SPRAY PH REEQUILIBRANTE
E NUTRIENTE

Cientes de que a eficácia de qualquer rotina de beleza começa por uma pele em
equilíbrio, desenvolvemos uma fórmula exclusiva que ajuda a preservar o equilíbrio
natural da pele, enriquecida com ingredientes conhecidos pelas suas propriedades
nutrientes.
Atua como coadjuvante para a natural preservação da barreira protetora e a pele
resulta macia e regenerada, pronta para enfrentar qualquer sucessiva rotina de
beleza.
Recomendado para restabelecer a barreira protetora, suavizar, hidratar e
nutrir a pele para uma luminosidade renovada.
Dermatologicamente testado para todos os tipos de pele.
A IMPORTÂNCIA DE UM pH EM EQUILÍBIO
A pele preserva a sua natural barreira protetora com um pH ideal de 5.5, que permite
conservar o seu nível ideal de óleos, fatores hidratantes e bactérias “boas”, vitais para
uma pele forte e tónica.
Este equilíbrio é influenciado diariamente por vários fatores tais como a detersão,
produtos cosméticos não adequados, raios UV e humidade.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Pulverizar generosamente sobre o rosto, com os olhos fechados, o pescoço e o
decote de manhã e à noite, após uma limpeza completa. Em alternativa, o produto
pode ser aplicado com a ajuda de um disco de algodão
Deixe secar ou facilite a absorção, pressionando suavemente com as mãos.
Evite o contato direto com os olhos e com a pele muito avermelhada e inflamada.

DESCUBRA OUTRAS MODALIDADES
DE UTILIZAÇÃO:
Aplicado todas as manhãs, antes da
rotina de beleza
protege a pele contra os fatores
externos e proporciona um toque de
luminosidade à tez apagada.
Usado como alternativa ao tónico
remove
as
impurezas
e
contemporaneamente restabelece a
barreira protetora da pele, hidratandoa profundamente.

Aplicado à noite após a limpeza, graças aos
antioxidantes presentes na sua fórmula,
reequilibra a barreira cutânea estressada
durante o dia.
Ideal para o homem
para restabelecer o pH e nutrir a pele.
Após o duche ou a atividade desportiva
ajuda a reequilibrar o pH, para ter uma pele
imediatamente mais nutrida e refrescada

Pulverizado sobre o pescoço e o
decote
nutre, ilumina e regenera a pele.

Utilizado no avião
ajuda a restabelecer os níveis
de hidratação

Pulverizado levemente por cima da
maquilhagem
ajuda a refrescar a maquilhagem e
proporciona luminosidade à pele.

Conservado na geladeira
torna-se um spray impalpável e
refrescante

CONTÉM:
Ácido glicirrítico derivado do extrato de
alcaçuz
com ação suavizante, lenitiva e hidratante.
Ácido hialurónico
estimula a produção de colágeno e proporciona
luminosidade e elasticidade à pele.
Aloé vera
com propriedades lenitivas e antioxidantes.
Extratos de rúcula e figo da Índia
uma combinação que ajuda a proteger todos os
tipos de pele contra os agentes externos,
reforçando as defesas.

TESTE DE EFICÁCIA*:
*Ensaios de eficácia realizados com
equipamento profissional, envolvendo 2
indivíduos que aplicaram o Restore &
Calm.00 durante 30 dias

+26% aumento de hidratação
após 30 dias de tratamento
pH na faixa normal
poucas horas após a aplicação

INGREDIENTS: AQUA [WATER], BETAINE, SODIUM HYALURONATE, ERUCA SATIVA LEAF
EXTRACT, OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT
EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERIN,
PARFUM [FRAGRANCE], CITRIC ACID, TROPOLONE.
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