Linha delay INFINITY
Princípios ativos & Ingredientes
Beta-glucano: possui propriedades hidratantes, que estimulam a proliferação de ﬁbroblastos e está envolvida no
processo de cicatrização, porque desempenha excelentes ações regenerativas e anti envelhecimento. Protege
contra o efeito oxidante dos raios UV.
O óleo de amêndoa: é um dos óleos que contém a maior percentagem de ácidos gordos insaturados e polinsaturados; ele é rico em vitaminas do complexo B, proteínas, carboidratos e sais minerais; ideal para combater o
envelhecimento da pele.
Óleo de Jojoba: nutre a pele de forma irrepriensível, sem untar, sem obstruir os poros, hidratando em profundidade.
Óleo de abacate: regula a atividade responsável pelo aumento da secreção sebácea. Rico em proteinas, possuí
propriedades anti-oxidantes, nutrientes e regenerantes normalizando a camada hidrolipídica da pele.
Vitamina E acetato de tocoferol: desempenha uma alta atividade antioxidante que neutraliza os radicais livres,
melhora o nível de hidratação da pele do estrato córneo e a capacidade de retenção de água nas camadas da pele.

Excelente linha de Produtos Fitocosméticos para tratamento anti-envelhecimento, indicados para prevenir e adiar o surgimento das primeiras rugas e o consequente envelhecimento precoce da pele do rosto.

Produtos Fitocosméticos – Clinicamente Testados - Dermatologicamente Testados
Hipoalergénico (Fórmula Que Minimiza Possíveis Reações Alérgicas)
Sem Parabenos, Não-comedogénico, Níquel Testado
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Excelente linha de produtos Fitocosméticos
para tratamento Anti-envelhecimento,
indicados para prevenir e adiar o surgimento das primeiras rugas e o consequente
envelhecimento precoce da pele do rosto.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico
CREME CONTORNO
DE OLHOS E LÁBIOS

CREME DELAY NOITE
Creme para a noite com
princípios ativos Beta-glucano que agem na pele
durante toda a noite,
restaurando-a e retardando o aparecimento dos
sinais de envelhecimento.
Conteúdo: 50 ml
Ref. 118104

LEITE DE LIMPEZA
Loção tónica de limpeza
com princípios ativos
Beta-glucano que limpa
suavemente a pele, deixando-a nutrida e macia.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 118101

LOÇÃO TÓNICA
DE LIMPEZA
Loção tónica de limpeza com
princípios ativos Beta-glucano
que limpa suavemente a pele,
deixando-a nutrida e macia.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 118102

SÉRUM INTENSIVO ANTI-RUGAS
Sérum intensivo anti-rugas, concentrado para tratamento periódico da
pele do rosto. Princípios ativos anti-rugas (Beta-glucano e acido
hialurónico) com ação imediata nos sinais inevitáveis do envelhecimento.
Conteúdo: 30 ml
Ref. 118105

Creme delicado, com
Beta-glucano e ácido
hialurónico, altamente
nutritivo, que previne
o aparecimento dos
chamados "raios de
sol“ (rugas e linhas de
expressão) ao redor
dos lábios e olhos
Conteúdo: 30 ml
Ref.118106

CREME DELAY DIA
Creme de dia com princípios ativos beta-glucano que protegem a pele do rosto, mantendo-a macia e relaxada. Retarda o aparecimento dos sinais de envelhecimento.
Conteúdo: 50 ml
Ref. 118103

PERFUME ROMÂNTICO
A frescura das rosas, sonhos da
juventude, coração de lírio e jasmim
restauram a plena realização da sua
feminilidade e sensualidade.
Conteúdo: 120 ml
Ref. 118107

Rosto
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Excelente linha de produtos Fitocosméticos
para tratamento Anti-envelhecimento,
indicados para prevenir e adiar o surgimento das primeiras rugas e o consequente
envelhecimento precoce da pele do rosto.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Profissional

LOÇÃO TÓNICA
Loção tónica que completa
a limpeza do rosto, deixando a pele macia, hidratada
e preparada para receber
outros tratamentos faciais.
Conteúdo: 500 ml c/doseador
Ref. 118202

LEITE DE LIMPEZA
Loção tónica de
limpeza com princípios ativos Beta-glucano que limpa suavemente a pele, deixando-a nutrida e macia.
Conteúdo: 500 ml
c/doseador
Ref. 118201

KIT PROFISSIONAL ANTI-RUGAS
Massagem Facial: 10 ampolas de 2 ml
Máscara Facial: 10 envelopes
Rosto Perfeito: Complexo hidratante,2 frascos de 10 ml
Creme Dia: 1 frasco de 30 ml
Ref. 118208

Rosto
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