Linha white moon
Princípios ativos & Ingredientes
Glabridin: ﬂavonóides, extracto lipofílico de Glycyrrhiza glabra, que regula a atividade da enzima tirosinase e, por
conseguinte, a síntese de melanina; age sobre transtornos da pigmentação e desempenha uma ação antioxidante que
dá brilho à pele.
Symphytum oﬃcinalis (Confrei), Glycyrrhiza glabra (alcaçuz), Arctium lappa (bardana): complexo de moléculas ativas
botânico dos rizomas de plantas com ação calmante e relaxante.
Matagal Synergy: composto de ácido málico, tartárico, cítrico, glicólico, lático, que estimula o turnover celular eliminando controlavelmente o espessamento da córnea, dando ao tecido mais luminosidade, aumenta a sua receptividade.
Beta-glucano de polissacárido (açúcar): extraída a partir da parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae),
transportada por micro esponjas inovadoras que proporcionam a estabilidade e permitem uma transferência gradual
da pele continuamente durante o dia; estimula a formação de colagénio.

Produtos Fitocosméticos indicados para peles com manchas ou descolorações. Os
produtos desta linha suavizam, iluminam e protegem a pele da poluição ambiental, exposição inadequada á luz solar e desequilíbrios hormonais.

Produtos Fitocosméticos – Clinicamente Testados - Dermatologicamente Testados
Hipoalergénico (Fórmula Que Minimiza Possíveis Reações Alérgicas)
Sem Parabenos, Não-comedogénico, Níquel Testado
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Produtos Fitocosméticos indicados para
peles com manchas ou descolorações.
Os produtos desta linha suavizam,
iluminam e protegem a pele da poluição
ambiental, exposição inadequada á luz
solar e desequilíbrios hormonais.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico
EMULSÃO
PROTETORA
Emulsão inovadora e
protetora rica em Glabridina e Vitamina C que estabiliza a pele do rosto. A sua
fórmula oferece proteção
contra todas as inﬂuências
ambientais (radiação UV e
poluição atmosférica), que
diariamente daniﬁcam a
pele.
Conteúdo: 50 ml
Ref. 117185

CONCENTRADO
ILUMINANTE
Concentrado de alta
tecnologia, excelente com
princípios ativos Glabridin
puro, extraído do Licorice
do Mediterrâneo e do
beta-glucano, proporcionam um tratamento que
restaura a transparência
da pele, tornando-a suave
e radiante. Excelente ação
anti-envelhecimento.
Conteúdo: 30 ml
Ref. 117184

GEL TÓNICO
DE LIMPEZA
Gel tónico que limpa e
prepara a pele do rosto
e com a sua ação
alisadora ilumina e
remove as impurezas,
deixando a pele toniﬁcada e suave.
Conteúdo: 125 ml
Ref. 117182

AMPOLAS
ILUMINANTES
Um aliado formidável
para peles que têm
tendência a ﬁcar cinzentas, criar manchas e
perder o seu brilho.
Conteúdo: 10 ampolas
com 2,5 ml cada.
Ref. 117186

Produtos Fitocosméticos Para Uso Profissional
MÁSCARA EFERVESCENTE
KIT PROFISSIONAL
Máscara gel especial 1, adicionando a
solução de ativação 2, desenvolve a
descalciﬁcação da pele mais dura, devolvendo homogeneidade ao rosto. A pele
desenvolve um efeito cintilante que é
excelente para a preparação da acção do
conjunto e iluminação de linha ativa.
Conteúdo: 2 frascos com 200 ml cada
Ref. 117288

GEL TÓNICO DE LIMPEZA
Gel Tónico que limpa e
prepara a pele do rosto e
com a sua ação alisadora
ilumina e remove as
impurezas, deixando a pele
toniﬁcada e suave.
Conteúdo: 250 ml
Ref. 117282

GOTAS CONCENTRADAS ESFOLIAÇÃO
Gotas concentradas especiﬁcas para renovar
e deixar a pele mais homogénea, com princípios ativos que hidrata e suaviza a pele para
uma esfoliação profunda.
Conteúdo: 50 ml dropper
Ref. 117183

EMULSÃO PROTETORA
Emulsão inovadora e protetora rica
em Glabridina e Vitamina C que
estabiliza a pele do rosto. A sua
fórmula oferece proteção contra
todas as inﬂuências ambientais
(radiação UV e poluição atmosférica),
que diariamente daniﬁcam a pele.
Conteúdo: 50 ml
Ref. 117185
Rosto

LOÇÃO MINERAL
CLAREADORA
Loção compressa com
fórmula especial que
acalma e clareia a pele
com efeito imediato e
limpa profundamente,
suaviza a sua cor, dando
um acabamento acetinado. Também é excelente
para massagens faciais.
Conteúdo: 250 ml
Ref. 117287
31

