
Gardenia and rose
Esta série é composta por creme de dia, creme de noite, sérum e um creme de limpeza. Estes produtos de cuidados faciais são 
enriquecidos com extrato de células estaminais de gardénia e óleo essencial de rosa.

Foi concebida para prevenir o envelhecimento da pele e serve para manter o aspeto jovem da pele. Um dos principais componentes da 
pele, responsável pela sua aparência firme e jovem, é o colagénio. Como a maioria dos componentes estruturais da pele, este é 
constantemente renovado. Com o início do envelhecimento ocorre uma aceleração dos processos de degradação do colagénio, o que 
condiciona a perda de elasticidade da pele e o aparecimento de rugas. Muitos fatores ambientais tais como os raios UV, o tabaco, a água 
clorada, os radicais livres e os processos inflamatórios ativam as colagenases - enzimas responsáveis pela degradação do colagénio.

O extrato de células estaminais de gardénia atua em três níveis principais:

estimula a síntese de colagénio;
retarda os processos de degradação do colagénio;
inibe a síntese das colagenases.

A eficácia da estimulação da síntese de colagénio é comparável com o efeito da vitamina C.

O extrato de células estaminais é combinado com óleo essencial de rosa búlgaro. Ele contém 300 ingredientes reconhecidos que 
constituem 86% da sua composição. Os restantes 14% são ingredientes que, apesar de representarem pouco quantitativamente, são 
muito importantes para a qualidade do produto. O óleo de rosa é um óleo “feminino”, usado na aromaterapia para tratar distúrbios do 
sistema reprodutor. Atua como um afrodisíaco muito poderoso, especialmente para as mulheres com distúrbios emocionais que levam a 
problemas sexuais. É adequado para todos os tipos de pele, mas é sobretudo preferido para pele seca, sensível e envelhecida. possui 
uma ação tonificante e adstringente sobre os vasos capilares, bem como sobre a circulação sanguínea em geral. Isto faz como que o 
produto seja muito adequado para pele avermelhada. é adequado para dermatite e eczema. Tem uma ação regeneradora sobre os 
tecidos e é adequado para curar feridas – possui um efeito vulneral e cicatrizante.

A Série Gardénia e Rosa é concebida principalmente para prevenção do envelhecimento, na luta contra o aparecimento das primeiras 
rugas. É apropriada para pele mais jovem e pele com tendência à oleosidade.

Em pele oleosa sem acne pode ser também recomendado o uso isolado do sérum.

O sérum pode ser utilizado isoladamente, como base dos cremes desta série e em combinação com outros cremes de rosto.

 

Produtos

6414

CREME DE ROSTO DE DIA

Com extrato de células estaminais de gardénia e óleo 
essencial de rosa, protege a pele contra os efeitos prejudiciais 
dos raios UVA e raios UVB. O extrato de células estaminais de 
gardénia e o óleo de rosa natural regeneram a pele do rosto 
murcha e flácida, promovem a síntese de colagénio e retardam 
os processos de envelhecimento da pele.

Modo de uso: aplicar sobre a pele seca e limpa de manhã, 
para proteger o rosto durante o dia.

30 ml

6415

CREME DE ROSTO DE NOITE

Com extracto de células-tronco de gardênia e óleo de rosa. 
Protecção activa da pele durante a noite. O conteúdo elevado 
de células-tronco de gardênia e a água de rosas regeneram a 
pele murcha e caída do rosto, intensificam a síntese do 
colágeno e atrasam os processos de envelhecimento. As 
vitaminas a e e atribuem um aspecto radiante da pele e 
colaboram para a luta contra as rugas.

Modo de uso:
Aplicar sobre a pele limpa r seca do rosto à noite para o 
restabelecimento da pele durante a noite.
30 ml
 

6416

SÉRUM DE ROSTO

Сom extracto de células-tronco de gardênia e 15% de água de 
rosas. Leve gel concentrado adequado para o tratamento 
activo do envelhecimento da pele. O conteúdo elevado de 
células-tronco de gardênia e a água de rosas regeneram a 
pele murcha e caída do rosto, ajudam a síntese do colágeno e 
atrasam os processos de envelhecimento.

Modo de uso:
Para maior efeito, aplicar como base sobre a pele limpa e seca 
antes de aplicar o creme de dia ou de noite. Pode-se usar 
também de forma independente. Indicado para usar ao redor 
dos olhos.

50 ml

6281

CREME DE LIMPEZA DO ROSTO

Сom água de rosas e manteiga de karité. Creme delicado para 
a pele do rosto que lava, limpa em profundidade sem secar a 
pele. A manteiga de karité suaviza e nutre a pele, ao passo 
que a água de rosas protege-a de irritações.

Modo de uso: 
Aplicar sobre a pele umedecida do rosto, do pescoço e do 
decote, massageando com movimentos suaves, depois do 
qual enxaguar com água.
100 ml
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