LINHA PRIMA
REVOLUÇÃO NA ESTÉTICA FACIAL

Os produtos Fitocosméticos da Linha PRIMA estão especialmente indicados para o uso proﬁssional e doméstico,
proporcionam tratamentos de última geração, nomeadamente para esfoliação e rejuvenescimento facial, clinicamente testados e com resultados visíveis desde as primeiras aplicações. Os princípios activos dos produtos da Linha
PRIMA estão focados para a diminuição de processos metabólicos que naturalmente acontecem a partir dos 30
anos de idade, assim como a consequente diminuição da produção de novas células. Os produtos da Linha PRIMA,
além de renovarem a pele, também multiplicam a eﬁcácia de qualquer novo tratamento que venha a ser aplicado.

Protocolos de Tratamentos Uso Proﬁssional

Rejuvenescimento Facial – Lifting Facial – Face Beauty - Esfoliação

AUSTRALIAN BIOACTIVE COMPLEX

Os princípios ativos da Linha PRIMA (AUSTRALIAN BIOACTIVE COMPLEX), são princípios
ativos e ingredientes nativos da Austrália, complexos ricos em antocianina, magnésio,
cálcio e zinco que previnem, protegem, hidratam e rejuvenescem a 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 PRIMA
Produtos Fitocosméticos de última geração,
para tratamento esfoliantes e rejuvenescedor,
com RESULTADOS VISÍVEIS IMEDIATOS DESDE
AS PRIMEIRAS APLICAÇÕES, que além de
renovar e rejuvenescer a pele, também
multiplicam a eﬁcácia de qualquer novo
tratamento que venha a ser aplicado.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico

LEITE TÓNICO DE LIMPEZA
Leite com suave textura de limpeza tónica, com princípios ativos da ﬂoresta tropical Australiana. Este leite tónico limpa profundamente, assim como alisa e revitaliza a pele, incluindo a
limpeza da maquilhagem, removendo delicadamente todas as impurezas da pele.
Conteúdo: 150 ml
Ref. 118114

SISTEMA DE DIA E NOITE
Sistema de tratamento com esfoliante e creme rejuvenescedor de ação suavizante e regeneradora para todos
os tipos de peles.
Conteúdo: 2 frascos com 30 ml cada
Ref. 118115
1.CREME DIA SMOOTHING/SUAVIZANTE (SPF30)
Creme com efeito suave e nutritivo que trata os tecidos
endurecidos e protege a pele contra os efeitos ambientais
(Filtros UVA/UVB)
2.SORO NOITE REGENERADOR
Soro com textura invisível, promove a esfoliação da pele
com um processo inovador, baseado em ácido glicólico,
ácido lactobiónico e a gluconolactona. Soro com profunda ação anti-envelhecimento que alisa e suaviza as
imperfeições da pele.
Rosto
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LINHA PRIMA
Produtos Fitocosméticos de última geração,
para tratamento esfoliante e rejuvenescedor,
com RESULTADOS VISÍVEIS IMEDIATOS DESDE
AS PRIMEIRAS APLICAÇÕES, que além de
renovar e rejuvenescer a pele, também
multiplicam a eﬁcácia de qualquer novo
tratamento que venha a ser aplicado.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Profissional
TRATAMENTO PROFISSIONAL
REJUVENESCIMENTO FACIAL FORTE
Tratamento esfoliante intensivo, adequado e indicado para todos
os tipos de pele, incluindo peles ﬁnas, estimula a renovação
celular e renova os tecidos.
Ref.118216

TRATAMENTO PROFISSIONAL
REJUVENESCIMENTO FACIAL ULTRA FORTE
Tratamento esfoliante intensivo, esfolia todos os tipos de pele,
indicado para peles normais, espessas e resistentes , estimula
a renovação celular e renova os tecidos.
Ref. 118219

1.GEL ESFOLIANTE FORTE - Conteúdo 50 ml
Gel com a sinergia do ácido lactobiónico, gluconolactona e
serina para a renovação dos tecidos superﬁciais da pele.

1.GEL ESFOLIANTE ULTRA FORTE - Conteúdo: 50 ml
Gel com a sinergia do ácido lactobiónico, gluconolactona, ácido
glicólico e serina para a renovação dos tecidos superﬁciais da pele.

2.CREME DIA SMOOTHING/SUAVIZAÇÃO (SPF30) - Conteúdo 30 ml
Creme que promove um processo de regeneração e protege-a
contra os efeitos do meio ambiente e os efeitos dos tratamentos
intensivos, assim como reequilibra as barreiras da pele. (Filtros
UVA / UVB).

2.CREME DIA SMOOTHING/SUAVIZAÇÃO (SPF30) - Conteúdo 30 ml
Creme que promove um processo de regeneração e protege a
pele contra os efeitos do meio ambiente e os efeitos dos
tratamentos intensivos, assim como reequilibra as barreiras da
pele. (Filtros UVA / UVB).

3.MÁSCARA NEUTRALIZADORA - Conteúdo 200 ml
Máscara formulada para neutralizar as ações dos ácidos
esfoliantes, reequilibra a película hidrolipídica da pele
após o tratamento proﬁssional intensivo.

3.MÁSCARA NEUTRALIZADORA - Conteúdo 200 ml
Máscara formulada para neutralizar a ação dos
ácidos esfoliantes, reequilibra a película hidrolipídica após o tratamento proﬁssional intensivo.

LEITE TÓNICO DE LIMPEZA
Leite tónico de limpeza, com suave
textura e princípios ativos da ﬂoresta
tropical australiana, ideal para alisar e
revitalizar a pele. Este leite tónico
limpa profundamente, incluindo a
maquilhagem e remove delicadamente todas as impurezas existentes.
Conteúdo: 150 ml c/doseador
Ref. 118214
Rosto
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