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CENTRO PARA A BELEZA
PROFISSIONAL



A GUINOT tornou-se uma marca líder ao desenvolver métodos para
o cuidado da pele de vanguarda em termos de tecnologia.
Ao focar-se em como revelar a beleza de cada mulher, a
GUINOT desenvolveu métodos de tratamento inovadores
e exclusivos que conquistaram os corações das mulheres
em todo o mundo do que querem parecer o seu melhor.

Ao longo dos anos, a eficácia dos seus tratamentos e
produtos fizeram a GUINOT destacar-se como a marca
líder no Mercado dos institutos de beleza.

A GUINOT escolheu o instituto de beleza como o único
local profissional especializado adequado para efetuar

tratamentos de beleza.. Na privacidade do gabinete
de tratamentos, a sua esteticista e “Doutora da

Beleza” pode examinar a sua pele sem maquilhagem
e oferecer-lhe conselhos personalizados. De

modo a melhor responder às suas necessidades,
a sua Esteticista está atenta às necessidades da sua
pele e faz uma consulta personalizada no início de

cada tratamento. No final do tratamento, você e a sua
esteticista poderão ver os resultados de beleza usando um

espelho.

GUINOT, mais de 50 anos
de experiência em cuidados
de beleza  A esteticista,

a sua “Doutora da Beleza”

GUINOT, N.º 1 NOS INSTITUTOS DE BELEZA EM FRANÇA
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Tratamentos de beleza 
únicos no mundo 
A GUINOT criou produtos e tratamentos únicos 
que contêm ingredientes ativos que estão 
constantemente na vanguarda da ciência e da 
tecnologia. 
Em 1972, a marca líder de cuidados de beleza e 
da pele GUINOT criou Hydradermie, o primeiro 
método de tratamento facial exclusivo. ela primeira 
vez, um processo de ionização melhora a absorção 
de produtos para o cuidado da pele, oferecendo 
resultados excecionais e satisfazendo os objetivos 
de beleza das clientes. Em 2016, a GUINOT 
lança Hydradermie Youth, um novo tratamento 
rejuvenescedor personalizado e uma alternativa 
viável à medicina estética. Para efetuar este 
tratamento exclusivo, todas as Esteticistas deverão 
ser formadas pela GUINOT.
Em 2005, a GUINOT revolucionou o adelgaçamento
nos institutos de beleza com o tratamento 
Technispa®. Graças a um processo patenteado 
“amassamento-rolamento duplo", a GUINOT dá 
os meios para oferecer às clientes resultados 
excecionais desde a primeira sessão.

Uma marca pioneira na categoria 
antienvelhecimento, a GUINOT continua a descobrir 
e usar ingredientes ativos que são mais eficazes, com 
resultados espetaculares para uma pele com aspeto 
mais jovem. Deste modo, a GUINOT foi a primeira 
marca a criar produtos para o cuidado da pele com 
o Complexo de Vida Celular, que contém os 56 
ingredientes ativos biológicos. Estes ingredientes 
biológicos são usados em hospitais para criar uma 
nova pele, em especial no tratamento de vítimas
com queimaduras graves.

Formulado com estes 56 ingredientes celulares, 
a linha Age Logic deve a sua excecional atividade 
de renovação celular para ATP, uma molécula de 
energia biológica capaz de estimular as células da 
pele que foram ficando dormentes com a passagem 
do tempo.

A investigação GUINOT está constantemente a 
ultrapassar os limites da eficácia e desempenho 
para melhorar e encontrar novas técnicas e métodos 
de tratamento, garantindo assim o sucesso dos 
institutos de beleza GUINOT.



A tecnologia por trás da beleza
na GUINOT

GUINOT, ESPECIALISTAS EM BELEZA E CUIDADOS DA PELE

LABORATÓRIOS em conformidade com as normas farmacêuticas

O centro de formação Académie GUINOT

A GUINOT confiou os seus métodos de tratamento às 
melhores esteticistas nos melhores institutos de beleza. 
De modo a garantir que as esteticistas GUINOT recebem 
a melhor formação possível, a GUINOT abriu o seu 
próprio centro de formação em Setembro de 2012. A nova 
academia está equipada com instalações únicas (centro 
de balneoterapia, anfiteatro, etc.) e está em conformidade 
com as mais elevadas normas de ensino.

O objetivo da GUINOT é oferecer os melhores produtos e serviços para a beleza da mulher. É por esta
razão que a GUINOT formula os seus produtos para o cuidado da pele com os melhores ingredientes
ativos em ótimas concentrações.

Para garantir a segurança, a GUINOT formula e fabrica os seus produtos em conformidade com as normas
farmacêuticas de precisão e rigor. O laboratório GUINOT tem uma certificação dupla ISO 22716 e ISO 14001,
duas importantes normas internacionais na indústria da cosmética:

A ISO 22716 garante normas de fabrico de elevada qualidade tal como salas limpas, água pura controlada
e rastreabilidade do produto.

A ISO 14001 certifica a qualidade ambiental dos métodos de produção.

De modo a monitorizar a eficácia dos seus métodos de tratamen-
to e produtos, a GUINOT recriou um instituto de beleza piloto no
seu centro de investigação e desenvolvimento. Isto permite ava-
liar constantemente os novos ingredientes ativos resultantes dos
mais recentes avanços científicos e melhorar as fórmulas num es-
forço para aumentar a sua eficácia.

As esteticistas que trabalham no centro de investigação também
trabalham para o desenvolvimento de novos tratamentos de 
gabinete assim como melhorar os protocolos de tratamento 
existentes e avaliar a sua eficácia.
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ESPECIALIZADOS
CUIDADOS DE ROSTO E OLHOS

NO GABINETE - EM CASA
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“A minha pele está
limpa e luminosa”

A pele respira e parece mais limpa.
O rosto fica mais luminoso.
A pele fica recetiva aos produtos de cuidado da pele aplicados 
posteriormente.

RESULTADOS

30
minutos



HXXXXX

Segredos do tratamento

TRATAMENTO DE LIMPEZA PROFUNDA
HYDRACLEAN

LIMPEZA PROFUNDA 
A ação térmica do elétrodo Thermoclean e a
aplicação dos géis purifi cantes e de limpeza
permitem uma limpeza profunda. A pele fi ca
sem impurezas (excesso de sebo e toxinas).

MASSAGEM DE BELEZA E SÉRUM
Este método único combina técnicas de 
massagem com os benefícios dos ingredientes 
ativos do MODELAGE BEAUTÉ SÉRUM CRÈME. 
A Hamamélis fecha os poros e a Alantoína 
acalma a pele. A massagem descontrai a pele 
e restaura a luminosidade da tez.

MÉTODO PATENTEADO 
No fi nal do tratamento Hydraclean de 30 
minutos, a pele parece mais limpa, mais clara
e mais luminosa.

Sistema
EXCLUSIVO e
PATENTEADO
da GUINOT

A pele está limpa e refi nada 
Uma pele bonita é uma pele que foi limpa em profundidade. 
A limpeza profunda é importante para eliminar as impurezas da pele. 

O tratamento HYDRACLEAN é o único tratamento de limpeza profunda que atua
simultaneamente nas glândulas sudoríparas e sebáceas. O elétrodo térmico Thermoclean
difunde um calor suave que elimina o excesso de sebo e toxinas da pele.

A pele parece luminosa e o rosto fi ca descontraído
Ideal para descontrair os traços faciais, a massagem ativa a drenagem e estimula a microcirculação 
da pele.

Nas mãos experientes da esteticista, o rosto fica descontraído enquanto absorve preciosos ingre-
dientes ativos.

Método de tratamento com um equipamento Hydraclean 10



“Já não pareço ter 
a idade que tenho”

RESULTADOS
A pele parece visivelmente mais jovem.
A pele fica luminosa e resplandecente.
A pele fica com mais elasticidade.

1H



TRATAMENTO REJUVENESCEDOR PERSONALIZADO

Tratamentos de acordo com o objetivo de beleza
Este tratamento exclusivo da GUINOT tem resultados espetaculares ao recuperar uma pele bonita e
com um aspeto mais jovem. Antes do tratamento, a sua esteticista fará uma consulta para definir os
seus objetivos de beleza e personalizar o seu tratamento.

 Está disponível em oito versões diferentes de acordo com o seu objetivo de beleza:

• Hidratante
• Purificante
• Antirrugas
• Anti-envelhecimento Age Logic

• Nutritivo
• Manchas escuras
• Apaziguante 
• Preparação/Reparação do sol

Pele com um aspeto visivelmente mais jovem
Com a idade, as células da pele deixam de ser tão ativas. 
Quando as células não têm energia, reproduzem-se mais lentamente, a síntese de fibras elásticas abranda e 
aparecem os primeiros sinais de envelhecimento. Este método de tratamento patenteado irá rejuvenescer 
o aspeto da pele ao recuperar a energia celular da pele mais jovem. O processo único de ionização permite 
a rápida absorção dos ingredientes ativos para uma eficácia excecional. O tratamento HYDRADERMIE 
YOUTH termina com uma massagem relaxante que deixa o rosto descansado e luminoso. Uma alternativa 
viável à medicina estética, o tratamento HYDRADERMIE YOUTH rejuvenesce visivelmente a pele.

HYDRADERMIE YOUTH

Segredos do tratamento

IONIZAÇÃO DINÂMICA 
O método patenteado exclusivo da GUINOT 
transmite energia às células da pele e garante 
a distribuição rápida e efi caz dos ingredientes 
ativos do tratamento no sérum selecionado 
de acordo com o seu objetivo de beleza.

OXIGENAÇÃO POR EFEITO
TÉRMICO
Estimula a atividade celular e revitaliza a lumi-
nosidade da pele ao estimular a oxigenação 
celular e a microcirculação da pele.

MASSAGEM RELAXANTE E
SÉRUM
Graças às mãos experientes da esteticista, a 
massagem descontrai o rosto e estimula a 
microcirculação subcutânea. A pele fi ca com 
uma luminosidade renovada.

Método de tratamento com um equipamento 

eza:

m
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“O tratamento de luminosidade 
com óleos essenciais”

A pele parece novamente naturalmente luminosa.
Você sente-se calma e descontraída.

45
minutos

RESULTADOS



TRATAMENTO DE BELEZA PERSONALIZADO

Os óleos essenciais como um tratamento de beleza
Há mais de 10,000 anos que a Natureza fornece ao Homem remédios cicatrizantes.

A GUINOT usa também ingredientes naturais para criar óleos essenciais e concentrados vegetais 
para o tratamento AROMATIC para uma pele naturalmente bela. Fabricados com extratos de plan-
tas tropicais, os óleos essenciais fornecem energia diretamente à pele e às células da pele.

A beleza e os sentidos
Quando entra no gabinete de tratamentos, será recebida pelo aroma dos óleos es-
senciais para uma maravilhosa experiencia de beleza: uma iniciação à serenidade. 
Este método único e personalizado combina os benefícios dos óleos essenciais com as técnicas de 
massagem para encher a sua pele de energia e oferece um efeito prolongado.

Durante 45 minutos, o seu rosto e bem-estar encontram-se nas mãos da sua esteticista, que irá ter-
minar o tratamento com MASQUE AROMATIC.

AROMATIC

Segredos do tratamento

A ENERGIA CICATRIZANTE

DOS ÓLEOS ESSENCIAIS
Dependendo dos seus objetivos de beleza, a 
sua esteticista seleciona um Huile d’Essences 
que, nas suas mãos experientes, libertando 
energias cicatrizantes num ambiente natural 
e fragrante.

MASSAGEM RELAXANTE E ÓLEO
Acompanhando o ritmo da sua respiração, 
a esteticista adapta a massagem para des-
contrair os seus traços faciais e libertar a 
tensão.

MÁSCARA CONCENTRADA 
VEGETAL
O concentrado vegetal usado na máscara de 
beleza revela o brilho natural da pele.

Método de tratamento manual

COM ÓLEOS ESSENCIAIS
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“Pele absolutamente 
perfeita!”

RESULTADOS
100% das mulheres afirmou que a sua pele ficou macia, lisa, 
uniforme, luminosa e resplandecente.*
80% das mulheres afirmou que as manchas escuras ficaram 
reduzidas e os rostos visivelmente mais rejuvenescidos.**
*Testes consistem em 1 tratamento Hydra Peeling com Hydra PH ou 1 tratamento Hydra Peeling com 
Hydrabrasion.
**Testes consistem em 3 tratamentos Hydra Peeling com Hydra PH.
Painel de 10 indivíduos testados.

45
minutos



TRATAMENTO EXFOLIANTE PARA LUMINOSIDADE

Uma alternativa aos peelings químicos
A GUINOT criou o tratamento HYDRA PEELING para reduzir os sinais do envelhecimento, melhorar a 
tez e reduzir as manchas escuras.

Este tratamento é uma verdadeira alternativa à medicina estética, oferecendo resultados visíveis 
e restaurando a luminosidade após apenas um tratamento. Após uma consulta de beleza, a sua 
esteticista recomenda um tratamento que tem em conta a sensibilidade da pele do seu rosto.

Estão disponíveis dois protocolos para o tratamen-
to Hydra Peeling
• HYDRA PH PEELING: exfolia a pele em profundidade para reduzir os sinais do envelhecimento e as 
manchas escuras e aclarar a tez.

• HYDRABRASION PEELING: elimina as células mortas da superfície da pele e restaura a luminosidade da 
tez. Este protocolo é mais adequado para peles sensíveis.

Depois da fase da exfoliação, a esteticista fará uma massagem regeneradora para descontrair o rosto 
e estimular a renovação celular. O resultado? Uma pele que parece como que nova!
O tratamento termina com a HYDRA BEAUTÉ MASK, uma apaziguante e refrescante máscara de peel-off 
que se “descasca” literalmente da pele.

Em apenas 45 minutos, a pele parece “nova”: a tez fica luminosa e resplandecente, as manchas 
escuras ficam reduzidas e o rosto fica visivelmente mais jovem.

HYDRA PEELING

PEELING DA PELE
A esteticista exfolia o rosto para atenuar os 
sinais vivíveis do envelhecimento, aumentar 
a luminosidade, reduzir aas manchas escuras 
e aclarar a tez.

MASSAGEM DE BELEZA 
REGENERADORA
A massagem HYDRA NEUVE estimula a reno-
vação celular para estimular a regeneração 
da epiderme.

SOOTHING MASK
A HYDRA BEAUTÉ MASK, uma máscara peel-
off  com um efeito refrescante, apazigua a 
pele.

Método de tratamento manual

Segredos do tratamento
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“A minha pele 
parece mais firme”

RESULTADOS
A sua pele fica imediatamente e visivelmente mais firme: 
47%* de aumento na firmeza depois de 1 tratamento. 
100% das mulheres observou um efeito de “lifting” e refirmante 
imediato. 
93%** das mulheres afirmou que a pele parecia ter mais volume.
*Aumento médio na firmeza depois de 1 tratamento Lift Summum num painel de 12 indivíduos testados (medido 
com um corneómetro). 

**Testes de eficácia efetuados depois de 1 tratamento Lift Summum num painel de 15 indivíduos testados

50
minutos



TRATAMENTO REFIRMANTE DE EFEITO DE “LIFTING”

Um tratamento de efeito de “lifting” para cada 
área

O LIFT SUMMUM é um tratamento de efeito de “lifting” que alisa e refirma quaisquer áreas afetadas 
pela perda de firmeza. Combina movimentos de especialista com ingredientes ativos refirmantes 
de elevado desempenho, garantindo um efeito de “lifting” imediato e visível.
Os ingredientes ativos no tratamento ajudam a restaurar a elasticidade da pele.

Alisa, remodela e refi rma 
A esteticista começa o tratamento com uma exfoliação, que elimina as células mortas da pele e 
ajuda a revelar novas células. Em seguida, a esteticista faz 15 movimentos de efeito de “lifting” e 
tonificante.

O tratamento continua com a aplicação do Wrinkle Eraser no sulco de cada ruga no rosto e na 
área do decote. A ponta específica do aplicador permite movimentos de pressão e massagem que 
uniformizam os tecidos e alisam a pele através de um método não invasivo. Finalmente, no fim do 
tratamento, são aplicadas máscaras específicas – uma no rosto e outra no decote – que completam 
o efeito refirmante.

No fim do tratamento, a pele parece imediatamente e visivelmente mais firme e “levantada”. Os 
contornos faciais ficam mais definidos e o decote parece mais liso.

Segredos do tratamento

TÉCNICAS DE EFEITO DE 
“LIFTING” 
É efetuada uma série de 15 movimentos de 
efeito de “lifting” usando um sérum com uma 
elevada concentração de ingredientes ativos 
refi rmantes, ajudando a restaurar a fi rmeza 
da pele.

WRINKLE ERASER 
Quando aplicado no sulco de cada ruga, o 
Wrinkle Eraser contém preenchedores esféri-
cos de ácido hialurónico que ajudam a alisar 
a pele de um modo não invasivo.

MÁSCARAS ESPECÍFICAS
A esteticista aplica 2 máscaras: uma máscara 
de tecido para o rosto e uma máscara de 
creme para o decote. As suas fórmulas úni-
cas contêm ingredientes ativos refi rmantes e 
antirrugas que alisam a pele.

Método de tratamento manual

LIFT SUMMUM

ROSTO, PESCOÇO E DECOTE

18



“O meu tratamento de
lifting em gabinete”

RESULTADOS
O rosto parece mais jovem
• A pele parece mais firme.
• O rosto parece como que “levantado”
• Os contornos faciais parecem mais definidos.
A pele parece como que imediatamente “levantada”

1H



TRATAMENTO DE EFEITO DE “LIFTING” IMEDIATO 
HYDRADERMIE LIFT  

Segredos do tratamento

DRENAGEM 
ANTIENVELHECIMENTO 
As mãos experientes da esteticista movem 
os elétrodos de drenagem, aliviando visivel-
mente a tensão, melhorando a microcircu-
lação da pele e redefi nindo os traços faciais.

ESTIMULAÇÃO MUSCULAR
FACIAL 
A estimulação muscular trabalha especifi ca-
mente os músculos do rosto para melhorar o
tónus e “levantar” naturalmente os traços até
ao fi nal do tratamento.

MASSAGEM RELAXANTE E
SÉRUM
A esteticista faz a massagem no fi nal do tra-
tamento para descontrair o rosto e melhorar 
a microcirculação subcutânea. A pele parece 
renovada, mais fi rme e mais tonifi cada.

Método de tratamento com um equipamento 

Efeito de “lifting” imediato
Este tratamento de beleza “levanta” os traços e redefine o contorno facial em 60 minutos. 

Com a idade, os músculos são menos usados, a pele perde o tónus e os contornos faciais perdem a
definição. Os tratamentos de efeito de “lifting” atuam na estrutura da pele ao reparar a epiderme e
refirmar a derme.

O HYDRADERMIE  LIFT  como que “levanta” os traços faciais ao estimular os músculos faciais. Em apenas
alguns minutos, o rosto parece mais jovem e visivelmente “levantado.

O tratamento termina com uma massagem relaxante, libertando preciosos ingredientes ativos que
tonificam a pele.

Uma alternativa viável à medicina estética, o tratamento HYDRADERMIE  LIFT rejuvenesce visivelmente
os traços faciais.

20



“Tire anos 
ao seu rosto”

RESULTADOS
As rugas e as rídulas ficam imediatamente mais 
alisadas: 39.7%* de redução das rugas. 
48.7%** de aumento da elasticidade. 
O rosto fica novamente luminoso. 
*Redução em média na profundidade das rugas depois de 1 tratamento (medições feitas 
com um Visioscan). 
**Aumento em média na elasticidade depois de 1 tratamento (medições feitas com um 
cutómetro). Painel de 10 indivíduos testados. 

50
minutos



TRATAMENTO ANTI-ENVELHECIMENTO GLOBAL

Tire anos do seu rosto
GUINOT, o especialista em cuidados anti-envelhecimento, criou AGE SUMMUM, um tratamento de beleza 
que combina a tecnologia e movimentos exclusivos para resultados visíveis nos sinais do envelhecimento.

AGE SUMMUM começa com a aplicação de GOMMAGE DERMABRASION. Este processo de exfoliação, com 
micropartículas ativas, elimina as células mortas da pele e permite o aparecimento das novas células. Desde 
o primeiro passo do tratamento, a pele parece logo mais jovem e as rídulas mais alisadas.

Com a ajuda de poderosos ingredientes ativos, 
a pele parece incrivelmente mais jovem
Nas mãos experientes da esteticista, a pele absorve o AGE SUMMUM, um sérum regenerador que contém 
os 56 ingredientes celulares do Complexo de Vida Celular e uma elevada concentração de Vitamina C 
pura. Estes componentes únicos são usados em hospitais para ajudar a regenerar a pele nova ao estimular 
eficazmente a atividade celular e devolver a vida à pele. 
O tratamento continua com uma massagem anti-envelhecimento que consiste em 15 movimentos 
exclusivos e a aplicação do SÉRUM AGE SUMMUM, enriquecido com Ácido Hialurónico para refirmar os tecidos 
e combater a flacidez cutânea. A pele fica novamente tonificada. 

AGE SUMMUM conclui com a aplicação de uma máscara anti-envelhecimento para maior luminosidade com 
Pró-Colagénio. A pele parece imediatamente mais firme.

No final do tratamento, a pele parece visivelmente mais jovem e os sinais de envelhecimento parecem ter 
diminuído.

AGE SUMMUM

Segredos do tratamento

GOMMAGE DERMABRASION
A esteticista exfolia o rosto e o pescoço com 
GOMMAGE DERMABRASION, eliminando as 
células mortas da pele e permitindo o apare-
cimento das novas células, para uma pele 
com um aspeto mais jovem.

MASSAGEM ANTI-
ENVELHECIMENTO
Graças aos movimentos exclusivos da mas-
sagem anti-envelhecimento, a pele absorve 
os ingredientes ativos preciosos contidos no 
creme, enriquecido com Ácido Hialurónico e 
ADN. A pele parece mais fi rme e o rosto pare-
ce mais jovem.

A MÁSCARA DE PRÓ-
COLAGÉNIO
No fi nal do tratamento, a esteticista aplica a 
luxuosa MASQUE AGE SUMMUM, enriquecida 
com Pró-Colagénio para recuperar a lumino-
sidade da pele jovem.
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“Os meus olhos parecem
visivelmente mais jovens”

As rugas e as rídulas ficam mais alisadas. 
O inchaço e as olheiras ficam visivelmente reduzidos. 
100%* das mulheres observou um efeito de "lifting" imediato em 
redor do contorno dos olhos.
*Testes de eficácia com 13 indivíduos testados depois de 1 tratamento.

40
minutos

INCHAÇO E 
OLHEIRAS

PÁLPEBRAS

RUGAS

RESULTADOS



TRATAMENTO DE EFEITO DE “LIFTING” PARA OLHOS 

O tratamento que rejuvenesce visivelmente o contorno dos 
olhos

Os sinais de envelhecimento e fadiga aparecem em redor da área do contorno dos olhos: pálpebras des-
caídas, rugas, inchaço e olheiras. O tratamento EYE LIFT reduz os sinais de envelhecimento e fadiga com um 
método exclusivo: estimulação muscular em redor da área do contorno dos olhos.

Reduz os sinais de envelhecimento e fadiga 
O tratamento começa com uma massagem drenante que estimula a microcirculação, que reduz as olheiras 
e o inchaço. Em seguida, a estimulação trata especificamente a área do contorno dos olhos, que rejuvenesce 
imediatamente o aspeto dos olhos e “levanta” os traços. 

As pálpebras ficam tonificadas e “levantadas”, as rugas ficam reduzidas, e o inchaço e as olheiras tornam-se 
menos visíveis.

Por fim, é aplicada a MASQUE YEUX AGE LOGIC, enviando preciosos ingredientes ativos anti-envelhecimento o 
mais perto possível das células.

No fim do tratamento, o contorno dos olhos fica mais fresco e visivelmente mais jovem.

MASSAGEM DO CONTORNO 
DOS OLHOS
Esta massagem consiste em 10 movimentos 
especialmente desenvolvidos para esta 
área delicada, para desintoxicar e tonifi car o 
contorno dos olhos.

ESTIMULAÇÃO MUSCULAR NA 
ÁREA DO CONTORNO DOS 
OLHOS
A estimulação muscular trabalha os músculos 
em redor da área do contorno dos olhos, 
descontraindo os traços e drenando o 
inchaço e as olheiras.

MÁSCARA PARA CONTORNO 
DOS OLHOS
No fi nal do tratamento, a esteticista aplica 
a MASQUE YEUX AGE LOGIC. Esta máscara 
exclusiva de tecido não tecido da GUINOT 
alisa as rugas entre e nos cantos dos olhos, 
rejuvenescendo e refrescando a área do 
contorno dos olhos.

Método de tratamento com um equipamento

EYE LIFT

Segredos do tratamento
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RESULTADOS

INGREDIENTES ATIVOS

56 INGREDIENTES CELULARES 
A GUINOT foi o primeiro laboratório a criar cremes com o Complexo 
de Vida Celular, que consiste em 56 ingredientes essenciais para a vida 
celular. 
O Complexo de Vida Celular é usado para reconstruir células da pele, 
em especial no caso de vítimas com queimaduras graves. 

PLACENTA VEGETAL
A placenta de Maracujá é uma substância preciosa e rica que nutre 
os rebentos das plantas jovens. Contém poderosas propriedades 
regeneradoras que estimulam as funções vitais da pele. Ficou 
comprovado que este poderoso ingrediente ativo é efi caz ao estimular 
o metabolismo de energia dos fi broblastos.

REJUVENESCEDORES

Os produtos de cuidado rejuvenescedores restauram a vitalidade 
e a juventude da pele. 
17.7%* de redução da profundidade das rugas.
26.3%* de aumento na firmeza depois de usar SÉRUM LONGUE VIE
durante 15 dias.
*Painel de 10 indivíduos testados (medições feitas com um Visioscan e cutómetro)



CUIDADOS REJUVENESCEDORES
VIDA NOVA PARA AS PELES BAÇAS E SEM VIDA 
Os avanços na biologia celular permitem-nos abrandar os efeitos do envelhecimento da pele.
Atualmente, usando os cuidados de beleza adequados, é possível recuperar a pele jovem.

NOVO

SÉRUM ANTI-TACHES 
Sérum rejuvenescedor para manchas 
escuras. 
• Dá à pele um aspeto mais jovem.
• Reduz as manchas escuras causadas pelo 
sol e pelo envelhecimento.
• Alisa e refi na a textura da pele.
• Restaura uma tez mais uniforme e 
luminosa.

SÉRUM LONGUE VIE
Sérum “estímulo de juventude”.

• Os 56 ingredientes ativos do Complexo de 
Vida Celular estimulam as funções vitais para 
uma pele com um aspeto mais jovem.
• Contém ingredientes ativos 
rejuvenescedores que estimulam as funções 
vitais.
• Restaura a elasticidade da pele.

CRÈME LONGUE VIE
Creme rejuvenescedor e regenerador.
• Dá energia e estimula as células da pele.
• Rejuvenesce o aspeto do rosto.
• Restaura a luminosidade e a vitalidade da 
pele mais jovem.

CRÈME PLEINE VIE
Creme suplemento de juventude.
•   Alisa as rugas e as rídulas.
•  Restaura visivelmente a densidade e 

regenera a pele.
• Rejuvenesce o aspeto do rosto.
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INGREDIENTES ATIVOS

DOIS ÁCIDOS HIALURÓNICOS 
A GUINOT aperfeiçoou um poderoso complexo antirrugas que combina dois ácidos 
hialurónicos com diferentes estruturas moleculares.
• Ácido hialurónico com baixo peso molecular, que atua em profundidade na epiderme para
renovar visivelmente e restaurar a densidade da pele.
• Ácido hialurónico com elevado peso molecular, que atua na superfície, alisando 
imediatamente a pele.

PREENCHEDORES ESFÉRICOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO 
Os preenchedores esféricos muito pequenos de ácido hialurónico são absorvidos na epiderme. 
Uma vez embebidos nos sulcos das rugas e rídulas, reidratam, insufl am e preenchem as rugas.

DERMOSTIMULINAS 
Ficou comprovado que este poderoso ingrediente ativo é efi caz na estimulação da síntese 
de colagénio.

DNA
Esta molécula preciosa situada no núcleo da célula tem extraordinárias propriedades 
hidratantes e protege as fi bras elásticas.

REJUVENESCEDORES

Os produtos de cuidado rejuvenescedores restauram a vitalidade e a juventude da 
pele. 
27.2%* de redução da profundidade das rugas depois de usar CRÈME ANTI-RIDES
durante um mês.
*Painel de 8 indivíduos testados

RESULTADOS



ESPECIFICAMENTE
PARA A TEZ

CUIDADOS REJUVENESCEDORES

CRÈME ANTI-RIDES 
+ CRÈME RICHE ANTI-RIDES
Creme antirrugas alisador para peles normais
e secas. 
•  Alisa as rugas e as rídulas.
•  Restaura visivelmente a densidade e 

regenera a pele.
• Rejuvenesce o aspeto do rosto.

MASQUE ANTI-RIDES
Máscara antirrugas revitalizante para 
alisamento imediato. 
•   Alisa as rugas e elimina os sinais de 

fadiga.
• Resultados espetaculares: a pele 
parece mais jovem.

CRÈME DERMA LISS
Creme rejuvenescedor imediato.
• Disfarça as rugas.
• Refi na a textura da pele ao minimizar 
os poros.
• Pareça mais jovem num instante.

FOND DE TEINT 
YOUTH TIME
Base rejuvenescedora.
•   Uniformiza a tez e restaura a sua 

luminosidade natural.
• Alisa visivelmente as rugas faciais.
• Reforça a elasticidade da pele.

VIDA NOVA PARA AS PELES BAÇAS E SEM VIDA

N.1

N.2

N.3

N.4
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RESULTADOS

INGREDIENTES ATIVOS

PRÓ-COLAGÉNIO
O Pró-Colagénio é um complexo de ingredientes ativos criados 
pelo nosso laboratório para renovar a elasticidade da pele. É 
particularmente efi caz na produção de colagénio, reparando os 
tecidos elásticos danifi cados. 

LONGEVITINE 
A alga marinha castanha Alaria Esculenta estimula a síntese de 
colagénio e de elastina e inibe a sua deterioração.

ACTIPROGERIN
Actiprogerina reduz os efeitos do envelhecimento da pele. Esta 
molécula tem fantásticas propriedades refi rmantes e antirrugas.

REFIRMANTES

Os produtos de firmeza redefinem os contornos do rosto, 
refirmante e alisando os traços faciais e a pele.
61%* de aumento em firmeza depois de 1 mês de utilização  do 
SÉRUM LIFTOSOME.
72.9%** de aumento em firmeza depois de 1 mês de tratamento 
com CRÈME LIFT SUMMUM.
*Painel de 8 indivíduos testados. **Painel de 9 indivíduos testados (medições efetuadas com um 
cornéometro).



CUIDADOS REFIRMANTES
RESTAURAR A FIRMEZA DA PELE
Com a idade ou fadiga, a atividade celular abranda.
Torna-se assim necessário estimular a pele com poderosos ingredientes ativos tal como o Pró-Colagénio ou a Actiprogerina para restaurar a firmeza da pele.

NOVO

SÉRUM LIFTOSOME
Creme regenerador de efeito
de “lifting”.
•  Alisa os traços faciais.
• Restrutura a epiderme.
• Refi rma a pele. 

CRÈME LIFT SUMMUM 
Creme refirmante de efeito de 
“lifting”.
•  Ajuda a restaurar e reestruturar 

fi bras elásticas
• Alisa, refi rma e rejuvenesce o 
aspeto da pele.

CRÈME LIFTOSOME
Creme de efeito de “lifting”.
• Restaura a fi rmeza e elasticidade da 
pele. 
• Dá ao rosto um aspeto jovem. 
• Tonifi ca a pele.

CRÈME FERMETÉ 
+ CRÈME RICHE FERMETÉ
Creme antirrugas refirmante para 
peles normais e secas.
• Protege a pele do envelhecimento 
prematuro 
• Restaura a fi rmeza e elasticidade da 
pele. 
• Alisa a superfície da pele.

MASQUE ÉCLAT LIFTING 
Máscara de efeito de “lifting” para 
luminosidade imediata.
•  Alisa os traços faciais e refi rma a 

pele. 
• Melhora a fi rmeza da pele. 
• Aclara a tez e restaura a 
luminosidade.
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RESULTADOS

INGREDIENTES ATIVOS

56 INGREDIENTES CELULARES 
A GUINOT foi o primeiro laboratório a criar cremes com o Complexo de Vida 
Celular, que consiste em 56 ingredientes essenciais para a vida celular. 
O Complexo de Vida Celular é usado para reconstruir células da pele, em 
especial no caso de vítimas com queimaduras graves. 

ATP
A linha Age Logic contém ATP, uma molécula de energia sublimadora da 
juventude capaz de melhorar as funções vitais da pele. 

ACTINERGIE
Actinergie ajuda a aumentar a oxigenação das células e a estimular o seu 
metabolismo.

ANTI-ENVELHECIMENTO

Os produtos de cuidado anti-envelhecimento oferecem à pele uma 
vitalidade renovada, luminosidade e firmeza em tempo recorde.
33.8%* de aumento em firmeza depois de uma semana de tratamento 
com CRÈME AGE LOGIC.
45%** de redução da profundidade das rugas imediatamente depois 
de 1 mês de tratamento com TIME LOGIC AGE SÉRUM. 
*Painel de 25 indivíduos testados (medições efetuadas com um corneómetro). Painel de 9 indivíduos testados 
(medições efetuadas com um Visioscan). 



CUIDADOS ANTI-ENVELHECIMENTO
ESTIMULA AS CÉLULAS QUE FICARAM DORMENTES COM O TEMPO
Uma pioneira nos cuidados anti-envelhecimento, a GUINOT revela e incorpora os ingredientes ativos mais eficazes nos seus tratamentos e produtos: AGE LOGIC desafia o
envelhecimento celular.

CRÈME DE SOIN 
DÉMAQUILLANTE 
CLEAN LOGIC 
Creme de tratamento
desmaquilhante. 
•  Limpa e remove a maquilhagem 

sem perturbar o manto ácido.
• Dá à pele um aspeto mais 
jovem.
• Reestrutura a barreira de lípidos.
• Hidrata e apazigua.

LOTION DE SOIN 
REVITALISANTE 
CLEAN LOGIC 
Loção de tratamento revitalizante. 
•  Completa a remoção de maquilhagem.
• Exfolia suavemente, ajudando a acelerar 
a renovação celular.
• Revitaliza e tonifi ca graças aos 
oligoelementos.
• Reforça o manto ácido.

TIME LOGIC 
AGE SÉRUM
Sérum anti-envelhecimento de 
noite para rosto e pescoço.
• À noite: Favorece a regeneração e 

atividade das células da pele.
• De dia: A pele parece mais jovem e 
brilha com uma nova luminosidade.

CRÈME AGE LOGIC
Creme anti-envelhecimento. 
• Um produto revolucionário da 
GUINOT que combate o processo de 
envelhecimento das células da pele. 
• Ajuda a reiniciar a atividade das 
células da pele. 
• Combate as rugas, rídulas e a perda 
de fi rmeza. 
• Restaura a luminosidade e vitalidade 
da pele. 

CRÈME AGE NUTRITIVE
Creme nutritivo anti-envelhecimento. 
• Compensa as defi ciências 
nutricionais para abrandar o processo 
do envelhecimento das células.
•  Ajuda a reiniciar a atividade das 

células da pele.
• Combate as rugas, rídulas e perda de 
fi rmeza.
• Restaura o conforto e elasticidade da 
pele.

CRCRCRÈMÈMÈMEEE AGAGAGEEE LOLOLOGIGIGICCC
Creme anti-envelhecimento. 
• Um produto revolucionário da
GUINOT que combate o processo de
envelhecimento das células da pele

CRRRÈMÈMÈMEEE AGAGAGEEE NUNUNUTRTRTRITITITIVIVIVEEE
Creme nutritivo anti-envelhecimento. 
• Compensa as defi ciências 
nutricionais para abrandar o processo 
do envelhecimento das células

ME DE SSSSSSSOOINN N DE SSSSSSSOSSSO NIN

NOVO

NOVO

OGOOGOGOGOGOGICICICICIC

32



ACTIFS LONGÉVITÉ

RESULTADOS

INGREDIENTES ATIVOS

56 INGREDIENTES CELULARES 
A GUINOT foi o primeiro laboratório a criar cremes com o Complexo de Vida Celular, 
que consiste em 56 ingredientes essenciais para a vida celular. 
O Complexo de Vida Celular é usado para reconstruir células da pele, em especial no 
caso de vítimas com queimaduras graves. 

ATP
A linha Age Logic contém ATP, uma molécula de energia sublimadora da juventude 
capaz de melhorar as funções vitais da pele.

ACTINERGIE
Actinergie ajuda a aumentar a oxigenação das células e a estimular o seu metabolismo.

VITAMINA C
• A Vitamina C tem propriedades antirradicais livres e antioxidantes que ajudam a 
prevenir o envelhecimento prematuro da pele.
• Estimula a síntese de colagénio.
• Aclara e restaura a luminosidade da pele, corrigindo os problemas de pigmentação. 

COMPLEXO IMUNITÁRIO
O Complexo Imunitário é um poderoso ingrediente ativo anti-envelhecimento que
torna a pele “imune” aos efeitos do envelhecimento. Protege as células Langerhans, as
protetoras do sistema imunitário e do aspeto jovem da pele.

ANTI-ENVELHECIMENTO

45.2%* de redução da profundidade das rugas foi observada depois de aplicar 
o CRÈME AGE SUMMUM durante 1 mês.
*Painel de 5 indivíduos testados (medições efetuadas com um Visioscan). 



CUIDADOS ANTI-ENVELHECIMENTO

A ppele fiica
IMMUNEEE

aooss efeittos
dddo envveelheccimentto

AAAAA A A A pepepeepepepepepeppepepepp leeeelleelelelell fffficic
ccoommomomomoooooo qqqqqqqqqqqqqqqquuuuueueueueeueeeuuueeee IMMIM

aoaoaoosss eeefefeefefeeieeieitoto
dddo envvvele heheccicimm

A ppele fiica
IMMUNEEE

aooss efeittos
dddo envveelheccimentto

AAAAAAAA A A AA A A pepeeeeeeeepepepepepelelleelleelll fficic
ccoommmmomooooooomom qqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuueeueueeeee IMIMIIM

aoaoooss eeeffefe eeieieitot
dddo ennnvvelelhheccicimm

CRÈME AGE SUMMUM
Creme anti-envelhecimento para 

imunidade da pele

As rugas ficam
mais alisadas

A pele fica
mais firme

As manchas
escuras ficam

reduzidas

A tez fica
luminosa

O CREME ANTI-ENVELHECIMENTO Nº1 PARA A IMUNIDADE DA PELE 
Quando envelhecemos, o nosso sistema imunitário abranda. Este mecanismo de defesa já não consegue compensar os irritantes internos e externos que causam o envelhe-
cimento prematuro. Além disso, a atividade celular e a renovação celular também abrandam. Os sinais de envelhecimento surgem a um ritmo mais acelerado.
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INGREDIENTES ATIVOS

ATP
A linha Age Logic contém ATP, uma molécula de energia sublimadora 
da juventude capaz de melhorar as funções vitais da pele.

56 INGREDIENTES CELULARES 
A GUINOT foi o primeiro laboratório a criar cremes com o Complexo 
de Vida Celular, que consiste em 56 ingredientes essenciais para a 
vida celular. 
O Complexo de Vida Celular é usado para reconstruir células da pele, 
em especial no caso de vítimas com queimaduras graves. 

COMPLEXO VEINOFRESH
Este complexo composto pelo extrato de Castanha da Índia, Cafeína
e Dermochlorella reduz o inchaço, reduz visivelmente as olheiras e 
desintoxica o contorno dos olhos.

ANTI-ENVELHECIMENTO

45.1%* de redução da profundidade das rugas depois de usar 
TIME LOGIC AGE SÉRUM YEUX durante um mês.
47.4%** de aumento em firmeza depois de uma semana a usar 
CRÈME YEUX AGE LOGIC.
*Painel de 9 indivíduos testados (medições efetuadas com um Visioscan). **Painel de 10 indivíduos testados 
(medições efetuadas com um corneómetro). 



CUIDADOS PARA OLHOS, LÁBIOS E PESCOÇO
VIDA NOVA PARA AS ÁREAS ESPECÍFICAS
Os olhos, os lábios e o pescoço são áreas sensíveis e vulneráveis que são bastante afetadas pelo envelhecimento.
Tal como o rosto, estas áreas precisam de cuidados regulares e específicos.

TIME LOGIC 
AGE SÉRUM YEUX
Creme anti-envelhecimento, olhos.
• À noite: Ativa as funções celulares e 

estimula o metabolismo das células 
que que fi caram dormentes com o 
tempo.

• De dia: O contorno dos olhos fi ca 
alisado e protegido, os olhos parecem 
mais jovens e os sinais da fadiga fi cam 
reduzidos.

CRÈME YEUX AGE LOGIC
Creme anti-envelhecimento, olhos.
•   Ajuda a abrandar o processo de 

envelhecimento das células da pele. 
•   Melhora a vitalidade e o tónus da pele 

nas pálpebras e em redor dos olhos. 
• As rugas superfi ciais e mais profundas 
e os pés-de-galinha fi cam visivelmente 
mais alisados. 
• As pálpebras fi cam tonifi cadas e 
esticadas. 

SÉRUM CRÈME YEUX 
HYDRAZONE
Sérum creme hidratante e 
alisador, olhos.
• Proporciona uma fonte de 
hidratação contínua para o 
contorno dos olhos.
• Hidrata e alisa as pálpebras e 
reduz os pés-de-galinha
• Rejuvenesce o contorno dos 
olhos.

CRÈME YEUX LONGUE VIE
  Creme rejuvenescedor e de efeito de 
“lifting”, olhos.
• Restaura o aspeto jovem das 
pálpebras e do contorno dos olhos.
• Reduz o aparecimento de rugas e 
rídulas.
• Alisa e refresca as pálpebras.

CRÈME EYE FRESH
Cuidado de olhos refrescante para 
olheiras e olhos inchados. 
•   Combate os olhos inchados e as 

olheiras graças ao seu aplicador 
refrescante e ingredientes ativos 
desintoxicantes.

• Desintoxica e tonifi ca o contorno 
dos olhos.
• Ilumina e refresca imediatamente 
os olhos.
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INGREDIENTES ATIVOS

EXTRATO DE CASTANHA DA ÍNDIA
A área dos olhos é uma das primeiras zonas a demonstrar os sinais de fadiga. As 
pálpebras podem fi car inchadas e podem aparecer olheiras. A Castanha da Índia 
é reconhecida pela sua efi cácia no descongestionamento dos ductos dos olhos 
e por regular a circulação sanguínea.

COMPLEXO DE VIDA CELULAR
A GUINOT foi o primeiro laboratório a desenvolver cremes que contêm o 
complexa de vida celular, um composto usado para reconstruir as células da
pele, em especial no tratamento de vítimas de queimaduras graves.

MANTEIGA DE KARITÉ
Com uma elevada concentração de triglicéridos e ácidos gordos, a manteiga 
de Karité nutre intensamente mesmo as peles mais secas.

ATP
A linha AGE LOGIC contém ATP, uma molécula de energia sublimadora da 
juventude capaz de melhorar as funções vitais da pele.

ACTINERGIE
Actinergie ajuda a aumentar a oxigenação das células e a estimular o seu 
metabolismo. 

ANTI-ENVELHECIMENTO

100%* das mulheres sentiram os lábios mais nutridos depois de usar 
BAUME CONFORT LÈVRES durante meio dia.
*Painel de 8 indivíduos testados



MASQUE 
ANTI-FATIGUE YEUX
Máscara alisadora e refrescante. 
• Gel refrescante com efeito 

revigorante imediato.
• Reduz as olheiras.
• A área do contorno dos olhos 
parece mais luminosa e mais 
jovem.

MASQUE 
AGE LOGIC YEUX
Máscara para rugas, olhos 
inchados e olheiras.
• Alisa as rugas e “levanta” a 
área do contorno dos olhos.
• Reduz os olhos inchados.
• Reduz as olheiras.

CRÈME LONGUE VIE COU
Creme rejuvenescedor refirmante. 
•   Hidrata e rejuvenesce o aspeto do 

pescoço.
• Reduz as manchas escuras.

BAUME LONGUE VIE LÈVRES
Creme rejuvenescedor para lábios mais 
volumosos. 
• Alisa as rídulas em redor dos lábios.
• Oferece uma fi xação prolongada do 
batom.

BAUME CONFORT LÈVRES
Bálsamo apaziguante protetor. 
• Nutre intensamente e apazigua os 
lábios secos.
• Os lábios recuperam a elasticidade, 
fi cam reconfortados e mais bonitos.

VIDA NOVA PARA AS ÁREAS ESPECÍFICAS

CUIDADOS PARA OLHOS, LÁBIOS E PESCOÇO
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HYDROPLASME®: ÁGUA PARA AS CÉLULAS
Hydroplasme® é um composto multi-hidratante criado para hidratar 
em profundidade as células da pele. Retém a água de modo 
prolongado no coração da estrutura celular.

COMPLEXO HIDRALÓGICO
Restaura a hidratação de uma pele mais jovem de três modos: 
• Cria uma barreira que previne a evaporação da água.
• Retém a água na pele.
• Melhora a distribuição de água.

LIPOSSOMAS DE HIDRÓCITO 
Os lipossomas são microesferas que conseguem uma máxima 
penetração da hidratação. A sua característica distintiva é que 
a sua estrutura, semelhante à das membranas celulares, dá-lhe 
propriedades excecionais.
Carregados de água, os lipossomas de hidrócitos hidratam a pele mais 
rapidamente e fornecem à pele uma fonte contínua de hidratação.

HIDRATANTES

Os produtos hidratantes hidratam, suavizam e descontraem a 
pele.
40.5%* de aumento em hidratação depois de apenas 30 minutos 
SÉRUM HYDRA CELLULAIRE. 
55%** de aumento em hidratação após 7 horas de usar 
CRÈME HYDRA SUMMUM.
*Painel de 10 indivíduos testados. **Painel de 9 indivíduos testados (medições efetuadas com um 
cornéometro).



CUIDADOS HIDRATANTES
VIDA NOVA PARA AS PELES DESIDRATADAS
Uma pele bem hidratada é luminosa, tem elasticidade e é bonita. Um equilíbrio de hidratação prolongado pode ser mantido usando ingredientes
ativos inovadores fabricados com água, semelhantes à água nas células, tal como os Hidrócitos de Lipossomas, Hydroplasma ou o Complexo de 
Hidrócito.

SÉRUM HYDRA CELLULAIRE
Sérum estimulante da hidratação. 
•   Restaura rapidamente a hidratação das 

peles desidratadas.
• Alisa e preenche as rugas causadas pela 
desidratação.
• Suaviza e restaura a luminosidade à pele.

CRÈME HYDRA SUMMUM
Creme hidratante aperfeiçoador. 
• Estimula todos os mecanismos de 
hidratação da pele.
• Garante uma hidratação generalizada.
• Deixa a pele macia, com elasticidade e 
luminosa.

CRÈMES HYDRAZONE 
+ CRÈME FLUIDE HYDRAZONE
Creme hidratante intenso/Creme fluído hidratante para 
dia e noite. 
• Garante uma hidratação contínua e intensa.
• Retém a água em profundidade na epiderme.
• Forma uma camada protetora para prevenir a 
evaporação.

CRÈME HYDRA BEAUTÉ
Creme hidratante. 
• Garante uma hidratação contínua e 
intensa.
• Retém a água em profundidade na 
epiderme.
• Forma uma camada protetora para 
prevenir a evaporação.
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INGREDIENTES ATIVOS

EXTRATO DE MALVA
Rica em mucilagem (substâncias vegetais que armazenam 
água), a Malva tem excecionais propriedades hidratantes 
e emolientes. Este extrato contém ainda Vitamina C para 
estimular as funções de energia das células da pele.

COMPLEXO DE HIDRÓCITO
Este poderoso complexo hidratante com ácido hialurónico 
deriva da investigação GUINOT. Retém a água nas células
de uma forma sustentável e abranda a evaporação.

HIDRATANTES

Os produtos hidratantes hidratam, suavizam e 
descontraem a pele.
54.4%* de aumento em hidratação após 7 horas de usar 
CRÈME HYDRA FINISH.
100%* dos indivíduos testados afirmou que o tom da 
pele ficou luminoso e uniforme.
*Painel de 10 indivíduos testados (medições efetuadas com um corneómetro). 



MASQUE HYDRA BEAUTÉ
Máscara de hidratação e luminosidade 
imediatas.
•   Hidrata imediatamente para tornar a 

pele macia e com mais elasticidade.
• Hidrata a pele.
• Refresca e revitaliza, 
proporcionando uma tez luminosa.

BRUME HYDRA BEAUTÉ
Bruma refrescante e restauradora da 
hidratação.
•  Hidrata a pele.
• Refresca e revitaliza.
• Deixa a pele macia e com 
elasticidade.

CRÈME HYDRA BRONZE
Creme hidratante para bronzeado 
gradual.
• Proporciona à pele um bronzeado 
natural e gradual.
• Hidrata a pele.
• Ilumina a tez.

CRÈME HYDRA FINISH SPF 15
Hidratante sublimador da tez. 
•  O extrato de Malva proporciona uma 

hidratação prolongada.
• Sublima a tez.
• Protege a pele dos raios UV.
• Revela e uniformiza a tez graças aos 
pigmentos encapsulados que se adaptam a 
cada tom de pele

VIDA NOVA PARA AS PELES DESIDRATADAS

CUIDADOS HIDRATANTES

ESPECIFICAMENTE
PARA A TEZ

ME HYHH DRA BBRONZE
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INGREDIENTES ATIVOS

PRÓ-CERAMIDAS
As funções primárias das Pró-Ceramidas consistem em 
restaurar lípidos em peles cansadas ou sem vida, e promover
uma melhor coesão celular para reestruturar a epiderme.

ÁCIDOS GORDOS ÓMEGA E VITAMINAS
A combinação de ómega 3, 6 e 9 e a Vitamina E reforça 
e restrutura a barreira da pele, oferecendo conforto, 
elasticidade e suavidade à pele seca.

NUTRITIVOS

Os cuidados nutritivos oferecem conforto, suavidade e 
elasticidade à pele. 
100%* das mulheres afirmou que a pele ficou nutrida e 
apaziguada com SÉRUM NUTRI CELLULAIRE. 
*Painel de 10 indivíduos testados



CUIDADOS NUTRITIVOS
NOVA VIDA PARA AS PELES SECAS
A pele subnutrida parece baça, não tem luminosidade e por vezes causa desconforto. Para compensar a deficiência em lípidos naturais, os produtos 
nutritivos são enriquecidos com ingredientes ativos desenvolvidos para renovar os ácidos gordos essenciais na pele, enriquecendo-a com elemen-
tos nutritivos preciosos. A pele fica reconfortada, com elasticidade e novamente luminosa. 

SÉRUM NUTRI CELLULAIRE
Sérum nutritivo apaziguante. 
• Compensa defi ciências nutricionais em peles 
subnutridas e sem vida.
• Nutre a pele.
• Suaviza a pele e restaura o conforto.

CRÈME NUTRIZONE
Creme nutritivo aperfeiçoador. 
•   Recarrega a pele com os seus preciosos 

elementos nutritivos.
• Oferece conforto e beleza às peles secas.
• Melhora a suavidade e a elasticidade da pele.

CRÈME NUTRI CONFORT
Creme nutritivo protetor. 
•   Nutre a pele.
• Reconforta a pele.
• Ajuda a deixar a pele macia e com 
mais elasticidade.

MASQUE ESSENTIEL
NUTRI CONFORT
Máscara para elasticidade e 
luminosidade imediatas. 
•   A energia dos óleos essenciais reaviva a 

luminosidade da pele.
• Contém óleos nutritivos naturais que 
nutrem a epiderme.

C
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INGREDIENTES ATIVOS

LYMPHOKININE
Lymphokinine melhora a tolerância da pele ao combinar uma ação 
apaziguante imediata para reduzir o desconforto das irritações com 
uma ação protetora que reforça as defesas naturais da pele.

DERMALINE
Dermaline atenua as reações que causam a pele muito sensível.

APAZIGUANTES

Os cuidados apaziguantes roferecem conforto e elasticidade à 
pele, protegendo-a dos irritantes ambientais.
100%* das mulheres afirmou que sentiram a pele reconfortada 
depois de um mês a usar CRÈME PUR CONFORT SPF 15.
*Painel de 9 indivíduos testados



CUIDADOS APAZIGUANTES
VIDA NOVA PARA AS PELES SENSÍVEIS
Estas fórmulas foram criadas especificamente para a pele que “não consegue suportar nada” mas que precisa de proteção contra os irritantes externos.
Oferecem beleza, cuidado e conforto às peles sensíveis.

LAIT HYDRA SENSITIVE
Leite desmaquilhante. 
• Remove suavemente a 

maquilhagem e desmaquilha as 
peles sensíveis e reativas.

• Ajuda a apaziguar a pele.

SÉRUM HYDRA SENSITIVE
Sérum dessensibilizante. 
•   Verdadeiro cuidado de emergência para a pele 

que “já não consegue suportar nada".
• Restaura as defesas naturais da pele.
• Apazigua as reações de intolerância da pele.
• Protege a pele.

CRÈME PUR CONFORT SPF 15
Creme protetor apaziguante. 
•  Protege a pele contra os irritantes 

ambientais.
• Reforça a epiderme de dentro para fora.
• Apazigua o desconforto e a vermelhidão.

CRÈME HYDRA SENSITIVE
Creme apaziguante.
•    Apazigua o calor e o desconforto 

causados pelas irritações e 
vermelhidão

• Fortalece as defesas naturais da pele.

RÈMME HHHYHYYDRDRDRAAA SE
me apaziguantte
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INGREDIENTES ATIVOS

LYMPHOKININE
Lymphokinine melhora a tolerância da pele ao combinar uma ação 
apaziguante imediata para reduzir o desconforto das irritações com 
uma ação protetora que reforça as defesas naturais da pele.

VEINODERM
Veinoderm é um complexo de ingredientes ativos que tonifi cam 
as veias conhecido pela sua ação apaziguante. Veinoderm atua 
diretamente nas manchas vermelhas para as neutralizar. Apazigua a 
pele.

ÓMEGA 6
Os ácidos gordos essenciais Ómega 6 são conhecidos pelas suas 
propriedades nutritivas, fornecendo à pele elementos que são 
essenciais para a sua proteção e conforto.

APAZIGUANTES

Os cuidados apaziguantes roferecem conforto e elasticidade à 
pele, protegendo-a dos irritantes ambientais.
100%* das mulheres afirmou que sentiram a pele reconfortada 
depois de uma aplicação de MASQUE HYDRA SENSITIVE.
*Painel de 8 indivíduos testados.



CUIDADOS APAZIGUANTES

CRÈME PROTECTION RÉPARATRICE
Creme protetor “barreira”. 
• Defende a pele dos irritantes ambientais.
• Dessensibiliza, alivia as sensações de 
desconforto, calor, etc.
• Restrutura a camada protetora e reforça as 
defesas naturais da pele.
• Restaura o equilíbrio e suavidade da pele.

CRÈME RED LOGIC
Creme corretor anti-vermelhidão. 
•  Neutraliza visualmente o aspeto das manchas 

vermelhas na pele.
• Apazigua as sensações de calor e desconforto da pele.
• Uniformiza a tez e recupera a sua luminosidade 
natural.

MASQUE HYDRA SENSITIVE
Máscara apaziguante imediata. 
•  Apazigua as irritações.
• Reforça a proteção da pele e as suas 
defesas naturais.
• Reduz visivelmente a vermelhidão 
difusa.

VIDA NOVA PARA AS PELES SENSÍVEIS
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INGREDIENTES ATIVOS

COMPLEXO SEBORREGULADOR 
O complexo seborregulador foi desenvolvido para regular o 
desequilíbrio nas peles oleosas a mistas. Imediatamente após a 
aplicação, a secreção do sebo é regulada e os poros fecham. Os brilhos 
fi cam reduzidos e a pele parece mais fi na, mais limpa e mais bonita.

COMPLEXO DE SEBOCIDINE 
O Complexo de Sebocidine regula a atividade microbiana e purifi ca a 
pele, prevenindo imperfeições muitas vezes visíveis com a pele oleosa.

ACNICIDINE®

Um composto que contém cinco ingredientes ativos poderosos que:
• Reduz a acne e os pontos negros.
• Normaliza o excesso de sebo e restaura o equilíbrio da pele.
• Purifi ca a pele.
• Elimina os brilhos.

PURIFICANTES

Os cuidados purificantes ajudam a purificar, limpar e matificar a 
pele.
32.3%* de redução no sebo depois de usar CRÈME PUR ÉQUILIBRE
durante 15 dias.
*Painel de 7 indivíduos testados (medições efetuadas com um sebómetro)



CUIDADOS PURIFICANTES
VIDA NOVA PARA AS PELES OLEOSAS
Os resultados espetaculares na pele oleosa foram obtidos usando produtos de tratamento eficazes e profundos com ingredientes ativos seborreguladores e antibacterianos.
O resultado é uma pele mais limpa, mais rápido e durante mais tempo.

MOUSSE NETTOYANTE 
MICROBIOTIC
Mousse re guladora 
purificante. 
•  Limpa em profundidade.
•  Purifi ca em profundidade.
• Ação antibacteriana além de 
limpar

LOTION MICROBIOTIC
Sérum creme para controlo do 
excesso de sebo. 
•  Completa a desmaquilhagem.
• Reduz o sebo.
• O Complexo de Sebocidine 
protege a pele ao controlar a fl ora 
microbiana.

SÉRUM CRÈME ACNILOGIC
Sérum matificante para controlo do 
excesso de sebo. 
• Estabiliza a secreção de sebo e 

controla a fl ora microbiana que causa 
as imperfeições.

• Normaliza e reequilibra a pele.
• Limpa e matifi ca a pele.

CRÈME 
PUR ÉQUILIBRE
Creme matificante regulador.
•   Matifi ca a pele imediatamente
• com efeitos prolongados.
•   O complexo seborregulador 

purifi ca e fecha os poros 
dilatados. 

•  Restaura a luminosidade natural.

MASQUE 
PUR ÉQUILIBRE
Máscara matificante purificante 
imediata.
•   Desobstrui os poros graças ao seu 

efeito exfoliante.
•   Absorve o sebo com a sua ação de 

máscara.
•   Refi na a textura da pele.
• Revela uma nova luminosidade.
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INGREDIENTES ATIVOS

PRÓ-OXIGÉNIO
Extraído das plantas, o Pró-Oxigénio estimula a respiração celular e 
melhora as funções vitais das células da pele. 

CHRONONIGHT 
Com base na cronobiologia, este ingrediente ativo derivado de uma 
microalga, tem um ritmo de crescimento dia/noite semelhante ao das 
células.
Confere-lhe a capacidade de estimular o metabolismo celular quando 
é mais propício: à noite.

DE LUMINOSIDADE

Os cuidados de luminosidade restaura a luminosidade da pele.
100%* das mulheres sentiu a tez mais fresca, mais luminosa e 
mais protegida dos irritantes ambientais depois de um mês a 
usar CRÈME BIOXYGÈNE.
*Painel de 9 indivíduos testados

RESULTADOS



CUIDADOS DE LUMINOSIDADE
VIDA NOVA PARA AS PELES ASFIXIADAS
Os irritantes ambientais relacionados com o estilo de vida (stress, tabaco, poluição, etc.) geram desequilíbrios nas células que são visíveis na pele.
A tez torna-se baça e a pele perde luminosidade. Os produtos Bioxygène com ingredientes ativos naturais protegem a pele dos irritantes ambientais nocivos e restauram
a luminosidade da pele.

NOVO

MOUSSE NETTOYANTE BIOXYGÈNE
Mousse de limpeza “oxigenante”. 
•  Limpa suavemente e remove a maquilhagem.
• Adequada para todos os tipos de pele.
• Remove as impurezas.
• Contém Pró-Oxigénio, um ingrediente ativo que 
oxigena as células da pele.
• Deixa a pele perfeitamente limpa, luminosa e 
macia. 

SÉRUM BIOXYGÈNE
Sérum “oxigenante” para luminosidade.
•  Ajuda a despoluir, reduzindo o stress 

oxidativo induzido pela poluição.
• Restaura a luminosidade e uma pele com 
um aspeto bonito e saudável.
• Refresca e revigora para um aspeto mais 
fresco e repousado.

CRÈME BIOXYGÈNE
Creme “oxigenante” para luminosidade. 
• Protege a pele da poluição e dos efeitos 
nocivos do ambiente.
• Promove a oxigenação das células para 
restaurar a luminosidade da pele.
• Proporciona uma hidratação prolongada.

CRÈME NIGHT LOGIC 
Creme de noite refrescante para mais 
luminosidade.
• Reduz os sinais de fadiga.
• Neutraliza os efeitos do stress e reduz as tensões.
• O ingrediente ativo Chrononight estimula o 
metabolismo celular quando é mais propício: à 
noite.
• Estimula a microcirculação.
• Proporciona uma hidratação em profundidade 52



INGREDIENTES ATIVOS

VITAMINA C ESTABILIZADA
A Vitamina C é essencial para os nossos corpos funcionarem 
corretamente. Protege a pele e os tecidos da pele com os efeitos 
antioxidantes e antirradicais livres e estimula a síntese de colagénio.
Além disso, a Vitamina C tem propriedades exfoliantes naturais que 
dão à pele um toque de luminosidade.

MATI-SPONGES
Mati-sponges estimulam a luminosidade ao controlar os brilhos e 
deixando um acabamento empoado mate leve na superfície da pele. 
A pele recupera o equilíbrio protetor e o conforto.

ESSÊNCIAS FRIAS
A combinação de essências refrescantes e revigorantes de Menta e 
Eucalipto ajuda a conferir luminosidade à pele.

COMPLEXO DE AÇÚCARES NATURAIS
As moléculas dos açúcares biológicos penetram rapidamente no 
coração das camadas superiores da pele, reidrata imediatamente os 
tecidos e criam ligações intercelulares que ajudam a alisar a pele.

DE LUMINOSIDADE

Os cuidados de luminosidade restaura a luminosidade da pele.
80%* das mulheres sentiu a tez mais luminosa dos irritantes 
ambientais depois de um mês a usar CRÈME BEAUTÉ NEUVE.
*Painel de 10 indivíduos testados

RESULTADOS



CUIDADOS DE LUMINOSIDADE
VIDA NOVA PARA AS PELES BAÇAS
Todos os tipos de peles em qualquer idade podem sucumbir à fadiga e perder a sua luminosidade.
Esta linha de produtos foi desenvolvida para revelar uma tez mais clara e restaurar a luminosidade.

CRÈME BEAUTÉ NEUVE
Creme renovador para mais 
luminosidade. 
• Recria visivelmente a pele nova 

graças às ações da vitamina C 
estabilizada e dos biopéptidos.

• Revela uma nova luminosidade.
• Restaura a fi rmeza da pele.
• Alisa e refi na a textura da pele.

CRÈME MATIZONE
Creme matificante de efeito 
prolongado. 
• Matifi ca perfeitamente ao 

absorver os brilhos sem 
desidratar.

• Hidrata a pele.

MASQUE DYNAMISANT 
ANTI-FATIGUE
Máscara refrescante de ação 
imediata. 
• Torna a pele luminosa.
• Alisa e elimina os sinais de 
fadiga.
• Hidrata a pele. 

CONCENTRÉ LIFT-ÉCLAT
Ampolas para efeito de “lifting” imediato 
e estímulo da luminosidade. 
•   Contém um complexo de açúcares 

naturais que tem um efeito de “lifting” 
imediato e ilumina a pele.

• Um efeito beleza imediato, a pele fi ca 
mais lisa e a tez mais luminosa.
• Fixa e reforça a maquilhagem durante 
todo o dia.

ESPECIFICAMENTE

PARA A TEZ

CORRECTEUR 
COVER TOUCH
Creme de tratamento 
corretor – imperfeições da 
pele do rosto.
•  Disfarça todos os tipos de 

imperfeições da pele.
• Corrige e seca as borbulhas.

É CTETEURR 
TOUCH
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INGREDIENTES ATIVOS

A hiperpigmentação é tratada ao regular a síntese de 
melanina. 

MELANOXYL
Melanoxyl exerce dois efeitos nos melanócitos: abranda 
a produção de melanina induzida pelos UV e reduz a 
presença inicial de melanina na pele.

VITAMINA C
A Vitamina C reforça a ação aclaradora e antipigmentação.
Através da sua ação antioxidante e antirradicais livres 
protege a pele e os tecidos cutâneos. A Vitamina C 
estimula a síntese de colagénio, regenerando os tecidos.

ACLARADORES

O programa de cuidados aclaradores NEWHITE tem 
espetaculares resultados aclaradores para a tez e 
manchas escuras.
12.7%* de redução nos níveis de melanina depois de 
usar SÉRUM NEWHITE durante apenas 14 dias.
*Painel de 7 indivíduos testados

RESULTADOS



CUIDADOS PARA MANCHAS ESCURAS

SÉRUM NEWHITE
Sérum aclarador para 
manchas escuras.
•  Reduz as manchas causadas 

pelo envelhecimento.
• Aclara e uniformiza a tez.
• Tratamento profundo 
durante 14 dias.

CRÈME JOUR NEWHITE SPF 30 
+ CRÈME NUIT NEWHITE
Cremes aclaradores para manchas escuras.
• Aclara a tez.
• Previne o aparecimento de novas manchas 
escuras.
• De manhã: Protege a pele dos raios UV.
• À noite: Prolonga os efeitos aclaradores de 
Crème Jour Eclaircissante SPF 30.
• Tratamento diário durante 30 dias.

CONCENTRÉ NEWHITE
Concentrado aclarador para manchas 
escuras. 
•   Trata a pigmentação em excesso.
• Ajuda a prevenir e reduzir as manchas 
escuras.
• Uniformiza o tom da pele.
• Tratamento de 14 dias para áreas 
específi cas.

MASQUE NEWHITE
Máscara aclaradora para 
manchas escuras. 
• Aclara a pele.
• Uniformiza imediatamente o 
tom da pele. 
• Restaura a luminosidade da tez.
• Tratamento intensivo de 10 
dias.

CRÈME NEWHITE UV 50
Creme aclarador com elevada 
proteção UV e FPS 50.
• Protege a pele dos raios UV.
• Aclara visivelmente a tez.
• Uniformiza imediatamente o 
tom da pele graças aos pigmentos 
unifi cadores encapsulados.

VIDA NOVA PARA AS PELES PIGMENTADAS E MANCHAS ESCURAS
NEWHITE é um programa de tratamento profissional que ajuda a corrigir problemas de pigmentação, preservando a beleza da pele.
O programa NEWHITE é o único programa cuidados de pele aclaradores com resultados visíveis que pode ser medido no tempo: 10 Minutos, 14 dias e 30 dias.

N NN W UVUV
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INGREDIENTES ATIVOS

A hiperpigmentação é tratada ao regular a síntese de 
melanina. 

MELANOXYL
Melanoxyl exerce dois efeitos nos melanócitos: abranda 
a produção de melanina induzida pelos UV e reduz a 
presença inicial de melanina na pele.

VITAMINA C
A Vitamina C reforça a ação aclaradora e antipigmentação.
Através da sua ação antioxidante e antirradicais livres 
protege a pele e os tecidos cutâneos. A Vitamina C 
estimula a síntese de colagénio, regenerando os tecidos.

ACLARADORES

O programa de cuidados aclaradores NEWHITE tem 
espetaculares resultados aclaradores para a tez e 
manchas escuras.

RESULTADOS



CUIDADOS PARA MANCHAS ESCURAS

MOUSSE NETTOYANTE 
NEWHITE 
Tratamento de limpeza e 
desmaquilhante.
• Limpa em profundidade as impurezas.
• Estimula a efi cácia de outros produtos 
aclaradores.

LAIT NEWHITE
Leite de limpeza aclarador para manchas
escuras.
•   Desmaquilha rápida e efi cazmente.
• Remove facilmente a maquilhagem e as 
impurezas.
• Reforça os efeitos dos produtos 
aclaradores.

LOTION NEWHITE
Loção aclaradora para manchas escuras. 
•   Elimina as impurezas e as toxinas da 

pele.
• Revigora e refresca a pele.
• Reforça os efeitos dos produtos 
aclaradores.

HUILE DÉMAQUILLANTE NEWHITE
Óleo desmaquilhante aclarador para manchas 
escuras. 
•   Quando misturado com água, o óleo torna-se uma 

emulsão leitosa que limpa a pele, removendo a 
maquilhagem e eliminando as impurezas.

• Deixa a pele macia e reconfortada.
• Reforça os efeitos dos produtos aclaradores.

VIDA NOVA PARA AS PELES PIGMENTADAS E MANCHAS ESCURAS

E NNETETTOTTOYAYANTNTE 
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INGREDIENTES ATIVOS

AHA 
Os AHA exfoliam suavemente. 

CHÁ VERDE
O Chá Verde restaura a juventude da tez.

MICRO-PÉROLAS DE KARITÉ
As micro-pérolas de Karité são extraídas da casca da noz de Karité.

EXFOLIANTES

Com os cuidados exfoliantes para o rosto, o efeito visível de 
remover as células mortas é uma pele que fica macia e limpa. A 
pele fica mais refinada e a tez fica imediatamente mais luminosa.

RESULTADOS



CUIDADOS EXFOLIANTES
PARA UMA PELE RENOVADA
Usar um exfoliante é um passo essencial em qualquer ritual de beleza. Ajuda a eliminar as células mortas que se acumulam na superfície e previne a respiração da pele.
Pouco tempo depois, o rosto brilha com uma nova luminosidade. Existem dois tipos de exfoliantes: um exfoliante biológico para peles sensíveis e um exfoliante com grãos
para todos os tipos de peles.

GOMMAGE BIOLOGIQUE
Gel exfoliante suave. 
•  Sem grãos.
• Remove suavemente as células mortas 
para revitalizar a tez e a luminosidade da 
pele.
• Refi na a textura da pele.

GOMMAGE ÉCLAT PARFAIT 
Creme exfoliante com micro-pérolas duplas. 
•  Remove as impurezas em profundidade na 

pele.
• Remove suavemente as células mortas da 
pele.
• Revela uma nova luminosidade.

É
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INGREDIENTES ATIVOS

EXTRATOS DE ALOÉ VERA
Rico em múltiplos ingredientes ativos tal como minerais, vitaminas e aminoácidos, a Aloé 
Vera recupera a suavidade e elasticidade da pele. 

EXTRATO DE GINSENG
Graças à presença de saponinas e vitaminas, o extrato de Ginseng tem propriedades 
antienvelhecimento, regeneradoras e tonifi cantes. Os oligoelementos que contém dão-lhe
propriedades remineralizantes.

ÓLEO DE KARITÉ
O extrato de Karité tem propriedades nutritivas graças aos ácidos gordos essenciais que 
contém. O óleo de Karité suaviza e apazigua, aliviando assim a pele irritada.

EXTRATO DE FIGO 
O extrato de Figo hidrata a pele e reduz a perda de água.

DESMAQUILHANTES/DE LIMPEZA

Os desmaquilhantes GUINOT removem em profundidade a maquilhagem e são 
enriquecidos com ingredientes ativos para tratar e preservar a pele.
100%* das mulheres observou que a pele ficou hidratada com o HYDRA FRAÎCHEUR
duo.
100%** das mulheres observou que a pele ficou macia e apaziguada com HYDRA 
BEAUTÉ duo.
*Painel de 21 indivíduos testados. **Painel de 12 indivíduos testados.

RESULTADOS



CUIDADOS DESMAQUILHANTES/LIMPEZA SUAVE
CUIDADOS DIÁRIOS…
Desmaquilhar a pele é o primeiro passo no cuidado da pele. De manhã e à noite, a pele precisa de estar bem limpa e livre de impurezas que previnem a sua respiração correta.
Os desmaquilhantes GUINOT nutrem e preparam a pele para a aplicação de produtos para o cuidado da pele.

LAIT HYDRA FRAÎCHEUR
Leite desmaquilhante para peles 
normais.
•   Remove perfeitamente a maquilhagem 

e elimina as impurezas da pele.
• Arrefece e refresca.
• Hidrata e suaviza a pele.

LOTION HYDRA 
FRAÎCHEUR
Loção para peles normais. 
•   Completa a desmaquilhagem.
• Tonifi ca, refresca e 
remineraliza a pele.

LAIT HYDRA BEAUTÉ
Leite desmaquilhante para peles secas. 
• Remove perfeitamente a maquilhagem e 

elimina as impurezas da pele.
• Hidrata a pele.
• Deixa a pele com uma sensação de verdadeiro 
conforto.
• Nutre, suaviza e apazigua as irritações da pele.

LOTION HYDRA BEAUTÉ
Loção para peles secas.
• Completa a desmaquilhagem.
• Suaviza, apazigua e protege as 
peles secas.

HYDRA FRAÎCHEU OTION HYDRA HYDRA BEAUTÉ LOTION HYDRA
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INGREDIENTES ATIVOS

EXTRATO DE BOLBO DE LÍRIO BRANCO
O extrato de bolbo de Lírio branco atua de dois modos: suaviza e apazigua a pele graças 
ao seu conteúdo de mucilagem (substâncias vegetais que armazenam água) e protege 
a pele contra os oxidantes, graças à sua elevada concentração de fl avonoides (polifenóis: 
substâncias conhecidas pelas suas virtudes antioxidantes).).

EXTRATOS DE ALOÉ VERA
Rico em múltiplos ingredientes ativos tal como minerais, vitaminas e aminoácidos, a Aloé 
Vera recupera a suavidade e elasticidade da pele. 

EYELISS
Eyeliss é uma combinação de 3 ingredientes ativos complementares para reduzir visivelmente 
o inchaço dos olhos e a fl acidez da pele.

DESMAQUILHANTES/DE LIMPEZA

100%* das mulheres considerou que DÉMAQUILLANT EXPRESS YEUX removeu em 
profunidade a máscara e a sombra de olhas de longa duração/à prova de água.
*Painel de 11 indivíduos testados.

RESULTADOS



CUIDADOS DESMAQUILHANTES/LIMPEZA SUAVE

EAU DÉMAQUILLANTE 
MICELLAIRE
Água desmaquilhante para rosto e 
olhos, para todos os tipos de peles, 
incluindo as peles sensíveis. 
•   Desmaquilha perfeitamente o rosto e 

os olhos num único gesto.
• Deixa a pele a sentir-se mais macia e 
mais fresca.
• Respeita e protege as peles sensíveis.

CRÈME NETTOYANTE 
HYDRA TENDRE
Creme desmaquilhante suave. 
•   Remove a maquilhagem e limpa 

suavemente todos os tipos de peles.
• As vantagens do sabão sem os efeitos 
ressecantes.
• Efeito refrescante.

GELÉE DÉMAQUILLANTE 
HYDRA YEUX
Gel desmaquilhante. 
•   Remove a maquilhagem e protege as 

pestanas.
• Formulado para evitar a sensação de 
picadas quando remove a maquilhagem.
• Formulado com extratos de plantas 
calmantes que garantem resultados 
favoráveis.

DÉMAQUILLANT 
EXPRESS YEUX
Loção desmaquilhante não oleosa. 
•   Remove a maquilhagem dos olhos em 

profundidade e com mínimo esforço.
• Remove todos os tipos de maquilhagem, 
mesmo aquela à prova de água, sem deixar 
qualquer resíduo oleoso.
• Perfeitamente adequado a olhos sensíveis e 
portadores de lentes de contacto.

CUIDADOS DIÁRIOS…
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ESPECIALIZADOS
CUIDADOS DE CORPO

NO GABINETE – EM CASA
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-1,9 cm-1,9 cm*

-1,9 cm-1,9 cm*

-2,2 cm-2,2 cm*

*Medições efetuadas em 12 mulheres após 6 tratamentos 
adelgaçantes anti-celulíticos Technispa® Advanced System.



TRATAMENTO ADELGAÇANTE ANTI-CELULITE

A sua esteticista oferece uma sessão experimental de 30 
minutos para que possa testemunhar a eficácia do método 
com os seus próprios olhos. Technispa®: Experimentar é 
gostar!

SESSÃO EXPERIMENTAL

Descubra os tratamentos TECHNISPA®

no website www.Technispa.com

PROGRAMA DE COACHING 
ADELGAÇANTE PERSONALIZADO

Durante uma consulta personalizada, a esteticista irá efetuar uma 
avaliação de adelgaçamento para determinar um programa de 
tratamento para se adequar às suas necessidades, expetativas, 
orçamento e restrições a nível de tempo.

O desempenho excecional dos tratamentos Technispa® deve-se à 
combinação de três tecnologias específi cas e simultâneas:

Efeito térmico adelgaçante
O processo difusor de calor amolece a gordura na superfície da pele e aumenta a 
microcirculação da pele para facilitar a desintoxicação.

Ionização dupla adelgaçante
A técnica de ionização dupla aumenta a absorção e circulação de ingredientes 
ativos contidos nos ACTISERUMS, aumentando assim a eficácia do tratamento.

Lipoaspiração dérmica dupla
Num único movimento técnico, o aplicador de massagem faz dois movimentos 
adelgaçantes. A lipoaspiração “desenha” a pele de modo a que surjam duas pregas 
de pele, duplicando a eficácia do tratamento no mesmo tempo de tratamento. 
Sistema patenteado.

“AMASSAMENTO E ROLAMENTOS DUPLOS"
Usando o método profissional revolucionário Technispa®, as mulheres conseguem adelgaçar rapida-
mente, eficazmente e de modo sustentável, nas áreas de maior preocupação.
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TRATAMENTO ADELGAÇANTE ANTI-CELULITE

Este tratamento usa três tecnologias para resultados visíveis e mensuráveis após apenas 
algumas sessões.

Tratamento adelgaçante anti-celulítico
Elimina a gordura armazenada e alisa a pele "casca de laranja" no corpo 
todo

O tratamento ADELGAÇANTE ANTI-CELULÍTICO TECHNISPA® pode ser usado para reduzir a celulite em 
todo o corpo, focando-se em particular em áreas críticas como a cintura, ancas e coxas. O 
tratamento começa com a aplicação do Anti-Cellulite Slimming Actiserum. O Technispa® é 
usado para efetuar uma série de manobras nas áreas de preocupação para ativar a quebra da 
gordura persistente, alisar a celulite e redefinir a silhueta. 
O tratamento pode ser recomendado como programa que a sua esteticista pode personalizar.

Tratamento adelgaçante específi co 
Elimina a gordura armazenada e alisa a pele "casca de laranja" em áreas 
específicas

O tratamento ADELGAÇANTE ANTI-CELULÍTICO ESPECÍFICO TECHNISPA® uma solução eficaz e ideal para 
mulheres que pretendem adelgaçar rápida e visivelmente áreas específicas de preocupação. 
Este tratamento específico pode ser usado como programa de tratamento intensivo ou 
como sessões de manutenção.

Segredos do tratamento

SLIMMING ANTI-CELLULITE ACTISERUM
Contém uma elevada concentração de ingredientes ativos 
naturais que atuam em sinergia para combater a celulite e 
encorajar a sua eliminação. Bromelain, um extrato de Ananás, 
“quebra” os depósitos de gordura e favorece a absorção de 
Cafeina conhecida por “queimar” e eliminar a gordura.

Existe um Actiserum específi co para cada tratamento TECHNISPA®:

 Tratamento termo-relaxante refirmante para ATIVAR, 
ALIVIAR e ELIMINAR.
Redução média na circumferência da coxa: - 1.9cm*.
Redução média na circumferência da cintura: - 2.2cm*.
Redução média na circumferência da anca: - 1.9cm*.
91.7%* das pessoas observou uma redução no aspeto 
“casca de laranja” da pele!
*Medições efetuadas em 12 mulheres após 6 tratamentos adelgaçantes anti-celulíticos Technispa® 
Advanced System.

Tratamento 
Adelgaçante 

Anti-celulítico

Tratamento 
Adelgaçante 

Específi co

30
minutos

45
minutos

Método de tratamento usando um equipamento

“AMASSAMENTO E ROLAMENTOS DUPLOS"

RESULTADOS



TRATAMENTO ADELGAÇANTE ANTI-CELULITE

Segredos do tratamento
REDUZ A GORDURA 
As técnicas manuais foram desenvolvidas 
para uma máxima efi cácia nas curvas 
indesejadas e celulite. A Cafeína reforça estas 
manobras ao ajudar a queimar e a quebrar a 
gordura. 

REDUZ OS LÍQUIDOS 
O envolvimento corporal tem um efeito 
de “sauna” que drena através da oclusão, 
ajudando a reduzir a celulite.

O  tratamento adelgaçante anti-celulítico alisa 
a pele, ajudando a tirar aqueles centímetros a 
mais e a remodelar a silhueta. 
Cintura: -1.6cm*.
Ancas: -1.6cm**. 
Coxas: -1.4cm**.
Após 6 tratamentos. *Painel de 12 voluntários. **Painel de 10 voluntários.

RESULTADOS

50
minutos

Método de tratamento manual

SLIM LOGIC

A esteticista ajudará a tratar as áreas que a preocupam. Irá selecionar 
o tipo de tratamento que melhor se adequada às suas necessidades 
assim como o seu orçamentos e limites de tempo.
Este tratamento combina as técnicas manuais e produtos ricos 
em Cafeína para combater as duas principais causadas das curvas 
indesejadas e da celulite: excesso de gordura e de líquidos.

O tratamento que reduz a gordura
e os líquidos 
O tratamento começa com uma exfoliação ativa: exfoliação enzimática 
ajuda a absorção de ingredientes ativos adelgaçantes e reforça a eficácia 
do tratamento. Além disso, estimula a microcirculação para estimular a 
drenagem.

A massagem redutora de gordura combina as técnicas manuais eficazes, 
conhecidas por mobilizar a gordura e quebrar os adipócitos de gordura, 
com a Cafeína, que ajuda a queimar gordura.

O último passo do tratamento é o envolvimento corporal redutor 
de líquidos, que remove os líquidos em excesso nos tecidos. Este 
envolvimento corporal não requer duche porque sai por inteiro.

As curvas indesejadas e o aspeto “casca de laranja” da pele ficam 
visivelmente reduzidos ao longo de diversos tratamentos.

A esteticista ajud
o tipo de tratame
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Tratamento termo-relaxante refirmante para RELAXAR, 
TONIFICAR e MODELAR o corpo.
Melhoria média na firmeza da coxa: + 44%*.
100%* das mulheres afirmou ter sentido relaxamento e bem-
estar.
Tratamento pernas leves para DESINTOXICAR, APAZIGUAR e 
REFINAR as pernas.
Aumento médio na circunferência do joelho: - 1.2cm**.
100%** das mulheres sentiu um efeito drenante e uma 
sensação de leveza e frescura.
*Testes efetuados a 5 mulheres depois de 6 tratamentos Termo-Relaxantes Refirmantes Technispa® 
Advanced System.
**Testes efetuados a 5 mulheres depois de 6 tratamentos Pernas Leves Technispa® Advanced System.

Tratamento 
Termo-Relaxante 

Refirmante

Tratamento 
Pernas Leves

45
minutos

30
minutos

RESULTADOS



TRATAMENTOS REFIRMANTES & PERNAS LEVES

Tratamentos específicos com resultados rápidos, graças à tecnologia exclusiva TECHNISPA®.

Tratamento Termo-Relaxante Refi rmante
Tratamento refirmante para corpo

O Tratamento Termo-Relaxante Refirmante TECHNISPA® combina 3 ações refirmantes simultâneas para re-
modelar confortavelmente a silhueta.

O tratamento começa com a aplicação do Thermo-Relax Firming Actiserum. Depois use TECHNISPA® para 
efetuar uma série de movimentos que se concentram essencialmente nas coxas, cintura, costas, parte de 
trás do pescoço e braços para tonificar e refirmar. Além de refirmar, a função constante de difusora de 
calor oferece uma sensação de bem-estar e relaxamento. 

Tratamento Pernas Leves
Descongestiona, refina e recupera o conforto das pernas

Ideal para pessoas que sofrem de inchaço e desconforto nas pernas. 

O Tratamento Pernas Leves TECHNISPA® combina 2 ações desintoxicantes simultâneas.

Graças à eficácia dos movimentos TECHNISPA® combinados com os ingredientes ativos desintoxicantes 
contidos no Actiserum, as pernas ficam leves e frescas em apenas 30 minutos.

Segredos do tratamento

THERMO-RELAX FIRMING 
ACTISERUM
Formulado com Crelastine B (microalgas 
verdes) para estimular a produção de cola-
génio e melhorar a elasticidade da pele. 
Enriquecido com Alaria Esculenta (alga cas-
tanha), ajuda a combater a fl acidez da pele.

LIGHT LEGS ACTISERUM
Formulado com Videira vermelha para esti-
mular a microcirculação. A sua combinação 
de Mentol e Cânfora oferece uma sensação 
de frescura.

Existe um Actiserum específi co para cada 
tratamento TECHNISPA®:

Método de tratamento usando um equipamento 72



A combinação das ceras de elevada qualidade “GREEN” 
da Guinot e os produtos anti-crescimento do novo pelo 
garante resultados de longa duração.
A pele fica macia, lisa e sem pelos durante muito tempo.

RESULTADOS



DEPILAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

Nos institutos de beleza GUINOT, as esteticistas praticam um método de depilação exclusivo 
que é rápido e fácil e apresenta resultados prolongados.
As nossas ceras altamente eficazes, Stick’Hair© Green e Épil Smart Green (sem resina), garantem 
uma depilação confortável sem colar nem deixar resíduos.

Este método não usa tiras e é suave, confortável 
e perfeitamente adequado para áreas sensíveis.

Esta cera em rede não causa sensações 
desagradáveis de calor quando aplicada. 
Garante resultados perfeitos, mesmo com 
pelos curtos ou encravados.

Este método usa tiras e é ideal para áreas airoes 
(pernas, braços, costas, abdómen, etc.).

Usada a temperaturas mais baixas do que a 
cera clássica e aplicada num camada muito fina 
sobre uma área muito grande, ÉPIL SMART 
GREEN é uma técnica confortável que garante 
uma aplicação de longa duração.

DEPILAÇÃO SEM TIRAS DEPILAÇÃO COM TIRAS

STICK'HAIR® GREEN

ÉPIL SMART GREEN

O pelo é removido na raiz, garantindo uma 
depilação de longa duração.

REMOÇÃO CLÁSSICA DO PELO
Pelo partido. 

SÉRUM DÉPIL LOGIC
Quando aplicado depois da aplicação,  
SÉRUM DÉPIL LOGIC abranda o crescimen-
to do novo pelo ao atacar o pelo pela raiz. 
Apazigua ainda as sensações de desconfor-
to após a depilação.

1

2

ÉPIL SMART GREENSTICK’HAIR® GREEN

Segredos do tratamento
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INGREDIENTES ATIVOS

CELLULYSIUM®

Este complexo de elevado desempenho derivado das algas vermelhas previne o 
armazenamento da gordura e elimina as células gordas ao atacar a barreira fi brosa.

DELIPOGENASE II
Um exclusivo da Guinot, este complexo aumenta e acelera o processo de quebra de gordura 
ao tornar os adipócitos de ‘armazenamento’ ativos como os seus opostos, os adipócitos de 
‘combustão’. Os adipócitos queimam mais gordura do que armazenam, resultando num 
adelgaçamento efi caz máximo.

CAFEÍNA
A ação lipolítica da Cafeína ajuda a quebrar e eliminar a gordura.

ANTI-CELULÍTICOS

Os tratamentos adelgaçantes apresentam resultados excecionais que se medem 
em centímetros perdidos e num corpo mais firme. 
Menos 1.8cm na cintura(1).
Menos 1.8cm na circunferência da anca(2).
Menos 1.6cm na circunferência da coxa(3). 
81.8%(3) dos indivíduos testados afirmou que a pele ficou mais lisa, o aspeto “casca 
de laranja” ficou reduzido, e a sua silhueta ficou mais refinada depois de 1 mês de 
tratamento com CRÈME SLIM LOGIC. 
Centímetros perdidos depóis de 1 mês: (1) Painel de 5 indivíduos testados. (2) Painel de 6 indivíduos testados.  (3) Painel de 11 indivíduos 
testados. 

RESULTADOS



CUIDADOS DE CORPO ADELGAÇANTES
CONTRA A CELULITE LOCALIZADA 
Ao monitorizar constantemente as novas tecnologias e ao selecionar os melhores ingredientes ativos a ótimas concentrações, os Laboratórios GUINOT criaram produtos
adelgaçantes com resultados espetaculares. Os resultados são visíveis: dia após dia, a pele torna-se mais firme e mais tonificada, e a silhueta mais refinada.

GOMMAGE PEAU D’ORANGE
Gel adelgaçante exfoliante. 
•  Reduz o aspeto “casca de laranja” da 

pele.
• Prepara a pele para receber os 
ingredientes ativos adelgaçantes e 
melhora a absorção, aumentando assim 
a efi cácia destes.
• Melhora a qualidade da pele.
• Remove as células mortas da pele.

CRÈME MINCEUR CHRONO
Creme adelgaçante concentrado. 
•  Use como um tratamento de 15 dias para a 

celulite persistente.
• Efeito específi co na celulite persistente: estimula 
a penetração dos ingredientes adelgaçantes no 
coração dos adipócitos de difícil acesso.
• Reduz as curvas indesejadas e o aspeto “casca de 
laranja” da pele.

CRÈME SLIM LOGIC 
Creme adelgaçante anti-celulite.
• Reduz a gordura: desencadeia o processo de quebra 
de gordura e previne o seu armazenamento
• Inovação: Aumenta e acelera a queima de gordura. 
Queima gordura em vez de armazenar.
• Reduz os líquidos: drena e estimula a microcirculação.
• Reduz as curvas indesejadas e o aspeto “casca de 
laranja” da pele.

CAPSULES SLIM LOGIC
Suplemento nutricional adelgaçante.
•  Reduz a gordura: o Guaraná e Kola 

ajudam na gestão do peso e a queimar 
gordura.

• Reduz os líquidos: o Hibisco ajuda o 
corpo com a drenagem e a eliminar as 
toxinas.

OMMAAGAGAGAGEEEE PPPPPEPEPEPEPEAUAUAUAUAU DDDDD’’’O’’’ RA CEUR CHCCCHC RON OGIC LESES SSSSLILILIL MMM LOOGIGICCCC

NOVO

NOVO
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INGREDIENTES ATIVOS

HIDROXIPROLINA
A hidroxiprolina estimula a síntese das fi bras de colagénio e 
elastina para reforçar e reparar as fi bras de suporte.

CRELASTINE B
Extraído da alga Chlorella Vulgaris, Crelastine B é um complexo 
rico em péptidos e aminoácidos que estimulam o colagénio e 
as fi bras de elastina, assim como as moléculas que protegem 
essas fi bras. Deste modo, melhora o tónus e a fi rmeza da pele e 
combate o desgaste das fi bras elásticas que causa as estrias.

REFIRMANTES

Os produtos de cuidado refirmantes para corpo ajudam a manter 
o corpo mais firme e mais tonificado durante mais tempo.

RESULTADOS



CUIDADOS DE CORPO REFIRMANTES
UM CORPO MAIS FIRME, MAIS TONIFICADO
A flacidez da pele, estrias e perda de elasticidade da pele são problemas que nem mesmo o desporto ou treinos intensivos podem solucionar. A GUINOT oferece produtos 
para cuidado do corpo que tratam especificamente estas áreas particularmente afetadas pela perda de tónus, restaurando a firmeza dos tecidos nessas áreas.

CRÈME SCULPT EXPERT
Creme remodelador e refirmante.
• Refi rma a pele e restaura a 
densidade.
• Remodela visivelmente a silhueta.
• Alisa e tonifi ca a pele.

CRÈME VERGETURES
Creme renovador anti-estrias. 
•  Ajuda a prevenir a formação de estrias e 

suaviza o seu aspeto.
• Nutre e suaviza a pele.
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INGREDIENTES ATIVOS

56 INGREDIENTES CELULARES
A GUINOT foi o primeiro laboratório a criar cremes com o Complexo 
de Vida Celular, que consiste em 56 ingredientes essenciais para a vida 
celular. O Complexo de Vida Celular é usado para reconstruir células da 
pele, em especial no caso de vítimas com queimaduras graves.

REJUVENESCEDORES

Os produtos de cuidado rejuvenescedores para corpo ajudam o 
corpo a manter um aspeto mais jovem durante mais tempo.
32.9%* de aumento em firmeza.
81%** das mulheres afirmou que a pele no decote ficou mais 
firme, mais esticada, mais macia e mais hidratada depois de 
aplicar SÉRUM LONGUE VIE DÉCOLLETÉ. 
.Depois de 1 mês de tratamento. *Painel de 7 indivíduos testados.  **Painel de 11 indivíduos testados.

RESULTADOS



UM CORPO MAIS FIRME, MAIS JOVEM
Reconhecida pelos seus conhecimentos em cuidados rejuvenescedores para a pele, a GUINOT oferece tratamentos e produtos rejuvenescedores e refirmantes para corpo com 
resultados excecionais. A GUINOT desenvolveu produtos para o cuidado da pele com os melhores ingredientes ativos em ótimas concentrações para um corpo que parece mais 
jovem, mais firme e mais adelgaçado durante mais tempo.

CUIDADOS DE CORPO REJUVENESCEDORES
E TONIFICANTES

NOVO

SÉRUM LONGUE VIE DÉCOLLETÉ 
Sérum rejuvenescedor, refirmante e 
alisante. 
• Rejuvenesce o aspeto do decote.
• Alisa e refi rma a pele.
• Sublima imediatamente o decote.

CRÈME LONGUE VIE CORPS
Creme rejuvenescedor refirmante. 
•   Restaura o aspeto jovem da pele.
• Refi rma e tonifi ca a pele.
• Deixa a pele macia e aveludada.

CRÈME LONGUE VIE MAINS
Creme rejuvenescedor para manchas 
escuras.
•  Mantém o aspeto jovem das mãos.
• Ajuda a disfarçar as manchas castanhas.
• Protege a pele dos fatores irritantes 
ambientais.

CRÈME LONGUE VIE PIEDS
Creme rejuvenescedor e regenerador.
•   Repara até os pés mais sensíveis.
• Renova e rejuvenesce os pés.
• Nutre e suaviza a pele.
• Protege e fortalece.
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INGREDIENTES ATIVOS

ÓLEO DE ARGÃO
Derivado da árvore de Argão, conhecida como a árvore da vida, o 
óleo de Argão é rico em ácidos oleicos e linoleicos e é composto por 
80% de ácidos gordos essenciais. É conhecido pelas suas excelentes 
propriedades nutritivas e renovadoras.

PRÓ-CERAMIDAS
As pró-ceramidas ajudam a restaurar o processo natural de nutrição 
para manter a pele macia, com elasticidade e reconfortada.

DHA
DHA proporciona à pele um tom natural e uniforme que fi ca 
gradualmente mais intenso com cada utilização.

SUAVIZANTES

Os produtos de cuidado suavizantes para corpo hidratam, 
apaziguam e recuperam a elasticidade da pele. 
36.7%* de aumento na nutrição depois de 1 mês de tratamento 
com BAUME NUTRI SCIENCE. 
*Painel de 8 indivíduos testados. A Perda de Água Transepidérmica é medida para avaliar a nutrição 
(medições efetuadas com um Tewameter). 

RESULTADOS



UMA PELE DE SONHO!
A pele no corpo é muitas vezes desidratada e requer um cuidado diário para se sentir macia e confortável. Os produtos de corpo da GUINOT foram desenvolvidos para serem
agradáveis de usar pois são eficazes e são formulados com ingredientes ativos excecionais que beneficiam a pele.
Incorpore estes produtos no seu ritual de beleza, começando de manhã.

CUIDADOS DE CORPO HIDRATANTES/
NUTRITIVOS

LAIT HYDRAZONE CORPS
Leite hidratante suave. 
•  Hidrata a pele, dando-lhe um toque 

aveludado.
• Suaviza a pele depois do duche ou do 
banho.
• Proporciona um conforto e bem-estar 
diários.

BAUME NUTRI SCIENCE 
Bálsamo nutritivo apaziguante. 
• Hidrata e sublima a pele.
• Proporciona um bronzeado gradual, 
uniforme e natural, dia após dia.
• Fácil de aplicar, não deixa marcas.

LAIT HYDRA BRONZE
Leite hidratante para bronzeado gradual.
•  Proporciona um bronzeado gradual, 

uniforme e natural, dia após dia.
• Hidrata a pele e torna-a mais bonita.
• Fácil de aplicar, não deixa marcas.
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INGREDIENTES ATIVOS

FIBRAS DE LUFA
As mulheres usam as fi bras naturais de Lufa desde a Antiguidade 
para suavizar e limpar em profundidade a pele. As fi bras exfoliam 
suavemente a pele e tornam a exfoliação agradável e efi caz.

ÓLEO DE ARGÃO
Derivado da árvore de Argão, conhecida como a árvore da vida, o 
óleo de Argão é rico em ácidos oleicos e linoleicos e é composto por 
80% de ácidos gordos essenciais. É conhecido pelas suas excelentes 
propriedades nutritivas e renovadoras.

EXTRATO DE AMOR-PERFEITO
O extrato de óleo de Amor-perfeito tem propriedades reestruturantes 
e nutritivas que hidratam a pele e melhoram a sua elasticidade.

SUAVIZANTES



UMA PELE DE SONHO! 

GOMMAGE FACILE
Gel de duche exfoliante.
•   Exfolia suavemente a pele áspera e as células 

mortas da pele.
• Deixa a pele macia como seda.

DOUCHE SOIN HYDRAZONE
Creme de duche hidratante.
•   Limpa suavemente a pele.
• Hidrata e nutre a pele.
• A pele fi ca aveludada depois do duche.

DOUCHE MIRIFIC
Gel de duche com óleo de flores 
nutritivo. 
• Limpa suavemente a pele.
• Nutre e reestrutura a barreira da pele.
• Deixa a pele acetinada e com um aroma 
delicados depois do duche.

CUIDADOS DE DUCHE
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INGREDIENTES ATIVOS

EXTRATO DE AMOR-PERFEITO

O extrato de óleo de Amor-perfeito tem propriedades reestruturantes 
e nutritivas que hidratam a pele e melhoram a sua elasticidade.

MENTOL E ARNICA
O Mentol refresca e apazigua imediatamente as pernas. A Arnica 
estimula a microcirculação e reduz a sensação de pernas pesadas.

SUAVIZANTES

Os produtos de cuidado suavizantes para corpo hidratam, 
oferecem resultados excecionais para a sua pele, oferecendo 
hidratação, conforto, suavidade e elasticidade.
Depois de aplicar GEL JAMBES LÉGÈRES durante 15 dias, um total 
de 80%* das mulheres observou um imediato efeito refrescante 
do gel e uma sensação de leveza nas pernas.
138.6%** de aumento nos níveis dos lípidos depois de apenas 15 
dias a usar HUILE MIRIFIC (efeito nutritivo).
*Painel de 10 indivíduos testados.  **Painel de 11 indivíduos testados.

RESULTADOS



UMA PELE DE SONHO!
A pele no corpo é muitas vezes seca e requer um cuidado diário para se sentir macia e confortável. Os produtos de corpo da GUINOT foram desenvolvidos para
serem agradáveis de usar pois são eficazes e são formulados com ingredientes ativos excecionais que beneficiam a pele.
Incorpore estes produtos no seu ritual de beleza, começando de manhã.

EAU MIRIFIC
Spray corporal refrescante. 
• Hidrata e perfuma o corpo.
• Não causa fotossensibilidade.
• Proporciona uma frescura 
prolongada.
• Protege a pele com uma película 
macia e suave.

HUILE MIRIFIC
Óleo nutritivo seco para corpo e cabelos. 
• Nutre a pele com o seu ingrediente ativo 

precioso, Amor-perfeito.
• Envolve o corpo numa fragrância subtil e 
suave.
• Torna a pele e o cabelo mais bonitos.

GEL JAMBES LÉGÈRES
Gel apaziguante com um efeito 
“gelado”. 
• Refresca com o seu efeito refrescante 
imediato.
• Refresca as pernas e os tornozelos.

CUIDADOS DE BEM-ESTAR
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INGREDIENTES ATIVOS

BULBAÏNE®

Este complexo de origem vegetal consiste em 3 plantas com 
efeitos complementares que prolongam os efeitos da depilação 
ao abrandar o crescimento do novo pelo.

DE DEPILAÇÃO

Bulbaïne® ataca o pelo

na raiz

ao longo 
da haste

Comprimento do pelo 
após 2 semanas*

Área de controlo

mm

Remoção 
do pelo

Vezes
1 semana após 

remoção do pelo

(*Testes efetuados num ambiente 
de laboratório)

2 semanas após 
remoção do pelo

Área de teste Bulbaïne® 

Produtos especificamente para depois da depilação abrandam 
o crescimento do novo pelo e reduzem o diâmetro do pelo, 
tornando o pelo mais fino e menos visível.

RESULTADOS



SEM PELOS, DURANTE MAIS TEMPO
A linha de produtos DÉPIL LOGIC com Bulbaine® são o passo final para o método de depilação de longa duração da GUINOT, permitindo adiar a próxima sessão de depilação.
Tornam o pelo mais fino e mais claro enquanto abrandam o crescimento do novo pelo, mantendo a sua pele macia e sem pelos durante mais tempo

SÉRUM DÉPIL LOGIC
Com este produto, pode adiar a sua póxima 
depilação durante uma semana.
• Abranda o crescimento do novo pelo ao atacar 
na raiz.
•  Apazigua as sensações de desconforto depois da 

depilação.

LAIT CORPS DÉPIL LOGIC + 
CRÈME VISAGE DÉPIL LOGIC 
Produtos de cuidado apaziguantes anti-crescimento do 
novo pelo.
• Abranda o crescimento do novo pelo, mantendo a pele 
mais tempo sem pelos.
• Apazigua, hidrata e suaviza a pele.

DÉODORANT CRÈME DÉPIL LOGIC + 
DÉODORANT SPRAY DÉPIL LOGIC
Desodorizante anti-crescimento do novo pelo com resultados 
prolongados.
• Reduz a transpiração para uma ótima frescura.
• Ajuda a neutralizar os odores.
• Abranda o crescimento do novo pelo. A pele fi ca mais tempo 
sem pelos.
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CUIDADOS DE DEPILAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO
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NO SEU INSTITUTO DE BELEZA


