TRIPEPTÍDEO+ SÉRUM GLOBAL
ANTI-IDADE
30 ml - 1.0 fl.Oz.
Uma combinação exclusiva à base do ativador especial do colágeno PALMITOYL
TRIPEPTIDE-38, Ácido hialurónico e antioxidantes, que atua em sinergia para
melhorar a textura da pele, conferindo-lhe uma aparência suave, preenchida e
compacta.
A pele fica melhorada, radiante e as rugas são reduzidas
Aconselhado nos casos de pouca elasticidade, rugas, pele desidratada e
seca, textura irregular.
Dermatologicamente testado.
PARA PREVENIR AS MARCAS DA IDADE
Proteja a pele contra os raios UV e a humidade. Escolha produtos delicados para a
limpeza. Pratique diariamente atividade física adequada à sua idade. Reduza os
fatores de estresse e durma no mínimo 7-8 horas por noite.
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 ou como póssol. Pode ser utilizado no contorno dos olhos, no contorno dos lábios e nas mãos
como máscara.

CONTÉM:
Palmitoyl Tripeptide-38
aminoácido high-tech naturalmente presente
no colágeno, este super
ingrediente firma, suaviza e preenche as rugas
e acelera o processo de renovação celular.
Ácido hialurónico de 2 pesos moleculares
as propriedades nutritivas e suavizantes do
ácido hialurónico de alto peso molecular,
combinadas com as propriedades tonificantes
do ácido hialurónico de baixo peso molecular,
hidratam a vários níveis.
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*:
100% dos voluntários
considera que as
primeiras rugas e as
rugas mais rpfundas
estão mais
suavizadas após 30
dias de utilização
*Questionário de autoavaliação de 8
mulheres e homens que utilizaram o
Everlasting Youth.04

TESTE DE EFICÁCIA**:
+17% aumento de hidratação
após 30 dias de tratamento
-36% redução do comprimento
das rugas
após 30 dias de tratamento
-19% redução da largura das
rugas
após 30 dias de tratamento
**Ensaios de eficácia realizados com equipamento
profissional, envolvendo 8 mulheres e homens que
aplicaram o Everlasting Youth.04 durante 30 dias

INGREDIENTS: AQUA [WATER], GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLEA EUROPAEA
(OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES,
SIMMONDSIA
CHINENSIS
(JOJOBA)
SEED
OIL,
PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, PALMITOYL
TRIPEPTIDE-38, SODIUM HYALURONATE, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL,
SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, 1,2-HEXANEDIOL, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, CAPRYLYL
GLYCOL, CI 77891 [TITANIUM DIOXIDE], PARFUM [FRAGRANCE], XANTHAN GUM, SODIUM
STEAROYL LACTYLATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, LAURYL ALCOHOL, TETRASODIUM
GLUTAMATE DIACETATE, MYRISTYL ALCOHOL, HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN, TIN OXIDE,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TROPOLONE, TOCOPHEROL, SQUALENE*,
BETA-SITOSTEROL, SODIUM HYDROXIDE. *de óleo de girassol
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