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Limpeza
Sabonete Rejuvenescedor
Para peles maduras ou que estejam sob
procedimentos estéticos e clareadores. Auxilia na
renovação da pele, garantindo aspecto hidratado,
saudável e iluminado.

Sabonete Pele Mista a Oleosa
Promove a regulação da secreção sebácea, tem
excelente ação adstringente sem deixar a pele
com aspecto ressecada. Aqui você terá uma pele
hidratada, livre de sebo e do aparecimento de
acnes.

Sabonete Pele Normal a Seca
Promove a limpeza da pele, é refrescante e
descongestionante, deixa uma sensação agradável
de hidratação graças a presença de uma
substância que elimina a sensação de
ressecamento da pele característico dos sabonetes
normais.

Tonificação
Tônico Revitalizante
Proporciona a suavidade, maciez e elasticidade da
pele. Com a ação do ácido glicólico ocorre um
espaçamento entre as células e isso possibilita um
aumento de hidratação. Restauração da função
barreira da pele e fechamento dos poros.
Resultado: vitalidade + conforto + elasticidade,
tudo que sua pele precisa!

Esfoliação
Esfoliante Scrub Mg 15g BIO
Purifica a pele, eliminando células mortas e
substâncias que a agridem. Restaura a função
de barreira e reduz da perda de água trans
epidérmica. Excelente fonte de magnésio para
a pele e auxilia no aumento da longevidade
celular ao ativar as enzimas responsáveis pela
reparação do DNA.

Proteção solar
Filtro Solar FPS 50 com Coenzima Q10
Hidratante, normaliza a quantidade de água
existente na pele, fundamental para mantê-la
hidratada, oferece uma agradável sensação de
suavidade para a pele e previne contra o
envelhecimento precoce devido à exposição dos
raios solares ultra violeta. Tem ação estimulante e
regeneradora.

Hidratação
Gotas Vit C 30ml BIO
Ação antiaging, reestruturador da derme,
antioxidante e despigmentante. Estimula a
biossíntese de colágeno intensificando o ciclo
de reparação celular. Com o uso contínuo e
disciplinado este produto ajuda estimular a
capacidade de auto renovação das células
cutâneas e resgatar a firmeza natural dos
tecidos.

