L I N H A e m o z io n i
Princípios ativos & Ingredientes
Camélia sinensis: conhecido como chá verde ou rei da Ásia, cultivada no Leste e Sudeste da Ásia.
Chrysanthellum indicum: conhecido como Manzanilla ouro ou a rainha de Savannah Africana, planta
aromática da região que ajuda a reduzir a permeabilidade dos vasos deferentes; sinergicamente desempenha uma ação drenante, anti edematoso e antioxidante.
Verde Boldo: rica em antocianinas, que agem positivamente na parede dos vasos sanguíneos venosos,
promovendo a normalização da resistência (permeabilidade) e elasticidade.
Extrato ﬁto esteróis e óleos de calêndula,colza e jojoba: exercem uma ação endérmica revitalizante,
calmante, antioxidante, cicatrizante e refrescante.
Phytosome 18 ácido ß-glicirretínico: extraído da raiz do musk. É reconhecido por possuir uma elevada atividade com capacidade calmante e cura anti radical e eﬁcaz, que acalma irritações e dá uma agradável
sensação de relevo na área tratada.

Produtos Fitocosméticos com princípios ativos e uma textura muito rica para diferentes situações de
stress da pele, previne e reduz vermelhidão, é também indicado para peles sensíveis e intolerantes.

Produtos Fitocosméticos – Clinicamente Testados - Dermatologicamente Testados
Hipoalergénico (Fórmula Que Minimiza Possíveis Reações Alérgicas)
Sem Parabenos, Não-comedogénico, Níquel Testado
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Linha emozioni
Produtos Fitocosméticos indicados para
peles sensíveis e intolerantes, inclusive
indicado para crianças, protege a pele
em qualquer situação, ambiente
e condições climáticas.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico & Profissional
MOUSSE DE LIMPEZA
Mousse de limpeza com
um conjunto de moléculas
que remove suavemente
as impurezas deixadas pelo
meio ambiente, toxinas e
maquilhagem, restaurando
o brilho da pele. Uso duplo,
com água para limpar e
com algodão para remover
a maquilhagem do rosto.
Conteúdo: 150 ml
Ref. 117160

MÁSCARA FACIAL
Máscara de gel fresca que
desempenha uma ação calmante
e suavizante. Trata-se de uma
mistura de vários ingredientes
ativos, combinados com argila
rosa, rica em magnésio, que cria
todas as condições para o
tratamento da derme das peles
mais frágeis.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 117165

TÓNICO DE ORVALHO
Tónico de orvalho fresco
para acalmar a pele
avermelhada ou com
sensações de formigueiro. Tónico indispensável
para a limpeza, atua como
um produto refrescante,
remove resíduos calcários
da água e poluição.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 117161

CREME CORPORAL
Creme com uma textura envolvente que restaura, protege e
nutre peles ﬁnas e delicadas.
Fitocosmético ideal inclusive
para peles de crianças, protege e
previne a vermelhidão da pele,
mesmo em condições ambientais extremas.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 127135

PELES SENSÍVEIS E INTOLERANTES
KIT PROFISSIONAL (CONTEÚDOS)
Suavização Ativa: 1 frasco com conta-gotas
de 30 ml
Massagem Facial Calmante: 1 frasco com
conta-gotas de 30 ml
Máscara Facial: 1 tubo com 200 ml
Soro Efeito Protetor: 1 tubo com 20 ml
Concentrado SOS: 10 ampolas com 1 ml cada
Ref. 117259

SÉRUM EFEITO
PROTETOR
Sérum com ﬁltros UV,
que protege a pele
contra o stresse e
poluição ambiental,
acalma a vermelhidão
e evita situações de
intolerância. Excelente
Soro Fitocosmético de
última geração que
cobre as imperfeições
e deixa a pele mais
macia e suave.
Conteúdo: 30 ml
Ref. 117163

FLUIDO HIDRATANTE
CONCENTRADO
Concentrado S.O.S de plantas, com
princípios ativos inovadores, forte
acção antioxidante e suavizante.
Tratamento ideal para atenuar a
sensibilidade e aumentar a tolerância da pele.
Conteúdo: 10 ampolas de 1 ml cada
Ref. 117162

CREME 24 HORAS
Creme máximo conforto para peles sensíveis e intolerantes, com
uma textura muito rica e envolvente, para proteção das peles
sensíveis e delicadas. Este creme reduz e previne a vermelhidão,
ideal para peles sensíveis e de crianças.
Conteúdo: 50 ml
Ref. 117164
Rosto
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