Linha LIME vitamina C
Princípios ativos & Ingredientes
Vitamina C (ascorbyltetraisopalmitate): num sistema lipofílico que a protege contra a degradação da pele, esta
exerce uma ação antioxidante e iluminadora, estimulando a síntese de colagénio, evitando danos nas células e
protege o ADN.
Suco de laranja doce: extração da casca (rico em óleos essenciais), tem como função proteger a pele contra a
oxidação e a contaminação bacteriana) como de celulose (contendo polímero pectina, que naturalmente atua como
uma cápsula de proteção de vitamina C).
Manteiga e óleo essencial de Lima: nutrientes ricos em limoneno com antioxidante, ajuda a microcirculação, reduzindo o desconforto e dá uma sensação de alívio.
Óleo de Calêndula: nutriente ideal de óleo para a pele seca e sensível. Calêndula possui qualidades de cura reepitelizante e calmante.
Óleo de jojoba: é rico em antioxidantes naturais, altamente relacionada com a derme, rápida absorção e ação de
proteção e carinho.

Produtos Fitocosméticos antioxidantes, indicados para peles cansadas e
submetidas ao stress, evita o envelhecimento prematuro da pele.

Produtos Fitocosméticos – Clinicamente Testados - Dermatologicamente Testados
Hipoalergénico (Fórmula Que Minimiza Possíveis Reações Alérgicas)
Sem Parabenos, Não-comedogénico, Níquel Testado
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Linha LIME vitamina c
Produtos Fitocosméticos indicados
para peles cansadas e submetidas ao
stress, evita o envelhecimento
prematuro da pele.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico & Profissional
LOÇÃO DE LIMPEZA
CORPO E ROSTO

Loção micelar límpida e cristalina, com
lima do México, ideal
para
limpeza
e
hidratação da pele.
Loção com água de
limpeza suave ambivalente (lipóﬁla-hidróﬁla) com dimensões
microscópicas capaz
de capturar e agarrar
toxinas e impurezas,
respeitando a ﬁsiologia cutânea normal
da pele.
Conteúdo 200 ml
Ref. 117154

LOÇÃO VITAMINA
C MINERALIZANTE

Loção Vitamina C mineralizante, com zinco e
ﬂores de laranjeira, com
forte efeito de reestruturação da pele. Esta
loção combate o stress e
aumenta a elasticidade
da pele. Loção Ideal para
rosto e corpo, mesmo
após a exposição à luz
UV,
sendo
uma
excelente alternativa
como creme após
piscina ou após ginásio.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 127134

CREME VITAMINA C

Creme facial Vitamina C para o dia e noite, com ação
anti-stress, à base de sumo Integral de laranjas claras
da Calábria e Vitamina C, assim como lima do México,
protege a epiderme, recupera e melhora a tonicidade
e ﬁrmeza, deixando a pele clara, suave e macia.
Conteúdo: 50 ml
Ref.117157

FLUIDO VITAMINA C

Emulsão ﬂuida à base
de sumo integral de
laranjas claras da
calábria para o tratamento intensivo da
pele stressada. O seu
alto teor de vitamina C,
enriquecido com extratos de manteiga de
lima do México, estimula e protege a pele,
melhorando o tônus e
a sua ﬁrmeza, tornando-a suave e brilhante.
Conteúdo: 50 ml
Ref. 117156

MASSAGEM FACIAL VITAMINA C
Produto ideal para uma suave massagem facial,
com princípios ativos anti-stress e antioxidante de
vitamina C, manteiga e óleos essenciais da lima do
méxico e óleo de coco, que energiza, nutre e
protege a pele contra agressões externas.
Conteúdo: 5 frascos com 4 ml cada
Ref. 117155
CREME CORPO VITAMINA C
Creme com ação antioxidante
potenciada pela manteiga da
lima do México que cria uma
incrível ação energizante, alivia
o stress da pele e permite uma
profunda hidratação e restruturação do corpo.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 127133

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico & Profissional
KIT PROFISSIONAL
VITAMINA C + MÁSCARA FACIAL
+ SOLUÇÃO ATIVADORA
Máscara com efeito "segunda pele" Indicado
para peles sem brilho, apagadas e com falta de
hidratação. Máscara com solução ativadora e
uma mistura antioxidante, energética que hidrata e ilumina em profundidade a pele. Máscara
com ação oclusiva que permite uma penetração mais profunda da Vitamina C.
Conteúdos Kit Proﬁssional: 1 frasco 500 ml + 8
envelopes com 23 g cada.
Ref. 117258
Rosto
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