LINHA rehydra
Princípios ativos & Ingredientes
Althaea oﬃcinalis (rico em mucilagem): Conhecido como "marshmallow", que impede a
degradação natural de teor ácido hialurónico da pele.
Complexo Hydra Plus: ácido hialurónico, molécula super-hidratante, ximeninico ácido
Ximena africano, o qual desempenha uma cura hidratante.
Óleo de Jojoba: proteção, nutrição e amaciamento.
Myrothamnus ﬂabellifolia: chamada de planta da ressurreição que sobrevive em ambientes deserticos, rica em açúcares, vitaminas, minerais (especialmente ferro, potássio e
cálcio), pectinas (ácido cítrico, tartárico e málico) são ácidos orgânicos, e têm como função
a retenção de água na pele, proporcionando a ﬁrmeza do tecido.

Produtos Fitocosméticos para uma hidratação facial sublime, indicados
para peles sensíveis que sempre ou em determinados
momentos estejam secas e áridas.

Produtos Fitocosméticos – Clinicamente Testados - Dermatologicamente Testados
Hipoalergénico (Fórmula Que Minimiza Possíveis Reações Alérgicas)
Sem Parabenos, Não-comedogénico, Níquel Testado
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A planta da Ressurreição é uma planta do deserto
única, pois “desperta” com uma gota de água, por
isso, utilizada nos ﬁtocosméticos é um ótimo
aliado para a nossa pele sobretudo quando tende
a desidratar, com efeito ajuda a protegê-la diariamente deixando-a túrgida e sedosa.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico

CREME HIDRATANTE DIA
Creme formulado para
combinar a eﬁcácia de
diferentes ingredientes e
princípios ativos, tais
como as sementes da
Ximenia Africano, ácido
hialurónico, manteiga de
Karité e Althaea oﬃcinalis,
o que impede a degradação do ácido hialurónico. Hidratação imediata
com uma leve e suave
sensação de bem-estar.
Conteúdo: 50 ml
Ref. 117175

CREME HIDRATANTE
NOITE
Perfeita combinação de
vários princípios ativos , tais
como ácido hialurónico,
ácido ximenínico, biosaccharide, manteiga de
Karitè. A Althaea oﬃcinalis
impede a degradação do
ácido hialurónico e a pele é
regenerada durante a
noite. O óleo de Jojoba e o
Abacate garantem uma
hidratação nutritiva nas
peles secas e desidratadas.
Conteúdo: 50 ml
Ref. 117176

CREME HIDRATANTE
INTENSIVO
Creme intensivo para um
tratamento de hidratação
profunda e reequilíbrio
imediato da pele muito
seca ou desidratada. O
extrato da planta da ressurreição, que sobrevive em
condições extremas no
deserto, associada a outros
princípios ativos, oferece
uma hidratação total e uma
forte proteção contra
inﬂuências
ambientais,
mesmo em condições
climatéricas extremas.
Conteúdo: 50 ml
Ref. 117178

FLUIDO HIDRATANTE CONCENTRADO
Soro hidratante intensivo para tratamento
diário, com elevado teor de Ácido hialurónico, extraído da Althaea oﬃcinalis que preserva a ação cutânea, permitindo uma grande
suavidade, brilho e hidratação profunda da
pele, assim como proteção contra inﬂuências
ambientais e climáticas.
Conteúdo: 30 ml
Ref. 117177

LEITE DE LIMPEZA HIDRATANTE
Leite de limpeza á base de Hydra Plus Complex, uma
associação de ingredientes ativos vegetais, semelhantes à
nossa pele. Elimina delicadamente as impurezas, hidrata e
protege contra o ressecamento e promove a normalização
da superfície natural protetora da pele.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 117173

LOÇÃO TÓNICA HIDRATANTE
Loção hidratante de ação suavizante,enriquecida com Althaea oﬃcinalis e Hydra Plus
Complex, associação do Ácido Ximenínico,
Ácido hialurónico, Bio-sacarídeo e manteiga
de Karité, princípios ativos de origem
vegetal. A aplicação deste produto permite
uma hidratação profunda e a pele ﬁca fresca
e macia durante muitas horas.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 117174

CREME CONTORNO DE OLHOS
Leve e ﬂuido, criado especiﬁcamente para o cuidado diário
da área periocular. Creme com base numa combinação única
de manteiga de Karité, ácido hialurónico e ácido ximenínico,
reforçada com extrato Althaea oﬃcinalis, permite uma
hidratação imediata e profunda, criando ﬂexibilidade e
suavidade em peles secas.
Conteúdo: 30 ml
Ref. 117180

HIDRATAÇÃO ATIVA
Acção reparadora intensiva à base de ácido
hialurónico é extraída da Althaea oﬃcinalis
que preserva a pele, deixando-a hidratada,
fresca, agradável e macia.
Conteúdo: 10 ampolas de 2,5 ml cada.
Ref. 117179

Rosto
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A planta da Ressurreição é uma planta do deserto
única, pois “desperta” com uma gota de água, por
isso, utilizada nos ﬁtocosméticos é um ótimo
aliado para a nossa pele sobretudo quando tende
a desidratar, com efeito ajuda a protegê-la diariamente deixando-a túrgida e sedosa.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Profissional

LEITE DE LIMPEZA HIDRATANTE
Á base de Hydra Plus Complex, uma associação de
ingredientes ativos vegetais, semelhantes à nossa
pele, elimina delicadamente as impurezas, hidrata e
protege contra o ressecamento e promove a normalização da superfície natural protetora da pele.
Conteúdo: 500 ml c/doseador
Ref. 117273

CREME CONTORNO DE OLHOS
Leve e ﬂuido, criado especiﬁcamente para o cuidado diário da
área periocular. Creme com base numa combinação única de
manteiga de Karité, ácido hialurónico e ácido ximenínico,
reforçada com extrato Althaea oﬃcinalis, permite uma
hidratação imediata e profunda, criando ﬂexibilidade e
suavidade às peles secas.
Conteúdo: 30 ml
Ref. 117180

LOÇÃO TÓNICA HIDRATANTE
Loção hidratante de ação suavizante, enriquecida
com Althaea oﬃcinalis e Hydra Plus Complex,
associação do Ácido Ximenínico, Ácido hialurónico, Bio-sacarídeo e manteiga de Karité, princípios
ativos de origem vegetal. A aplicação deste
produto permite uma hidratação profunda e a
pele ﬁca fresca e macia durante muitas horas.
Conteúdo: 500 ml c/doseador
Ref. 117274

HIDRATAÇÃO ATIVA
Ação reparadora intensiva à base de ácido hialurónico,
extraído da Althaea oﬃcinalis que preserva a pele,
deixando-a hidratada, fresca, agradável e macia.
Conteúdo: 10 ampolas de 2,5 ml cada.
Ref. 117179
Rosto

CREME HIDRATANTE DIA
Creme formulado para combinar a eﬁcácia de
diferentes ingredientes e princípios ativos, tais
como as sementes da Ximenia Africano, ácido
hialurónico, manteiga de Karité e Althaea
oﬃcinalis, o que impede a degradação do
ácido hialurónico. Hidratação imediata com
uma leve e suave sensação de bem-estar.
Conteúdo: 250 ml
Ref. 117275
MÁSCARA HIDRATANTE
Máscara indicada para normalizar todas as
peles com falta de hidratação. Máscara com
base em Hydra Plus, Complex e Amido de
Arroz, hidrata a pele tornando-a sedosa,
macia e mais luminosa.
Conteúdo: 250 ml
Ref. 117281
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