
SNAIL PERFECTION
Extracto de caracóis – meio eficaz no combate contra o envelhecimento

No dia a dia apressado não reparamos no aparecimento das primeiras rugas, da flacidez da pele e da perda da sua cor. Para fazer o 
relógio voltar para trás e atrasar o envelhecimento da pele, usamos meios diferentes. Os mais eficazes resultam sendo os  que 
emprestamos da Natureza. Tal é o extracto de caracóis. Uma das suas propriedades principais consiste em ativar a pele. As suas 
componentes fundamentais são

Аlantoina-hidrata a pele aumentando o conteúdo de água nela, ajuda a separação das células mortas e diminui as inflamações.
Colágeno e elastina- melhoram a elasticidade da pele e diminuem as linhas finas.
Ácido glicólico- еxfolia a pele
Ácido hialurónico-ativa a divisão das células e o restabelecimento da pele, diminui as rugas, atribui brilho à pele marchita, hidrata os 
tecidos em profundidade.
Proteínas- suavizam a pele.
Vitamina Е- poderoso antioxidante, protege a pele dos radicais livres.

A riqueza de componentes ativas no extracto de caracóis estimula as funções celulares, intensifica a síntese de proteínas e a 
regeneração da pele, atrasando o seu envelhecimento.

Produtos

06417

Crême facial diurno

Leve crème  diurno que protege a pele do efeito nocivo dos 
raios UV A e UV B. O extracto de caracóis  estimula as 
funções celulares, ajuda a regeneração da pele e atrasa os 
processos de envelhecimento.

Modo de uso: Aplicar sobre a pele seca e limpa de manhã, 
para a protecção durante todo o dia.

50 ml

06418

Crême facial nocturno

Protecção activa de pele durante a noite.  O extracto de 
caracóis  estimula as funções celulares, ajuda a regeneração 
da pele e atrasa os processos de envelhecimento. As 
vitaminas A e E atribuem o aspecto brilhante da pele e 
combatem as rugas.

Modo de uso: Aplicar sobre a pele limpa e seca à noite para o 
restabelecimento durante a noite.

50 ml

06413

Serum facial

Leve gel-concentrado, indicado para tratamento ativo de pele 
envelhecida e marchita. O extracto de caracóis estimula as 
funções celulares, ajuda a regeneração da pele e atrasa os 
processos do envelhecimento.

Modo de uso: Para um efeito maior, aplicar como base sobre a 
pele seca e limpa antes do creme diurno ou nocturno. Pode-se 
usar também independentemente.

50 ml

06353

Fluido concentrado

Fluido concentrado adequado para o tratamento ativo de uma 
pele envelhecida, desbotada e problemática. O extrato de 
caracóis promove as funções celulares, apoia a regeneração 
da pele e retarda o processo de envelhecimento.

SEM PARABENOS

Modo de utilização: Aplicar nas áreas problemáticas para obter 
um efeito mais intenso. pode ser utilizado isoladamente ou em 
combinação com outros produtos.

06406

CRÊME PARA AS MÃOS

Meio eficaz para a regeneração da pele das mãos. O extracto 
de caracóis  estimula a hidratação da pele, suaviza e atrasa os 
processos de envelhecimento.

75 ml
 

06329

CRÊME CORPORAL

Produtos indicados para serem usados depois de banhos de 
Sol!
Meio eficaz para a regeneração da pele do corpo. O extracto 
de caracóis  estimula as funções celulares, ajuda a 
hidrataação da pele e atrasa os processos de envelhecimento.

200 ml
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