CREME HIDRATANTE
SUBLIME URBAN PROOF
50 ml - 1.7 fl.Oz.
Prestigiada formulação à base de ácido hialurónico de elevado peso molecular,
reforçada com ingredientes funcionais que restauram a hidratação natural da pele,
nutrindo-a em profundidade e melhorando a sua luminosidade.
Um complexo exclusivo à base de antioxidantes, açafrão e vitamina E que protege a
pele dos agentes externos. Creme perfeito em qualquer situação diária.
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 no rosto, pescoço e decote, de manhã e à noite, após um ritual
de beleza personalizado.
Massaje suavemente para promover a absorção. Evite o contato direto
com os olhos.
Utilização intensiva
Para um tratamento ultra-intensivo, aplique uma abundante camada de creme 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
Aplicar para preparar, suavizar e hidratar a pele antes da maquilhagem.

CONTÉM:
Extrato de açafrão
uma valiosa especiaria rica em antioxidantes e
reconhecida pelas suas propriedades protetoras
e abrilhantadoras.
Mistura ativa de umectantes
apresenta propriedades hidratantes e emolientes.
Ácido hialurónico de alto peso molecular
estimula a produção de colágeno e
proporciona elasticidade à pele.
Manteiga de Karité
com propriedades emolientes 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*:
Os voluntários
envolvidos concordam
em afirmar que o
creme é perfeito para
uma hidratação
quotidiana.
*Questionário de autoavaliação de 17
mulheres e homens que aplicaram o
creme Nourish & Plump. 24h

TESTE DE EFICÁCIA**:
+28% aumento de hidratação
após 30 dias de tratamento
- 42% redução do comprimento das
rugas
após 30 dias de tratamento
**Ensaios de eficácia realizados com equipamento
profissional, envolvendo 6 mulheres e homens que
aplicaram o Nourish & Plump 24 h por 30 dias

INGREDIENTS: AQUA [WATER], CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, GLYCERYL
STEARATE CITRATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE,
GLYCERYL STEARATE, SODIUM HYALURONATE, CETEARYL ALCOHOL, SODIUM PCA, FRUCTOSE,
CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT, SODIUM LACTATE, NIACINAMIDE, GLYCINE, UREA,
INOSITOL, LACTIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, SODIUM
POLYACRYLATE, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, ACACIA
SENEGAL GUM, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, SQUALENE*, XANTHAN GUM, PARFUM
[FRAGRANCE],
TETRASODIUM
GLUTAMATE
DIACETATE,
DIETHYLHEXYL
SYRINGYLIDENEMALONATE, PROPANEDIOL, SODIUM BENZOATE, TROPOLONE, BETASITOSTEROL, SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE. *de óleo de girassol
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