
 Purito Galacto 

Niacin 97 Power 

Essence 

COSRX Galactomyces 

95 Whitening Power 

Essence 

The Ordinary 

Niacinamide 10% + Zinc 

1% 
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Ferment Filtrate 
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92% 95% 0% 
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niacinamidtartalom 5% - kezdetben 

tapasztaltam 

kipirosodást és 

csipkedést is 

nem ismert, de biztosan 

kevesebb, mint 5% - 

sosem tapasztaltam 

kipirosodást és 

csipkedést 

10% - a kipirosodás és 

csipkedés a használat 

ideje alatt random 

jellemző volt 

hatás erőssége számomra: 

nehéz megmondani, 

de azt hiszem, a 

folthalványító és a 

faggyútermelést 

szabályozó hatása 

sem rossz 

erőssége számomra: 

hidratálás; 

tökéletes a 7 skin 

methodhoz, 

szemkörnyékre is 

szerettem használni 

erőssége számomra: nincs 

ilyen 

(elvileg csodaszer zsíros, 

pattanásos bőrre, de 

nekem nem vált be) 

kényelem 1-5 4 – az olajos érzet 

furcsa, de a többi 

réteggel eltűnik 

5 – jól illeszkedik 

mindenhez, észrevétlenül 

simul bele a rutinba 

3 – biztos van ettől sokkal 

rosszabban használható 

is, ezért nem húzom le 

jobban, de a ragacsosság 

és a pergés/kukacosodás 

miatt nem érdemel több 

pontot 

ár (szállítási 

költség nélkül) 

jelenleg kb. 16 

USD/60 ml  kb. 

67,5 Ft/ml 

jelenleg kb. 16 USD/100 

ml  kb. 40,5 Ft/ml 

jelenleg 5,90 EUR/30 ml 

 kb. 60,7 Ft/ml 

 

Félkövér, piros: egyező összetevők azonos helyen 

Félkövér: egyező összetevők 


