NOVIDADE
CREME FACIAL ANTI-ENVELHECIMENTO
EXCLUSIVO SPF 50
EXCLUSIVE ANTI-AGING
INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

50 ml | 503029

62,99 EUR
1259,80 EUR / 1 l

UM CUIDADO ANTI-ENVELHECIMENTO DE LUXO RESULTANTE DA UNIÃO
ENTRE A TECNOLOGIA AVANÇADA E INGREDIENTES DA MAIS ALTA
QUALIDADE
Aprenda a parar o tempo e a preservar a sua juventude
CREME FACIAL ANTI-ENVELHECIMENTO EXCLUSIVO SPF 50
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50
Ao tentarmos atingir a perfeição numa fórmula que preserve a juventude, criámos o CREME FACIAL
ANTI-ENVELHECIMENTO EXCLUSIVO SPF 50, uma combinação sofisticada de ingredientes da mais alta
qualidade e uma tecnologia avançada. Graças à sua fórmula inovadora, proporciona um cuidado e uma proteção
multidimensional à pele. Os efeitos sinérgicos dos ingredientes ativos asseguram a nutrição, regeneração e uma
hidratação profunda da pele.
Por outro lado, o sistema especial de filtros UVA/UVB funciona como um revestimento protetor da pele,
prevenindo o fotoenvelhecimento e o aparecimento de manchas na pele. A sua consistência transparente única
permite que o creme se espalhe facilmente na superfície da pele e seja absorvido na perfeição. É ideal para usar
antes de aplicar a maquilhagem. Este creme é um produto cosmético insubstituível da mais alta qualidade!
Dê à sua pele o cuidado de luxo que merece!

A combinação perfeita de ingredientes cuidadosamente selecionados:
• óleo de Inca Inchi - um ingrediente de luxo muito valorizado nos cosméticos que derivam da prensagem a frio do
fruto da planta Sacha Inchi, que cresce na selva peruana. A responsável pelas suas fantásticas propriedades é a sua
rica composição, o que o torna num dos óleos essenciais mais procurados e reconhecidos atualmente. Contém a
maior quantidade de ácidos gordos insaturados entre todos os óleos vegetais naturais, antioxidantes (vitaminas A e
E) e toda uma variedade de ácidos gordos valiosos: Ómega-3 e Ómega-6! Graças a isso, proporciona elasticidade e
firmeza à pele, estimula a produção de colágeno, suaviza visivelmente as rugas e atrasa o seu aparecimento.
• extrato de algas marinhas - um verdadeiro tesouro do fundo do mar, uma fonte inestimável de vitaminas, macro
e microelementos de fácil absorção. As propriedades únicas das algas, são conhecidas há muito tempo. Já eram
usadas na antiguidade para os cuidados com o corpo e para fins médicos, especialmente nos países asiáticos. Uma
das qualidades mais valiosas das algas, deve-se ao facto de que os seus ingredientes penetram no manto lipídico da
epiderme, o que lhes permite nutrir, regenerar e hidratar a pele.
• antioxidantes - derivados da vitamina C e acetato de vitamina E - neutralizam os radicais livres, conhecidos há
muitos anos como a principal causa do envelhecimento prematuro da pele. Graças a isso, retardam o aparecimento
de rugas
• Bisabolol - é a substância activa mais importante da flor de camomila, que contribui para acalmar e aliviar a
irritação da pele. Para além disso, possui propriedades anti-inflamatórias e auxilia nos processos de regeneração da
epiderme
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