SÉRUM ILUMINANTE
30 ml - 1.0 fl.Oz.

Um precioso cocktail que ilumina a tez e melhora o aspeto das manchas e sinais de
envelhecimento, à base de Alfa-hidroxiácidos das frutas, Floretina, Naringina e
Extrato de Morinda (NIO-LIGHT), com um efeito esfoliante, para promover a
renovação celular.
A pele parece mais brilhante, radiante e uniforme.
Aconselhado no caso de presença de cravos e manchas de hiperpigmentação
Dermatologicamente testado.
PARA PREVENIR E LIMITAR O APARECIMENTO DE MANCHAS
Limite a exposição direta a prolongada ao sol e use sempre um filtro solar alto,
adequado ao próprio fototipo. Aconselham-se tratamentos esfoliantes profissionais.
Siga uma dieta equilibrada, rica de fruta e verdura de temporada, e pobre de
gorduras.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Aplique algumas gotas, conforme a necessidade, de manhã e à noite sobre a pele
previamente limpa. Pressione delicadamente para promover a absorção. Evite o
contacto direto com os olhos.
OUTRAS SUGESTÕES:
Limite a exposição direta e prolongada aos raios UV
Os raios UV aumentam a produção de melanina e são a principal causa de
fotoenvelhecimento precoce.
Use um creme solar
adequado ao próprio fototipo para proteger sua pele, sobretudo durante o
tratamento com este sérum.

CONTÉM:
Floretina, Naringina e Extrato de Morinda
(NIO-LIGHT)
ingrediente funcional microencapsulado
iluminante e 100% natural, obtido das frutas.
Melhora a elasticidade da pele e reduz as
rugas.
Alfa-hidroxiácidos das frutas
obtidos a partir de maçã, videira, mirtilo, limão
e cana de açúcar, têm propriedades
esfoliantes, iluminantes e nutritivas.
Extrato de maçã e de coco biológicos
com propriedades emolientes e suavizantes.
Sódio PCA
efetua uma elevada ação nutritiva e
hidratante.

QUESTIONÁRIOS DE
AUTOAVALIAÇÃO*:
83,3% dei voluntários
considera que o
produto clareia as
manchas desde os
primeiros dias de
aplicação.
*Questionário de autoavaliação de 6
mulheres e homens que utilizaram o
Radiance & Clarity.03

TESTE DE EFICÁCIA**:

- 46% redução da

pigmentação
após 30 dias de tratamento
Após 30 dias de utilização a pele
resulta luminosa e uniforme
**Ensaios de eficácia realizados com equipamento
profissional, envolvendo 6 mulheres e homens que aplicaram
o Radiance & Clarity.03 durante 30 dias

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM PCA, SACCHARIDE ISOMERATE, SCLEROTIUM
GUM, POLYGLYCERYL-6 OLEATE, PULLULAN, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM,
POLYGLYCERYL-10 LAURATE, LECITHIN, NARINGIN, MORINDA CITRIFOLIA EXTRACT, PHLORETIN,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), SORBITAN PALMITATE, SILICA, CITRIC ACID,
GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, MALIC ACID, TARTARIC ACID, SODIUM CITRATE, COCOS NUCIFERA
FRUIT EXTRACT (COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT EXTRACT), PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT
(PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT), PYRUS MALUS EXTRACT (PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT
EXTRACT), CITRUS LIMON PEEL EXTRACT (CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) PEEL EXTRACT),
VACCINIUM MYRTILLUS EXTRACT (VACCINUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT), VITIS VINIFERA LEAF
EXTRACT (VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT EXTRACT), SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE
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