SÉRUM HYA-3
HIDRATAÇÃO EXTREMA
30 ml - 1.0 fl.Oz.
Uma concentração exclusiva de ingredientes hidratantes funcionais, à base de 3
ácidos hialurónicos de diferentes pesos moleculares e antioxidantes, que atua em
sinergia para nutrir, conferir volume à pele e suavizar o aspeto das rugas. A pele
parece mais brilhante, fresca e profundamente reidratada.
Aconselhado no caso de pele desidratada.
Dermatologicamente testado.

ALÉM DE EFETUAR UM CORRETO SKINCARE
Para preservar a natural hidratação da pele, proteja-se contra os raios UV e a
humidade. Escolha produtos delicados para a limpeza. Beba muito e
frequentemente, e coma 5 porções de fruta e verdura por dia. Limite o consumo de
salsichas, açúcares refinados, gorduras e álcool. Não fume.
MODO DE UTILIZAÇÃO:
Aplique regularmente 3 ou 4 gotas de manhã e à noite no rosto, pescoço e decote
previamente limpos. Pressione ou massaje delicadamente para promover a
absorção.
Evite o contacto direto com os olhos.
Utilização intensiva
Para um tratamento ultra-intensivo, aplique uma camada de sérum e deixe atuar
por 15 minutos ou durante a noite toda. Se necessário, remova o excesso com um
lenço de papel, sem enxaguar o rosto.
Utilização especial
Pode ser aplicado também sozinho, como base para a maquilhagem. Se utilizado
como produto pós-sol, aumenta incrivelmente a hidratação da pele.

CONTÉM:
Ácido hialurónico de 3 pesos moleculares
para uma hidratação perfeita em vários
níveis.
Esta combinação de pesos
moleculares diferentes é indispensável nos
séruns hidratantes para proporcionar efeitos
imediatos e de longo prazo.
Mistura ativa de umectantes
apresenta propriedades equilibrantes e
emolientes.
Óleo de Jojoba e de Amêndoas doces
com propriedades lenitivas e antioxidantes.
Vitamina E natural
uma mistura de tocoferóis conhecidos pelas
suas propriedades antioxidantes derivadas
do óleo de girassol, rico em esqualano
natural.

QUESTIONÁRIOS DE
AUTOAVALIAÇÃO*:

TESTE DE EFICÁCIA**:

100% dos voluntários
utilizaria novamente o
produto

+24% aumento de hidratação
após 30 dias de tratamento

Após 30 dias, a pele
resulta hidratada,
elástica, luminosa e
tónica.

- 48% redução do comprimento das
rugas
após 30 dias de tratamento

*Questionário de autoavaliação de 5
mulheres e homens que aplicaram o
sérum Nourish & Plump 01
**Ensaios de eficácia realizados com
equipamento profissional, envolvendo
5 mulheres e homens que aplicaram o
sérum Nourish & Plump 01 por 30 dias

-17% redução da largura das rugas
após 30 dias de tratamento
-34% redução da profundidade das
rugas
após 30 dias de tratamento

INGREDIENTS: AQUA [WATER], SACCHARIDE ISOMERATE, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES, SIMMONDSIA CHINENSIS
(JOJOBA) SEED OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET
ALMOND) OIL, SODIUM HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL,
TOCOPHEROL, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, 1,2HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CI 77891 [TITANIUM DIOXIDE], XANTHAN GUM, SODIUM
STEAROYL LACTYLATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, SQUALENE*, LAURYL ALCOHOL,
POLYHYDROXYSTEARIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, MYRISTYL ALCOHOL, TIN
OXIDE, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, TROPOLONE, BETA-SITOSTEROL, SODIUM
HYDROXIDE. *de óleo de girassol
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