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Um tratamento soberbamente 
equilibrado para uma pele saudável 
24/7.



A linha BIOPHYTO de produtos cientificamente 
desenvolvidos fornece soluções personalizadas 
para várias condições da pele causadas por 
fatores internos e ambientais adversos.

BIOPHYTO –Um nível superior 
de desempenho celular

BIOPHYTO é onde a ciência encontra a natureza 
para criar produtos com qualidades únicas e 
excelentes resultados no combate aos danos 
causados à pele.

BIOPHYTO maximiza as propriedades dos 
ingredientes tradicionais combinados com 
os desenvolvidos cientificamente, levando a 
produtos de última geração.

SLS FREE Propylene Glycol FREE

Paraben FREE Colour FREE

Petrochemical FREE EDTA FREE

Animal Origin Ingredients FREE

BIOPHYTO  Os produtos garantem uma atividade 
celular equilibrada, garantindo recarga de energia, 
desintoxicação, reabilitação e revitalização. 
Os sistemas de defesa natural da pele são 
restaurados, fortalecidos e protegidos contra 
danos adicionais.

A pele parecerá impressionantemente radiante, 
vibrante e revitalizada.

Os produtos BIOPHYTO aprimoram o 
desempenho celular, solicitando processos 
essenciais.

BIOPHYTO
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e toxinas, inibindo a resposta adequada do 
sistema de defesa.

Fluxo sanguíneo e 
consumo de oxigênio
O consumo adequado de oxigênio celular é um 
sinal de atividade metabólica eficiente. Uma vez 
que o potencial metabólico diminui, a atividade 
celular e a regeneração diminuem. A pele se 

Detoxificação
Detoxicar e evitar a formação de novas toxinas 
são etapas cruciais na prevenção de danos 
à pele e na manutenção da função normal 
e bem equilibrada das células da pele. Os 
radicais livres que se acumulam na pele têm um 
efeito negativo na estrutura e no funcionamento. 
Eles obstruem a atividade natural de proteínas, 
gorduras, carboidratos e ácidos presentes 
nas células. A pele reage a danos oxidativos 

torna frágil e mostra sinais de angústia. O fluxo 
sanguíneo ideal leva ao aparecimento de uma 
pele desintoxicada, purificada e revitalizada.

Normalização
Atividade celular ideal leva a um equilíbrio 

melhor. A secreção de sebo e a síntese de 
queratina são controladas. A pele é livre de 
vermelhidão e manchas, com tons iguais, 
idealmente hidratada.

Reabastecimento celular e 
reabilitação da barreira cutânea

O estado nutricional desempenha um papel importante 
na manutenção das funções de barreira da pele e 
estrutura da pele. Os produtos BIOPHYTO nutrem as 
células, regulando a síntese de proteínas e lipídios, 
aumentando a resiliência e levando melhora significativa 
e imediatamente visível na aparência da pele. 



BIOPHYTO – CUIDADOS ADAPTADOS
O foco principal da série é fornecer soluções personalizadas para uma variedade de manifestações 
adversas da pele.
BIOPHYTO é adequado para todos os tipos de pele e atende às seguintes condições:

• hiperqueratinização
• excesso de sebo
• tom irregular
• irritação
• Pele baça

• descamação
• manchas
• estresse
• toxinas
• desconforto

Qualquer pele afetada por fatores endógenos ou exposta a fumo prolongado, medicação ou 
poluentes ambientais prejudiciais pode ser restaurada com sucesso para uma aparência mais 
saudável, mais radiante e revitalizada. 

Níveis premium de desempenho - ingredientes avançados

Energy Boosting Complex
Uma combinação avançada que promove a energia celular vital em todos os processos de 
defesa e restauração. 

• estimula o consumo de oxigênio
• melhora a hidratação
• melhora a matriz intercelular suportando 

fibras de elastina e colágeno
• promove a restauração e defesa celular
• acalma e relaxa a pele

Peptídeo Anti-Toxinas
Uma combinação biotecnológica do hexapeptídeo Fe III com o extrato de cogumelo Tremella 
Fuciformis. As toxinas afetam severamente a regeneração celular. As espécies reativas de 
oxigénio (ERO) levam à oxidação, danificando a homeostase celular. Os ingredientes ativos 
no peptídeo anti-toxinas

• induzem atividade da SOD (superóxido 
dismutase)

• promove a atividade da peroxidase
• ajuda a prevenir a degradação no nível 

celular
• fortalece a regeneração celular
• facilita um equilíbrio bem controlado entre 

síntese e degradação no nível celular.

Atividade de desintoxicação

* O gráfico mostra claramente a vantagem do peptídeo anti-toxinas sobre a vitamina E.

ANTI-TOXINS PEPTIDE
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Atividade indutora de SOD (ativação da enzima antioxidante)
* A 

atividade da SOD foi avaliada com base em várias concentrações.

Bio-Tech Algae Complex

Uma mistura suprema processada utilizando tecnologias inovadoras para garantir a preservação das 
características naturais inerentes, esse complexo aumenta o potencial da membrana mitocondrial 
nas células, transformando a energia potencial em energia disponível. É um poderoso limpador 
de radicais livres

• aumenta o metabolismo celular
• melhora as propriedades de reparo celular
• aumenta significativamente a retenção de 

água

• desintoxica
• melhora a textura
• protege do estresse externo

Reforço de ATP (adenosina trifosfato, ou ATP, é a principal fonte 
de energia para as células)

BioTech Algae Complex 1% BioTech Algae Complex 1%



*O potencial da membrana mitocondrial aumenta 
significativamente.

Hidratação Cutânea

* TEWL diminui significativamente..

Phyto-Ceramide Complex

Uma combinação exclusiva de ácidos 
graxos essenciais de origem botânica 
e Ceramida 3 ativa na moderação da 
diferenciação, proliferação e morte celular 
programada (apoptose) .O sistema de tri e 
di-glicerídeos contendo altas concentrações 
de ômega 3, ômega 6 e ômega 9

• melhora a função 
de barreira

• aumenta a 
retenção de 
umidade

• reduz a coceira

• melhora e 
aumenta a 
elasticidade

• melhora o conforto 
da pele

Bio-Astringent Complex

Uma mistura altamente eficaz que contém 
extratos de levedura e cogumelos fortificados com 
agentes calmantes e complexos de vitamina B.

Os poros entupidos com excesso de sebo 

parecem aumentados e deformados. A pele 
perde a rigidez e parece excessivamente brilhante.

O complexo Bio-adstringente:

• modula a secreção e excreção de sebo
• reduz o tamanho dos poros
• inibe a lipogênese
• acalma e acalma sensações de coceira e 

irritações comuns na pele oleosa.
• fornece hidratação e flexibilidade ideais 

para a pele
• controla a secreção de sebo desde sua 

origem 

Aminoacids Complex

Uma mistura de última geração controla e 
melhora rapidamente as condições da pele 
causadas por uma ampla gama de fatores. 
Este forte inibidor da 5-alfa-redutase

• diminui comedões e pústulas
• regula a secreção sebácea
• controla a hiperqueratinização; evita a 

proliferação de bactérias
• reduz a inflamação e irritação
• tem um efeito mate

Zaatar Complex

Uma combinação totalmente natural de plantas 
medicinais que ajuda a pele a se adaptar às 
mudanças do ambiente ao longo do dia 

• age como um potente antioxidante
• estimula a circulação tem propriedades 

anti-sépticas, antibacterianas e 
antifúngicas

• tem propriedades curativas 

Chlorophyll

Um agente antioxidante, anti-inflamatório e 
antimicrobiano, a clorofila impede o avanço de 
bactérias e acelera os processos de cicatrização 
e a regeneração celular.
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Passo 3
SUPPLING GEL

O gel leve suaviza e melhora a flexibilidade da pele. 
Solta os poros para facilitar a extração de comedões 
sem sentir desconforto e é um otimizador ideal para 
os tratamentos subsequentes. Ação emoliente na 
Limpeza de Pele Profunda. 

Passo 2
REFRESHING TONER

Tônico de tratamento à base de ingredientes botânicos. 
Purifica e tonifica enquanto remove o excesso de 
sebo. Não seca, mas deixa a pele bem hidratada, 
sentindo-se limpa e revigorada.

Passo 1
MILD FACIAL 
CLEANSER

O gel suave, sem secagem, elimina resíduos de óleo 
e maquiagem e impurezas. Acalma manifestações 
de desconforto e deixa a pele limpa e confortável.

VISÃO GERAL DO TRATAMENTO EM CONSULTÓRIO



Passo 4A
HERBAL PEEL

Uma combinação luxuosa de plantas, ativos 
inovadores e BHA cria fortes sensações de frio e 
calor. Desintoxica, elimina o excesso de sebo, toxinas 
e células danificadas. Promove a microcirculação e a 
flexibilidade microcapilar para fornecer eficientemente 
oxigênio às células, suporta a renovação celular da 
superfície e fortalece as propriedades de defesa. 
Evita comedões e é um potenciador poderoso de 
uma pele saudável e bonita.

Passo 4B
HERBAL PEEL 
FORTE

Uma combinação única e fortificada de plantas, 
ativos inovadores e BHA cria fortes sensações 
de frio e calor. Desintoxica, elimina o excesso de 
sebo, toxinas e células danificadas. Promove a 
microcirculação e a flexibilidade microcapilar para 
fornecer eficientemente oxigênio às células, suporta 
a renovação celular da superfície e fortalece as 
propriedades de defesa. Evita comedões e é um 
potente potenciador de uma pele saudável e bonita..

Passo 4+
CORRECTOR

Uma combinação ideal de ácidos alfa e beta e 
vegetais para tratamento de acompanhamento 
promove a respiração celular e a regeneração 
celular. Corrige drasticamente as áreas afetadas 
pela hiperceratinização. Trata diferentes condições 
da pele e previne mais danos. A tez parece mais 
brilhante, suave, com textura visivelmente melhorada.
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Passo 5
COMFORTING 
MASSAGE CREAM

Um creme reparador sedoso que combina ingredientes 
nutritivos enriquecidos com vitaminas. Reabastece 
e hidrata, reconstrói a barreira da pele, fortalecendo 
e protegendo contra outros agentes nocivos. Ajuda 
a melhorar a textura e a elasticidade..

Passo 6A
SEB-ADJUSTOR 
MASK

Máscara adstringente que modula e reduz o excesso 
de secreção e excreção sebácea. Inibe a enzima 
5-alfa redutase, reduz a aparência de poros dilatados, 
diminui e clareia manchas de acne.

Passo 6B
ZAATAR MASK

Uma combinação definitiva de tratamentos botânicos e 
ativos inovadores com propriedades anti-queratinização. 
Um potente antioxidante, promove a regeneração e 
a proteção da pele. Trata a pele escamosa, acalma 
as irritações, diminui as inflamações causadas por 
tratamentos agressivos com dispositivos cosméticos 
ou fatores ambientais.



Passo 6C
ANTI-ROUGEURS MASK

Uma máscara exclusivamente relaxante enriquecida 
com ativos botânicos de alta tecnologia avançados. 
Reduz significativamente a vermelhidão. Desintoxica, 
melhora o metabolismo celular, elasticidade e força 
capilar, promove a regeneração celular. Reduz o 
inchaço e tem um efeito calmante e reconfortante.

Passo 6D
REVITALIZING MASK

Uma fórmula perfeita com propriedades anti-glicação 
para aumentar a energia celular. Melhora a tonicidade, 
o tom e a textura. Restaura a pele à sua vitalidade 
e brilho. A pele parece hidratada, suave e radiante.

Passo 7
ALLURING SERUM

Uma nova fórmula inibidora de glicação. Ajuda a 
clarear a tez sem brilho e baça. Hidrata, preserva a 
elasticidade e força do tecido. Aumenta a renovação 
celular. A pele parece radiante, com uma textura 
uniforme e brilho impressionante.
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Passo 8A
ZAATAR CREAM

Um sistema de ponta de extratos e ativos botânicos. 
Desintoxica, purifica, equilibra e suporta a atividade 
celular. Alivia as irritações, trata a pele escamosa e 
modera os níveis de sebo. Protege contra fatores 
ambientais, revelando uma pele relaxada, reabastecida 
e suave.

Passo 8B
ULTIMATE DEFENSE TINTED 
DAY CREAM SPF 20

Um creme protetor solar físico com um tom leve 
para disfarçar a vermelhidão. Fornece proteção 
UVA / UVB e anti-oxidante. Reabastece, hidrata, 
reconstrói sistemas de defesa. Restaura o brilho, 
uniformiza o tom e unifica a textura.

Passo 9
ENLIGHTENING 
EYE & NECK CREAM

A combinação ideal confere às áreas delicadas um 
tratamento sem precedentes. Protege, reduzindo a 
visibilidade de papos e olheiras. Reforça a elasticidade 
e a microcapilaridade, restaura uma aparência mais 
luminosa e saudável.



HERBAL PEEL FORTE HERBAL PEEL CORRECTOR

SEB-ADJUSTOR MASK ANTI ROUGEURS 
MASK

ZAATAR MASK REVITALIZING MASK

passo 1MILD FACIAL 
CLEANSER

Passo 2
REFRESHING
TONER 

Passo 3
SUPPLING
GEL  

passo5

COMFORTING MASSAGE 
CREAM   

passo 7

ALLURING
SERUM    

passo 9

ENLIGHTENING
EYE & NECK CREAM

passo 8A

ZAATAR CREAM 

 passo1

passo 2

passo 3

step 5

passo 7

passo 9

passo 4A

passo 6A passo 6B passo 6C passo 6D

passo 4B passo 4+

passo 8A

passo 8B

ULTIMATE DEFENSE
TINTED DAY
CREAM SPF 20passo 8B



69

TRATAMENTO DE GABINETE - VISÃO GERAL

Step 1
MILD FACIAL CLEANSER

Step 2
REFRESHING
TONER

Step 3
SUPPLING
GEL

[500 ml] [500 ml] [250 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Remove suavemente resíduos de óleo 
e maquiagem e impurezas.
Acalma o desconforto.

Purifica e tonifica, remove o excesso 
de sebo. Deixa a pele bem hidratada, 
limpa e refrescada.

Suaviza e melhora a flexibilidade 
da pele. Dilata os poros para uma 
extração fácil e confortável.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Massageie em todo o rosto e pescoço. 
Enxágüe bem com água morna.

Limpe suavemente o rosto e o pescoço 
com um algodão embebido em toner.

Aplique uma camada fina nas áreas 
desejadas, evitando a área dos olhos.
Deixe por até 10 minutos. Remova 
gradualmente com um pano úmido. 
O vapor, a compressa ou o envoltório 
de náilon aumentam a eficácia do gel. 
Uma sensação de ferroada pode ser 
experimentada por um breve momento. 
Aplicar o Toner Refrescante após a 
extração dos comedões. Use antes 
do peeling BioPhyto.



Step 4A
HERBAL PEEL

Step 4B
HERBAL PEEL
FORTE

Step 4+
CORRECTOR

[250 ml] [250 ml] [30 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Desintoxica, elimina o excesso de 
sebo, toxinas e células danificadas. 
Promove a microcirculação e a 
flexibilidade microcapilar para o 
fornecimento eficaz de oxigênio 
às células, apoia a renovação das 
células de superfície e fortalece as 
propriedades de defesa. 

Fórmula de tratamento fortificada. 
Desintoxica, elimina o excesso de 
sebo, toxinas e células danificadas. 
Promove a microcirculação e a 
flexibilidade microcapilar para o 
fornecimento eficaz de oxigênio 
às células, apoia a renovação das 
células de superfície e fortalece as 
propriedades de defesa. 

Promove a respiração celular e a 
regeneração celular. Corrige as 
áreas afetadas, melhora a textura, 
suaviza e evita maiores danos. 

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Aplique uma camada fina no rosto, 
evitando a área dos olhos. Deixe 
por até 10 minutos, de acordo 
com a reação cutânea. Limpe 
completamente com um pano 
úmido morno.
Reações possíveis: calor, frio, 
sensação de ardência, vermelhidão. 
Use em peles finas. 

Aplique uma camada fina no rosto, 
evitando a área dos olhos. Deixe 
por até 10 minutos de acordo 
com a reação da pele. Limpe 
completamente com um pano 
úmido morno. Reações possíveis: 
calor, frio, sensação de ardência, 
vermelhidão.
Use em pele grossa e oleosa.

Aplicar nas áreas afetadas com 
cotonetes e deixar por diante.
Reações possíveis: calor, frio, 
sensação de ardência, vermelhidão.
Nota: Aplicar Zaatar Cream após 
alguns minutos para acalmar possíveis 
vermelhidões.
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Step 5
COMFORTING MASSAGE 
CREAM

Step 6A
SEB-ADJUSTOR
MASK 

Step 6B
ZAATAR MASK

[500 ml] [250 ml] [250 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Reabastece e hidrata, reconstrói 
a barreira cutânea, fortalece e 
protege. Ajuda a melhorar a textura 
e elasticidade.

Modula e reduz o excesso de 
secreção e excreção sebácea. 
Reduz a aparência de poros 
dilatados, diminui e desfoca 
manchas.

Potente antioxidante, promove 
a regeneração e proteção da 
pele. Trata a pele escamosa, alivia 
irritações e diminui inflamações.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Massageie em todo o rosto, 
pescoço e decote até a absorção.

Aplique uma camada uniforme 
em todo o rosto, evitando a área 
dos olhos. Deixe secar (cerca de 
10 minutos). Limpe com um pano 
úmido morno.

Aplique uma camada uniforme 
em todo o rosto, evitando a área 
dos olhos. Deixe por cerca de 10 
minutos. Limpe com um pano 
úmido morno.



Step 6C
ANTI ROUGEURS MASK

Step 6D
REVITALIZING
MASK

Step 7 
ALLURING
SERUM

[250 ml] [250 ml] [100 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Reduz a vermelhidão, inchaço e 
inchaço, desintoxica, melhora o 
metabolismo celular, promove a 
regeneração celular. Tem um efeito 
calmante e reconfortante.

Aumenta a energia celular. Melhora 
a tonicidade, tom e textura.
Hidrata, restaura o brilho e a 
vitalidade.

Ilumina a tez sem brilho. Hidrata, 
preserva a elasticidade e 
resistência do tecido. Aumenta a 
renovação celular.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Aplique uma camada uniforme em 
todo o rosto, evitando a área dos 
olhos. Deixe secar até a metade 
(cerca de 10 minutos). Limpe com 
um pano úmido morno.

Aplique uma camada uniforme 
em todo o rosto, evitando a área 
dos olhos. Deixe por cerca de 10 
minutos. Limpe com um pano 
úmido morno.

Aplique algumas gotas em todo o 
rosto, pescoço e colo.
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Step 8A
ZAATAR CREAM

Step 8B
ULTIMATE DEFENSE 
TINTED DAY CREAM SPF 
20

Step 9
ENLIGHTENING
EYE & NECK CREAM

[250ml] [250ml] [75 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Desintoxica, purifica, equilibra e 
apoia a atividade celular. Acalma 
irritações, trata a pele escamosa e 
modera os níveis de sebo.

Oferece proteção UVA / UVB e 
antioxidante. Disfarça vermelhidão 
e hidrata. Restaura o brilho, 
uniformiza o tom e unifica a textura.

Protege a delicada pele ao redor 
dos olhos, reduzindo a visibilidade 
de papos e olheiras. Reforça a 
elasticidade e a microcapilaridade. 
Restaura o brilho da pele e uma 
aparência saudável.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Aplique uma quantidade adequada 
no rosto e massageie suavemente 
até completa absorção.

Aplique uma camada fina e 
uniforme no rosto. Tamborile 
os dedos suavemente até que 
seja absorvido e a pele fique 
uniformemente tonificada.

Aplique uma camada fina na área 
dos olhos e pescoço. Tamborile os 
dedos suavemente até que seja 
absorvido.



MILD FACIAL CLEANSER REFRESHING
TONER

HERBAL
COMPLEX

[250 ml] [300 ml] [75 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Remove suavemente resíduos de 
óleo e maquiagem e impurezas.
Acalma o desconforto.

Purifica e tonifica, remove o 
excesso de sebo. Deixa a pele bem 
hidratada, limpa e refrescada.

Suporta renovação de células 
da superfície. Esfolia, otimiza a 
circulação e melhora a oxigenação.
Desintoxica, corrige imperfeições 
da pele.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Massageie todo o rosto e pescoço. 
Enxágüe bem com água morna.

Limpe suavemente o rosto e 
o pescoço com um algodão 
embebido em toner.

Aplique uma camada fina no rosto 
uma ou duas vezes por semana. 
Deixe por até 10 minutos. Enxágue 
bem com água morna.

HOME CARE OVERVIEW
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SEB-ADJUSTOR
MASK

ZAATAR MASK ANTI ROUGEURS MASK

[75 ml] [75 ml] [75 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Modula e reduz o excesso de 
secreção e excreção sebácea. 
Reduz a aparência de poros 
dilatados, diminui e desfoca 
manchas.

Potente antioxidante, promove a 
regeneração e proteção da pele. 
Trata a pele escamosa, acalma 
irritações, diminui inflamações.

Reduz a vermelhidão, inchaço e 
inchaço, desintoxica, melhora o 
metabolismo celular, promove a 
regeneração celular. Tem um efeito 
calmante e reconfortante.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Aplique uma camada uniforme 
em todo o rosto, evitando a área 
dos olhos. Deixe secar (cerca de 
10 minutos). Limpe com um pano 
úmido morno.

Aplique uma camada uniforme 
em todo o rosto, evitando a área 
dos olhos. Deixe por cerca de 10 
minutos. Limpe com um pano 
úmido morno.

Aplique uma camada uniforme 
em todo o rosto, evitando a área 
dos olhos. Deixe por cerca de 10 
minutos. Limpe com um pano 
úmido morno.



REVITALIZING
MASK

ALLURING
SERUM

ABSOLUTE
DETOX

[75 ml] [30 ml] [30 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO\ FUNÇÃO

A energia celular aumenta. Melhora 
a tonicidade, tom e textura. Hidrata, 
restaura o brilho e a vitalidade.

Ilumina a tez sem brilho. Hidrata, 
preserva a elasticidade e 
resistência do tecido. Aumenta a 
renovação celular.

Aumenta a desintoxicação, 
estimula a renovação celular, 
melhora a resiliência contra danos 
ambientais, apoia uma função 
celular equilibrada.

DIRECTIONS DIRECTIONS DIRECTIONS

Aplique uma camada uniforme 
em todo o rosto, evitando a área 
dos olhos. Deixe por cerca de 10 
minutos. Limpe com um pano 
úmido morno.

Aplique algumas gotas em todo o 
rosto, pescoço e decote.

Aplique algumas gotas em todo o 
rosto, pescoço e decote.
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BALANCING
CREAM

ZAATAR
CREAM

ULTIMATE DEFENSE 
TINTED DAY CREAM SPF 
20

[75 ml] [75 ml] [75 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Proporciona proteção à pele, hidrata, 
normaliza os níveis de sebo e evita 
o brilho. Reduz a vermelhidão, a 
sensibilidade e a descamação da 
pele e repara e renova os processos 
celulares.

Desintoxica, purifica, equilibra e 
apoia a atividade celular. Acalma 
irritações, trata a pele escamosa e 
modera os níveis de sebo.

Oferece proteção UVA / UVB e 
antioxidante. Disfarça vermelhidão e 
hidrata. Restaura o brilho, uniformiza 
o tom e unifica a textura.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Aplique uma quantidade generosa 
no rosto e massageie suavemente 
até completa absorção.

Aplique uma quantidade adequada 
no rosto e massageie suavemente 
até completa absorção.

Aplique uma camada fina e uniforme 
no rosto. Tamborile os dedos 
suavemente até que seja absorvido 
e a pele fique uniformemente, 
uniformemente tonificada.



ULTIMATE DEFENSE DAY 
CREAM
SPF 20

NORMALIZING
NIGHT CREAM

ENLIGHTENING
EYE & NECK
CREAM

[75 ml] [75 ml] [30ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Oferece proteção UVA / UVB e 
antioxidante. Hidrata, restaura o 
brilho e uniformiza a textura.

Repara peles danificadas e 
escamosas, promove a renovação 
celular e regeneração da pele. 
Fortifica a barreira lipídica natural da 
pele e os vasos sanguíneos.

Protege a delicada pele ao redor 
dos olhos, reduzindo a visibilidade 
de papos e olheiras. Reforça a 
elasticidade e a microcapilaridade. 
Restaura o brilho da pele e uma 
aparência saudável.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Aplique uma camada fina no rosto. Aplique uma quantidade generosa 
no rosto e massageie suavemente 
até completa absorção.

Aplique uma camada fina na área 
dos olhos e pescoço. Tamborile os 
dedos suavemente até que seja 
absorvido.
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