warunkach  

 Pielęgnacja: w składzie matujący kompleks PORE REDUCTYL i 

alantoina 

 

Do wszystkich typów skóry, w tym do skóry wrażliwej 

                           

                                                      siarczanów  

                                                      parabenów 

 Delikatna formuła: BEZ           substancji zapachowych  

                                                      alkoholu 

                                                      barwników 

                                                      olejów mineralnych 

 

 

Komentarze: 

 

Płyn micelarny to łagodny preparat oczyszczający do usuwania makijażu. 

Usuwanie kosmetyków kolorowych to nie jedyne przeznaczenie produktu.  

 

1. Rozpuszcza makijaż i zanieczyszczenia skóry, zachowując równowagę 

płaszcza hydrolipidowego.  

2. Matuje skórę: oczyszcza z głębokich zanieczyszczeń i nadmiaru sebum, 

oczyszcza i zwęża pory.  

3. Pielęgnuje: nawilża, łagodzi, tonizuje i zmiękcza skórę. 

4. Ekspresowe oczyszczanie: alternatywa dla zwykłej wody w trudnych 

warunkach.  

 

Płyn micelarny pomoże rozwiązać wszystkie te zadania jednym ruchem, delikatnie 

i bez wysiłku. Nadaje się do każdego typu skóry, w tym do skóry wrażliwej, gdyż 

wywodzi się z medycyny. Woda micelarna była początkowo używana do 

pielęgnacji delikatnej skóry noworodków oraz osób z chorobami 

dermatologicznymi. W związku z tym, można jej śmiało używać do usuwania 



 

 

makijażu z oczu i ust. Delikatna formuła płynu micelarnego TianDe – nie 

zawierająca siarczanów, parabenów, substancji zapachowych, barwników ani 

olejów mineralnych – nie zatyka porów i nie powoduje podrażnień skóry. Brak 

alkoholu zapobiega szybkiemu wyparowywaniu cennej wody z powierzchni skóry 

i nie powoduje uczucia ściągnięcia i suchości.  

Skuteczność kosmetyku zwiększa zawartość naturalnych składników, które 

pielęgnują skórę.  

Innowacyjny kompleks PORE REDUCTYL to stężony wyciąg z miąższu 

grzybów z rodziny hub Fomes Officinalis. Zmniejsza rozmiar porów o 13% już po 

15 minutach od zastosowania.  

Zwęża pory, walczy z nadmiarem sebum, nadaje skórze naturalny matowy wygląd, 

nawilża, łagodzi i zmiękcza ją. Kompleks zawiera kwas agarycynowy, który ma 

silne działanie wiążące, ale jednocześnie nie wysusza skóry. Przeciwnie, nawilża 

warstwę rogową, czyniąc skórę elastyczną i sprężystą. 

Alantoina – naturalny związek chroniący skórę przed negatywnym 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych, ma działanie łagodzące i stymuluje 

odnowę komórek. 

 

Płyn micelarny TianDe - nowy poziom oczyszczania! 

 

Komentarze: 

Co wybierzesz do czyszczenia dywanu: odkurzacz czy miotłę? Większość 

odda głos na odkurzacz – poradzi on sobie ze wszystkimi zanieczyszczeniami 

szybciej i skuteczniej. Miotła nie usunie wszystkich paproszków, tylko jeszcze 

bardziej wbije je w dywan, może go też uszkodzić. Warstwa rogowa skóry to taki 

swego rodzaju „dywan“. W ciągu dnia „wbijają“ się w niego różne 

zanieczyszczenia: nadmiar sebum, pył, cząsteczki makijażu.  

Zwykły kosmetyk do demakijażu zawierający w swoim składzie twarde 

substancje czynne powierzchniowo można porównać z miotłą. Nie zawsze 

skutecznie usuwa on wszystkie zanieczyszczenia, a jednocześnie agresywnie 

oddziałuje na skórę, naruszając jej naturalną barierę hydrolipidową oraz nie zmywa 

się całkowicie pod wpływem wody.  

Micele to bardzo małe delikatne substancje myjące, wyodrębnione z eterów 

oleju rycynowego. Są maleńkie, ale mają ogromną siłę działania! Działają jak 

odkurzacz: wnikają w strukturę sebum, pozostałości makijażu czy pyłu, a 

następnie rozbijają ją na drobne cząsteczki, wiążą i dosłownie wysysają wszystkie 

nieczystości z porów skóry. 



 

 

Micele mają unikalną strukturę: jedna strona cząsteczki składa się z wody, 

druga – z tłuszczu. Płyn micelarny znakomicie współpracuje w tandemie z 

bawełnianym płatkiem kosmetycznym. Bawełna charakteryzuje się wysokim 

stopniem hydrofilowości wody, czyli dobrze wchłania wodę. Swoją „wodną 

częścią“ micele „przyczepiają się“ do płatka kosmetycznego, a tłuszczową 

„przyklejają się“ do cząsteczek makijażu, sebum i innych zanieczyszczeń. Kiedy 

pocieramy twarz płatkiem kosmetycznym nasączonym wodą micelarną – wszystkie 

zanieczyszczenia pozostają na płatku, a nie na skórze!  

 

Multiaktywny płyn micelarny TianDe jest niezastąpiony: 

 codziennie do demakijażu 

 podczas zajęć sportowych 

 w podróży 

 na łonie natury  

 podczas wieczornego wyjścia 

 podczas sesji zdjęciowej, telewizyjnej, pokazów mody 

 

Komentarze:  

Płyn micelarny to niezastąpiony preparat do usuwania makijażu.  

 

Płyn micelarny pozwoli umyć się nawet w warunkach całkowitego braku 

wody, na łonie natury, podczas długotrwałego lotu lub podróży.  

 

Jest niezastąpiony podczas wieczornego wyjścia oraz po powrocie, kiedy na 

demakijaż nie ma już sił, a spanie z makijażem jest przecież niedopuszczalne.  

 

Można go wziąć na salę sportową i szybko doprowadzić się do „porządku” 

po treningu.  

 

Wody micelarnej używają modelki i aktorzy, którzy w związku z 

wykonywanym zawodem muszą szybko i często zmieniać charakteryzację, 

zmywając jeden makijaż i zaraz potem nakładając kolejny.  

 

Płyn micelarny jest tak samo skuteczny przy pielęgnacji skóry każdego typu 

oraz w dowolnym wieku. Jest niezastąpiony dla suchej, wrażliwej skóry oraz dla 

skóry ze stanami zapalnymi, gdy inne preparaty oczyszczające powodują 

podrażnienia.  

 

Multiaktywny płyn micelarny TianDe: czystość skóry jednym ruchem ręki! 

 

  


