LINHA TERRA
Princípios ativos & Ingredientes
Fisetina e frambinona: moléculas puriﬁcadas de morangos e framboesas. Sinergia anti-celulite Revolucionária agindo "24 horas" na redução de depósitos de gordura: ajuda a reduzir a ativação de novos
adipócitos, faz consumo de gordura em repouso e durante a atividade física, inibe o armazenamento de
gorduras, antioxidante e ação anti-inﬂamatória.
Fosfatidilcolina: componente natural da pele que facilita a penetração de agentes.
Flores da baga de sabugueiro (Sambucus nigra): mistura de minerais, óleos essenciais, ﬂavonoides de ação
capilar protetor, diurético e descongestionante.

Adeus Celulite!

O grau de celulite pode ser leve, moderado ou grave e afeta mais de 90% das mulheres, independentemente da sua idade. A Linha Terra é uma excelente solução de produtos Fitocosméticos, com um método de tratamento inovador, abrangente e eﬁcaz para combater profundamente os vários tipos de celulite, quer seja a edematosa, ﬁbrosa ou compacta.

Produtos Fitocosméticos – Clinicamente Testados - Dermatologicamente Testados
Hipoalergénico (Fórmula Que Minimiza Possíveis Reações Alérgicas)
Sem Parabenos, Não-comedogénico, Níquel Testado
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Fisetina e frambinona moléculas puriﬁcadas de morangos e framboesas. Sinergia
anti-celulite Revolucionária agindo "24
horas" na redução de depósitos de
gordura: ajuda a reduzir a ativação de
novos adipócitos, faz consumo de gordura
em repouso e durante a atividade física,
inibe o armazenamento de gorduras,
antioxidante e ação anti-inﬂamatória.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico
KIT FLUIDO CELULITE INICIAL A
Fluido Corporal inovador, ativado através da mistura
com o ﬂuido Concentrado A, indicado para combater
a celulite no seu estado inicial, deixando a pele sedosa
e hidratada. O Concentrado A com vários princípios
ativos para combater as imperfeições cutâneas da
celulite no seu estado inicial, deverá ser misturado/utilizado em conjunto com o Fluido Corporal.
Conteúdo: 1 tubo com 200 ml + 1 frasco com 5 ml
Ref. 127146

KIT FLUIDO CELULITE AVANÇADA B
Fluido Corporal inovador, ativado através da mistura
com o ﬂuido Concentrado B, indicado para combater a celulite já no seu estado avançado “pele casca
de laranja”, deixando a pele sedosa e hidratada. O
Concentrado B com vários princípios ativos,
combate as imperfeições cutâneas da celulite
resistente em estado avançado. Deverá ser misturado/utilizado em conjunto com o Fluido Corporal.
Conteúdo: 1 tubo com 200 ml + 1 frasco com 5 ml
Ref. 127147

ESFOLIANTE SAL E
FRUTOS VERMELHOS
Esfoliante para o corpo com tripla ação (sementes de
morango, mirtilo vermelho e sal do mediterrâneo),
para esfoliação das células mortas. Após a esfoliação,
obtém-se um ótimo efeito osmótico drenante, assim
como uma pele lisa, nutrida e modelada.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 127138
TANGO ÁGUA PERFUMADA
Os vários aromas (Grapefruit e Mediterrâneo dell'Arancio) que conjuntamente com as perfumadas madeiras
de cedro e Rosas da Bulgária, fazem
um fantástico conjunto de notas
ﬂorais que hidrata e energiza o corpo.
Conteúdo: 100 ml
Ref. 127149

CELULITE INICIAL A
Fluido Concentrado A (frascos/ampolas), ajuda
na microcirculação e drena o excesso de água
dos tecidos. A mistura AHA melhora e suaviza a
aparência da pele, indicado para o tratamento da
celulite esponjosa no seu estado inicial .
Conteúdo: 10 ml x 10 ampolas de uso único para
cada ampola.
Ref. 127139

CELULITE AVANÇADA B
Fluido Concentrado B (frascos/ampolas), estimula o metabolismo das células adiposas e reduz o
tecido ﬁbroso. Tratamento para combater a
celulite resistente em estado avançado, impulsionado pelo AHA, ajuda a melhorar a aparência
“casca de laranja” da pele.
Conteúdo: 10 ml x 10 ampolas de uso único para
cada ampola.
Ref. 127140
Corpo
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Fisetina e frambinona moléculas puriﬁcadas de morangos e framboesas. Sinergia
anti-celulite Revolucionária agindo "24
horas" na redução de depósitos de
gordura: ajuda a reduzir a ativação de
novos adipócitos, faz consumo de gordura
em repouso e durante a atividade física,
inibe o armazenamento de gorduras,
antioxidante e ação anti-inﬂamatória.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Profissional
ESFOLIANTE SAL E FRUTOS VERMELHOS
Esfoliante para o corpo com tripla ação
(sementes de morango, mirtilo vermelho e sal
do mediterrâneo), para esfoliação das células
mortas. Após a esfoliação, obtém-se um ótimo
efeito osmótico drenante, assim como uma
pele lisa, nutrida e modelada.
Conteúdo: 500 ml
Ref.127238
CREME MASSAGEM
CELULITE A
Creme (A) massagem para
combater a celulite, com
vários princípios ativos
(verbena, cravo, sabugueiro em sinergia com frambinone e ﬁsetina de frutas
vermelhas). Excelente para
combater eﬁcazmente a
celulite na sua fase inicial e
intermédia. Creme de fácil
deslizamento, ideal para
massagem
proﬁssional,
drena e alisa a pele corpo.
Conteúdo: 250 ml
Ref. 127243

IMPACCO REDUTOR MULTIFUNCIONAL
Máscara termo ativa para o corpo com
ﬁsetina e frambinone. As energias são
canalizadas através da fosfatidilcolina que
combate as imperfeições cutâneas provocadas pela celulite.
Conteúdo: 500 ml
Ref. 127242

CREME MASSAGEM
CELULITE B
Creme (B) massagem para
combater a celulite, com vários
princípios ativos (verbena,
glaucine, extrato de papoula
amarela, cafeína e euglena).
Excelente para combater a
celulite resistente no seu
estado avançado. Creme de
fácil deslizamento, ideal para
uma massagem proﬁssional,
aquece e combate a celulite,
assim como ajuda a reduzir a
gordura localizada.
Conteúdo: 250 ml
Ref. 127244

BANDAS TRATAMENTO CELULITE A
Bandas elásticas (A) em algodão resistente à
água e descartáveis, ideal para combater a
celulite na sua fase inicial ou intermedia,
assim como remodelar o corpo. Efeito frio e
princípios ativos para ação drenante.
Conteúdo: 2 bandas em cada embalagem.
Ref. 127241

BANDAS TRATAMENTO CELULITE B
Bandas elásticas (B) em algodão resistente à
água e descartáveis, ideal para combater a
celulite em estado avançado, reduzindo as
imperfeições localizadas. Efeito quente que
combate a celulite assim como ajuda a
reduzir a gordura localizada.
Conteúdo: 2 bandas em cada embalagem.
Ref. 127248

CELULITE INICIAL A
Fluido Concentrado A (frascos/ampolas), auxilia a microcirculação e drena o
excesso de água dos tecidos. A mistura
AHA melhora e suaviza a aparência da
pele, indicado para o tratamento da
celulite esponjosa no seu estado inicial.
Conteúdo: 10 ml x 10 ampolas de uso
único para cada ampola.
Ref. 127139

CELULITE AVANÇADA B
Fluido Concentrado B (frascos/ampolas),
estimula o metabolismo das células
adiposas e reduz o tecido ﬁbroso. Indicado para combater a celulite resistente no
seu estado avançado, impulsionado pelo
AHA, ajuda a melhorar a aparência
“casca de laranja” da pele.
Conteúdo: 10 ml x 10 ampolas de uso
único para cada ampola
Ref. 127140

Corpo
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