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HET MAGISCHE TRIO
SOS TEGEN PUISTJES

ALLE HUIDTYPEN 

•   PÂTE GRISE L’ORIGINALE
   De geheime formule werkt tijdens de slaap om de verdwijning van puistjes te 

bevorderen dankzij de extracten van leisteen en zachte amandel.

•  PÂTE GRISE STICK COUVRANT
UITDROGENDE ZUIVERENDE VERZORGING

   Deze verzorging zuivert en camoufl eert de onzuiverheden dankzij de getinte stick 
en de extracten van leisteen en hamamelis. Overdag plaatselijk op de puistjes 
aanbrengen.

•  PÂTE GRISE SPECIALE 5
CORRIGERENDE ZUIVERENDE VERZORGING

   Special 5 zuivert en droogt de puistjes uit tijdens de slaap dankzij de essentiële 
olie van tea tree en salicylzuur. ‘s Avonds op de onzuiverheden aanbrengen na 
de Pâte Grise.

AANVULLENDE VERZORGING
DAGELIJKS ZUIVERE HUID
GEMENGDE TOT VETTE HUID 

•  PÂTE GRISE CRÈME MATIFIANTE VELOURS
MATTERENDE HYDRATERENDE VERZORGING

   Deze frisse en luchtige gel-crème hydrateert de hele dag lang. Het extract van 
Chileense munt heeft een matterende werking en vermindert overtollige 
talgafscheiding van de gemengde tot vette huid.

•  PÂTE GRISE EXPERT POINTS NOIRS
DIEPREINIGENDE VERZORGING TEGEN VERSTOPTE PORIËN 

   Deze niet vette, vloeibare gel zuivert, reinigt diep en sluit de poriën om de 
verdwijning van zwarte puntjes te bevorderen en verstopte poriën te bestrijden 
dankzij het extract van Chileense munt en AHA.

•  PÂTE GRISE CRÈME PURIFIANTE
ZUIVERENDE VERZORGING TEGEN ONZUIVERHEDEN

   Deze luchtige, niet vette crème met extract van Chileense munt zuivert en gaat 
overtollig talg tegen. De AHA’s zorgen voor een micro-exfoliërende werking om 
de onzuiverheden van de gemengde tot vette huid zichtbaar te verminderen.



PÂTE GRISE
DE NALATENSCHAP VAN EEN  

MEDISCH EXPERT TEN DIENSTE  
VAN DE SCHOONHEID VAN DE HUID

Pâte Grise, ontwikkeld in 1947 door Dr Nadia PAYOT, één 
van de eerste vrouwelijke ar tsen van de 20e eeuw, is een echt 
schoonheidsgeheim. Een geheim wapen tegen puistjes met een sinds 
70 jaar onveranderde formule. De nachtelijke werking maakt direct 
korte metten met puistjes. De ideale verzorging voor iedereen, voor 
elk huidtype en elke leeftijd. 

HAAR LEGENDARSICHE WERKING? Leisteen is een krachtig 
bacteriëndodend middel dat puistjes doet verdwijnen. Leisteen is 
een door klei gevormde rots, gewonnen uit de bergen van Australië. 
Het aanwezige zinkextract met talg- en ontstekingsremmende 
eigenschappen reinigt en zuivert de onzuiverheden. Het extract van 
zachte amandel kalmeert op zijn beurt de soms pijnlijke zones van 
de onzuiverheden.

HAAR MYTHISCHE POT? De pot met zijn gewelfde ar t deco 
vormen werd ontworpen in de jaren 30 en heeft de verschillende 
stijlperiodes perfect en vlekkeloos doorstaan.
Voor het vieren van de 70e verjaardag van PÂTE GRISE heeft de 
Parijse illustratrice en blogster Lauriane (www.youmayloveit.
com) samengewerkt met PAYOT om deze bestseller in een nieuw 
jasje te steken. Zij ontwierp, in limited edition, een kleurige, verfijnde 
grafische creatie met amandelbladeren, een knipoog naar het extract 
van zachte amandel. De mooie stippen en de anijsgroene deksel 
geven de iconische pot een feestelijke uitstraling.



PÂTE GRISE
Om haar 70e verjaardag te vieren steekt de originele PÂTE GRISE 
zich niet alleen in een subtiel, feestelijk jasje, zij geeft eveneens haar 
historische naam en schoonheidsgeheimen aan EEN COMPLETE 
LIJN… 
PÂTE GRISE is voor taan een routine van 8 zuiverende 
verzorgingsproducten tegen onzuiverheden, voor een vlekkeloze, 
onberispelijke huid.

DE VERZORGINGSLIJN PÂTE GRISE
DE BEHANDELMETHODE

Drie verzorgingsproducten gebaseerd op de exper tise van Dokter 
Nadia PAYOT, voor alle huidtypen die last hebben van incidentele 
puistjes.

DAGELIJKSE VERZORGING
Vijf zuiverende, matterende en diepreinigende verzorgingspro-
ducten, speciaal bestemd voor de gemengde tot vette huid.



NIEUW

EAU PURIFIANTE
PERFECTIONERENDE TWEEFASEN LOTION

NIEUW

MASQUE CHARBON
ULTRA-ABSORBERENDE MATTERENDE VERZORGING

De EAU PURIFIANTE PÂTE GRISE, gebaseerd op 
de geheime formulering van Pâte Grise, is speciaal 
ontwikkeld voor de gemengde tot vette huid met 
onzuiverheden. De tweefasen formule combineert 
de weldadige werking van een zuiverende lotion en 
matterende poederdeeltjes voor een vlekkeloze, 
onberispelijke huid.

De frisse lotion, met extracten van Chileense munt 
en salicylzuur, reinigt, verwijdert overtollig talg, sluit de 
poriën en stimuleert de afschilfering om de huidkorrel 
te verfi jnen.
De absorberende, fi jne poederdeeltjes van zink, 
een van nature antibacteriële stof met talgregulerende 
eigenschappen, zorgen voor een langdurig matterende 
werking. 

RESULTAAT
De huid is bevrijd van onzuiverheden, zij is weer fris en 
stralend. De huid vertoont geen onregelmatigheden en 
is zelfs zonder make-up perfect.

‘S MORGENS EN ‘S AVONDS AANBRENGEN MET EEN WATTENSCHIJFJE 

OP HEEL HET GEZICHT EN DE HALS. 

 TOT 2 KEER PER WEEK IN EEN DIKKE LAAG AANBRENGEN OP HET GEZICHT 

EN DE HALS. 10 MINUTEN LATEN INWERKEN EN AFSPOELEN MET WATER.

Het veelzijdige MASQUE CHARBON PÂTE GRISE 
zuivert en matteert op zachte wijze. De originele 
zwarte textuur combineert de ultra-absorberende 
werking van kool afkomstig van de Japanse eik en de 
zuiverende en diepreinigende werking van kaolien, 
de allerzachtste kleisoort.

De formule met extracten van Chileense munt en 
zink, speciaal ontwikkeld voor de gemengde tot vette 
huid met onzuiverheden, gaat overtollig talg tegen, 
strijkt de huidkorrel glad en vermindert de grootte en 
het ontstaan van puistjes.

RESULTAAT
De huid is gezuiverd, zij is weer fris en stralend. De 
onzuiverheden zijn vervaagd en het ontstaan hiervan 
wordt tegengegaan.

SCHONERE
HUID 

100%*

MATTE 
HUID 

95%*

VERBETERDE 
HUIDKWALITEIT 

100%*

GEZONDERE 
HUID 

100%*

VERMINDERDE
TALGPRODUCTIE

95%*

VERBETERDE 
HUIDKWALITEIT 

100%*

Het veelzijdige MASQUE CHARBON PÂTE GRISE 
zuivert en matteert op zachte wijze. De originele 
zwarte textuur combineert de ultra-absorberende 
werking van kool afkomstig van de Japanse eik en de 
zuiverende en diepreinigende werking van kaolien
de allerzachtste kleisoort.

De formule met extracten van 
zink, speciaal ontwikkeld voor 
huid met onzuiverheden
strijkt de huidkorrel glad en vermindert de grootte en 
het ontstaan van puistjes.

De huid is gezuiverd, zij is weer fris en stralend. De 
onzuiverheden zijn vervaagd en het ontstaan hiervan 
wordt tegengegaan.

*Onder dermatologische controle getest bij 20 vrijwilligers gedurende 28 dagen. *Onder dermatologische controle getest bij 20 vrijwilligers gedurende 28 dagen. 


