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MUITOS FEITOS
CIENTÍFICOS, MUITAS
PELES BONITAS
A nossa história é feita de pessoas, de ciência, de beleza, e acima
de tudo, de paixão, de tornar possível o nosso maior desafio: A
ciência cria Beleza.

Desde os anos 60 que na Skeyndor colocamos todo o nosso
know-how ao serviço de um novo conceito de beleza. Com uma
verdadeira atitude de compromisso, dedicação e autenticidade. A
nossa relação com as profissionais de beleza e com os clientes
tornou isso possível.



JORDI MORCILLO
CEO

A história de sucesso da Skeyndor começa em Terrassa há mais de 50 anos, em 1966,
quando Juan Morcillo, Doutorado em Engenharia Industrial, e Publio Puente, 
Doutorado em Ciências Químicas, ambos professores da Escuela Superior de 
Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ETSEIT), tiveram um 
sonho e decidiram os seus conhecimentos científicos e técnicos ao serviço da beleza.

Desde então, temos percorrido um longo caminho na Skeyndor para nos tornarmos 
na marca líder em cuidados de pele profissionais que somos atualmente. De um 
negócio local de família consolidámos a nossa presença, não só em Espanha como 
em mais de 50 países espalhados pelos cinco continentes.

Ao longo deste tempo, a nossa paixão e vocação para a ciência permaneceu no nosso 
ADN, e tem sido a base que nos permitiu oferecer produtos cosméticos altamente 
inovadores e eficazes e soluções para os nossos clientes mais exigentes.

Esta filosofia, juntamente com a experiencia de uma equipa fantástica de técnicos 
qualificados, o estudo permanente de novos agentes ativos e avanços técnicos 
aplicáveis aos cosméticos permitiu-nos desenvolver o conceito de beleza A CIÊNCIA 
CRIA BELEZA, fieis aos nossos valores e à nossa essência.

Quero também fazer uma menção especial ao papel essencial que as profissionais de
beleza tiveram na nossa história de sucesso. Sem elas, simplesmente não teríamos
conseguido. O seu profissionalismo e experiência mais do que comprovados, mas 
também a sua confiança e entusiasmo, são um motor que nos inspirou e motivou a 
continuar a desenvolver e a quebrar novas barreiras no mundo da cosmética.

Este tem sido o nosso objetivo desde o início e continuará a ser no futuro.

JUAN MORCILLO
e PUBLIO PUENTE



CIÊNCIA

INOVAÇÃO

EXCELÊNCIA

CONFIANÇA

AUTENTICIDADE



Missão
A paixão pela ciência e inovação está no nosso ADN desde as nossas origens. 
Obter resultados cientificamente suportados na sua pele é a nossa raison 
d’être. Temos um compromisso para com a esteticista e juntos assumimos 
os desafios mais exigentes para conseguir a transformação da ciência em 
beleza visível na sua pele.

Valores
Os valores de marca da Skeyndor nasceram da nossa essência, da nossa 
experiência em cosmética e de uma vasta capacidade de nos adaptarmos 
constantemente às necessidades sempre em mudança do nosso setor, das 
profissionais e das clientes.

A nossa MISSÃO, 
os nossos VALORES

Uma viagem fantástica à 
pele das mulheres
Na Skeyndor, centenas de milhares de horas foram dedicadas à investigação, 
milhares de pensamentos centrados na pele, centenas de desafios, feitos e 
histtórias de sucesso…

Ao longo destes anos, a Skeyndor tornou-se líder mundial em cosmética 
profissional.

Comm a nossa sede em Terrassa (Barcelona), na Skeyndor temos uma 
equipa de mais de 100 pessoas e instalações de 6,700m2, incluindo o nosso 
próprio laboratório, ao serviço dos avanços em cosmética profissional e os 
mais inovadores tratamentos anti-envelhecimento.



Fórmulas inovadoras, com eficácia
testada por estudos clínicos

Eficácia

Mais de 2.000 fórmulas registadas 
mundialmente

2000 fórmulas

Mais de 4500 registos em mais 
de 50 países

4500 produtos 
registados

Resultados cientificamente comprovados

Resultados

Uma elevada concentração de ingredientes ativos 
dermatologicamente testados

Concentração

Produtos SEM parabenos, óleos minerais 
nem ingredientes de origem animal

Sem parabenos

Um valor essencial da Skeyndor é a nossa equipa de cientistas 
qualificados e o seu vasto know-how sobre a pele das mulheres.

Na nossa origem, a CIÊNCIA

Qualidade e segurança
Rigorosos controlos de qualidade e segurança (ISO 22716)



4500 produtos 
registados

A Skeyndor no 
MUNDO

A Skeyndor é líder internacional graças ao nosso rigor científico e resultados 
extraordinários nos cuidados profissionais de pele.

A Ciência cria Beleza é o conceito de beleza da Skeyndor, já com presença em 
mais de 60 países.

EUROPA 
Albânia
Áustria 
Bélgica 
Bielorrússia 
Bósnia
Bulgária 
Croácia 
Chipre 
República Checa 
Grã Bretanha
Estónia
Alemanha
Grécia 
Holanda 
Hungria 
Itália 

Irlanda
Letónia
Lituânia 
Moldávia
Montenegro 
Norte de Chipre 
Polónia
Portugal 
Roménia 
Sérvia
Eslováquia
Eslovénia 
Espanha
Suíça 
Turquia 
Ucrânia

MÉDIO ORIENTE
EAU
Omã 
Qatar

OCEÂNIA
Austrália
Nova Zelândia

ÁSIA
Brunei Cambójia 
China 
Hong Kong  
Índia 
Indonésia 
Malásia 
Singapura 
Coreia do Sul
Taiwan  
Tailândia 
Vietname 
Cazaquistão
Uzbequistão

AMÉRICA
Brasil 
Canadá 
El Salvador 
Colômbia 
México 
Porto Rico



ROSTO

 Timeless prodigy 
 Corrective
 Global Lift
 Eternal
 Power Hyaluronic
 Power C+
 Power Oxygen
 Power Retinol
 Skincare Make Up
 ProBiome Peel
 Expert Cleanse Pro
 UniqCure
 Derma Peel Pro
 Sun Expertise
 Aquatherm
 Essential
 Skeyndor Men
 Urban White
 Clear Balance

ÍNDICE

CORPO

 Slim Drone
 Body Sculpt
 Spa Senses

EQUIPAMENTOS

 Skin Smart Diagnosis
 Led T.H.E.S. Body System
 Meso Infusion DCS

Porque cada mulher é diferente, 
porque a pele passa por diferentes  
fases ao longo da vida, porque a 
cada momento, a pele precisa de um 
tratamento especifico, ou precisa de 
responder a problemas específicos.

Na Skeyndor desenvolvemos uma 
linha integral de cuidados de pele, 
para o gabinete de beleza e para uso 
pessoal em casa, que abrange as 
diferentes necessidades da pele a 
cada momento da vida das mulheres.

Somos pioneiros no tratamento 
anti-envelhecimento, com fórmulas 
inovadoras para a beleza da pele 
madura.

MULHERES 
BONITAS EM 
QUALQUER 
IDADE



UMA LINHA PARA CADA NECESSIDADE

MÉDIA

ACESSÍVEL



 

INSTANT WRINKLE FILLER CREAM
Creme antirrugas para minimizar, alisar e 
eliminar as rugas e rugas de expressão.
Peles normais a secas com rugas e flacidez

DEEP LINES FILLER EMULSION
Emulsão antirrugas para minimizar, alisar e 
eliminar as rugas e rugas de expressão.
Peles normais a mistas com rugas e flacidez 

50ml Código CSK1949 50ml Código CSK1950

EYE EXPRESSION LINES ERASER
Creme antirrugas para alisar rugas de expressão 
do contorno de olhos. Preenchedor que reduz 
gradualmente as rugas.
Peles com rugas e flacidez

EXPRESSION LINES SERUM
Sérum antirrugas para combater as rugas de 
expressão.
Peles com rugas e flacidez

15ml Código CSK1952 30ml Código CSK1951

LIP CONTOUR WRINKLE FILLER
Creme corretivo para rugas de expressão e 
rugas profundas em redor dos lábios.
Peles com rugas e flacidez

EXPRESSION LINES ERASER & WRINKLE 
FILLER
Tratamento profissional para eliminar até as 
rugas mais profundas, rejuvenescer a expressão e 
restaurar o aspeto liso e jovem da pele.

Peles com rugas e flacidez

10ml Código CSK2031 4 Tratamentos Código CSK1953

TIMELESS PRODIGY - THE CREAM
Creme ultra anti-envelhecimento global, 
com mais de 10 poderosos ingredientes 
ativos. Textura nutritiva LC (Liquid Crystal)
Todos os tipos de pele

TIMELESS PRODIGY - THE SERUM
Sérum concentrado ultra anti-
envelhecimento global, com mais de 15 
poderosos ingredientes ativos. Textura 
confortável B&V (Bright&Velvety).
Peles normais a secas 

50ml Código CSK1440 50ml Código CSK1442

TIMELESS PRODIGY - THE EYE CONTOUR
Contorno de olhos ultra anti-envelhecimento 
global para aplicação diária com mais de dez 
poderosos agentes ativos.
Todos os tipos de pele

TIMELESS PRODIGY - THE EYE PATCH
Rede de colagénio nativo estruturada em 3D, 
impregnada com uma solução rica em ácido 
hialurónico de elevado peso molecular.
Todos os tipos de pele

20ml Código CSK1497 4 Unidades x 3,3ml Código CSK1498

THE LUXURY ELIXIR
Tratamento ultra anti-envelhecimento global 
baseado nas três fases de ação progressiva.
Todos os tipos de pele

TIMELESS PRODIGY - PROF. TREATMENT
Tratamento ultra anti-envelhecimento global 
exclusivo com procedimentos inspirados 
pelos tratamentos mais refinados e mais 
seletos.
Todos os tipos de pele

3 Unidades x 15ml Código CSK1915 6 Tratamentos Código CSK1444

Descubra a joia tecnológica mais exclusiva para a sua pele. 
Luxo e ciência combinados numa experiência sensorial única. 
Tratamento ultra anti-envelhecimento global para combater 
definitivamente os sinais de envelhecimento da pele.

REATIVE A JUVENTUDE 
DOS SEUS GENES

PRO



 

INSTANT WRINKLE FILLER CREAM
Creme antirrugas para minimizar, alisar e 
eliminar as rugas e rugas de expressão.
Peles normais a secas com rugas e flacidez

DEEP LINES FILLER EMULSION
Emulsão antirrugas para minimizar, alisar e 
eliminar as rugas e rugas de expressão.
Peles normais a mistas com rugas e flacidez 

50ml Código CSK1949 50ml Código CSK1950

EYE EXPRESSION LINES ERASER
Creme antirrugas para alisar rugas de expressão 
do contorno de olhos. Preenchedor que reduz 
gradualmente as rugas.
Peles com rugas e flacidez

EXPRESSION LINES SERUM
Sérum antirrugas para combater as rugas de 
expressão.
Peles com rugas e flacidez

15ml Código CSK1952 30ml Código CSK1951

LIP CONTOUR WRINKLE FILLER
Creme corretivo para rugas de expressão e 
rugas profundas em redor dos lábios.
Peles com rugas e flacidez

EXPRESSION LINES ERASER & WRINKLE 
FILLER
Tratamento profissional para eliminar até as 
rugas mais profundas, rejuvenescer a expressão e 
restaurar o aspeto liso e jovem da pele.

Peles com rugas e flacidez

10ml Código CSK2031 4 Tratamentos Código CSK1953

Corrective é um tratamento cosmético desenvolvido para 
eliminar até as rugas mais profundas, rejuvenescer a 
expressão e restaurar o aspeto liso e jovem da pele. Corrective 
combina 9 grandes ingredientes ativos, incluindo: péptidos 
botox-like, veneno de serpente e preenchimento com ácido 
hialurónico.

UMA ALTERNATIVA EFICAZ AOS 
TRATAMENTOS DE MEDICINA ESTÉTICA

PRO



LIFT CONTOUR ELIXIR FACE & NECK 
Elixir para rosto e pescoço com tecnologia 
anti-envelhecimento [ProGEN-in].Cosmética 
avançada para um efeito de lifting global.
Peles normais a mistas

LIFT CONTOUR FACE & NECK CREAM
Tratamento refirmante, de redefinição e 
antirrugas. Ação refirmante global com 
tecnologia Skeyndor [ProGEN-in].
Peles normais a mistas

30ml Código CSK0655 50ml Código CSK0557

LIFT CONTOUR FACE & NECK CREAM
Tratamento refirmante, de redefinição e 
antirrugas. Ação refirmante global com 
tecnologia Skeyndor [ProGEN-in].
Para peles secas

LIFT DEFINITION EYE CONTOUR CREAM
Tratamento refirmante, antirrugas, 
descongestante. Tripla ação orbicular 
baseada na tecnologia Skeyndor [ProGEN-in].
Todos os tipos de pele

50ml Código CSK0556 15ml Código CSK0558

ANTI-GRAVITY LIFTING PROGRAMME
Tratamento anti-envelhecimento profissional 
criado para restaurar um volume facial jovem 
e contornos faciais mais definidos.
Todos os tipos de pele

4 Tratamentos Código CSK0559

Inspirada nos mais recentes e revolucionários tratamentos anti-envelhecimento, a 
SKEYNDOR criou [ProGEN- in], uma tecnologia desenvolvida exclusivamente pela 
SKEYNDOR, com base em terapias anti-envelhecimento. É uma inovadora estratégia anti-
envelhecimento global, desenvolvida para redefinir o rosto, que recupera o volume do oval do 
rosto e reduz o queixo duplo nas peles maduras.

A PRIMEIRA LINHA DE EFEITO DE LIFTING* GLOBAL PARA 
RECUPERAR O CONTORNO FACIAL JOVEM: OVAL DO ROSTO · 
PESCOÇO · MAÇÃS DO ROSTO

 

ETERNAL CREAM
Creme anti-envelhecimento com nanolipossomas 
de células estaminais de origem vegetal. Restaura a 
firmeza e o volume da pele.
Para peles secas, maduras ou subnutridas

ETERNAL INTENSIVE SERUM
Ultra-concentrado com nanolipossomas de 
células estaminais de origem vegetal. Um 
poderoso elixir de vida e renovação.
Para peles com rugas e flacidez

50ml Código CSK1024 30ml Código CSK1025

ETERNAL ICY EYE CREAM
Creme anti-envelhecimento para o contorno de 
olhos com nanolipossomas de células estaminais 
de origem vegetal. Água pura dos glaciares Suíços.
Para peles com rugas e flacidez

ETERNAL SLEEPING OIL
Óleo restaurador anti-envelhecimento para 
noite. Com óleos, essenciais e extratos 
naturais, com um acabamento acetinado  e 
não oleoso.
Para peles com rugas e flacidez

15ml Código CSK1241 30ml Código CSK0853

ETERNAL REPAIR BODY SERUM
Creme anti-envelhecimento de corpo com 
nanolipossomas de células estaminais de origem 
vegetal. Renova e rejuvenesce a pele.
Todos os tipos de pele

ETERNAL PROFESSIONAL PACK
Tratamento anti-envelhecimento profissional 
com nanolipossomas de células estaminais de 
origem vegetal. Oferece um prolongado efeito 
anti-envelhecimento.
Todos os tipos de pele

200ml Código CSK1851 4 Tratamentos Código CSK1026

PRO



 

ETERNAL CREAM
Creme anti-envelhecimento com nanolipossomas 
de células estaminais de origem vegetal. Restaura a 
firmeza e o volume da pele.
Para peles secas, maduras ou subnutridas

ETERNAL INTENSIVE SERUM
Ultra-concentrado com nanolipossomas de 
células estaminais de origem vegetal. Um 
poderoso elixir de vida e renovação.
Para peles com rugas e flacidez

50ml Código CSK1024 30ml Código CSK1025

ETERNAL ICY EYE CREAM
Creme anti-envelhecimento para o contorno de 
olhos com nanolipossomas de células estaminais 
de origem vegetal. Água pura dos glaciares Suíços.
Para peles com rugas e flacidez

ETERNAL SLEEPING OIL
Óleo restaurador anti-envelhecimento para 
noite. Com óleos, essenciais e extratos 
naturais, com um acabamento acetinado  e 
não oleoso.
Para peles com rugas e flacidez

15ml Código CSK1241 30ml Código CSK0853

ETERNAL REPAIR BODY SERUM
Creme anti-envelhecimento de corpo com 
nanolipossomas de células estaminais de origem 
vegetal. Renova e rejuvenesce a pele.
Todos os tipos de pele

ETERNAL PROFESSIONAL PACK
Tratamento anti-envelhecimento profissional 
com nanolipossomas de células estaminais de 
origem vegetal. Oferece um prolongado efeito 
anti-envelhecimento.
Todos os tipos de pele

200ml Código CSK1851 4 Tratamentos Código CSK1026

O primeiro tratamento a usar células estaminais de 
origem vegetal para oferecer um prolongado efeito anti-
envelhecimento. A sua principal função é promover a 
produção de células estaminais epidérmicas e estimular a 
síntese da substância vital que compõe a pele, resultando na 
recuperação do volume perdido com o tempo.

PRIMEIRO COSMÉTICO DE AÇÃO 
REGENERANTE GLOBAL

eternalPRO



ÁCIDO HIALURÓNICO 
+ ATIVADOR DAS AQUAPORINAS

TRATAMENTO HIDRODINÂMICO
100% HIDRATAÇÃO MÁXIMA 

POWER
HYALURONIC

PRO

INTENSIVE MOISTURISING CREAM
Creme de rosto. Fórmula com um elevado 
conteúdo de ácido hialurónico de peso 
molecular elevado e reduzido.
Peles secas e muito secas

INTENSE MOISTURISING EMULSION
Emulsão para o rosto. Fórmula com um elevado 
conteúdo de ácido hialurónico de peso molecular 
elevado e reduzido.
Peles normais a mistas

50ml Código CSK0566 50ml Código CSK0567

MOISTURISING BOOSTER
Booster intensamente hidratante para o rosto. 
Concentrado com ácido hialurónico de peso 
molecular elevado e reduzido.
Todos os tipos de pele

COOLING EYE CONTOUR & EYELASHES GEL 
Gel refrescante para rejuvenescer o contorno 
dos olhos e fortalecer as pestanas, efeito de 
lifting nas pálpebras.
Todos os tipos de pele

30ml Código CSK0568 15ml Código CSK0645

HA DYNAMIC PROFESSIONAL PROGRAMME
Programa profissional que equilibra a 
hidrodinâmica natural da pele, conseguindo um 
ótimo nível de hidratação.
Todos os tipos de pele

 

4 Tratamentos Código CSK0570

 

ENERGIZING CREAM SPF15
Creme de dia antioxidante. Ilumina a pele. Formulado 
com Vitamina C de elevada absorção e extrato de 
Romã.
Peles normais a secas

ENERGIZING EMULSION
Com Vitamina C de elevada absorção e extrato de 
Romã, uma combinação antioxidante que oferece 
um efeito luminoso.
Peles mistas a oleosas

50ml Código CSK0545 50ml Código CSK0546

EYE CONTOUR
Gel cremoso para olhos com Vitamina C de elevada 
absorção e extrato de Romã, um duo antioxidante 
que dá um efeito iluminador.
Todos os tipos de pele

ANTIOX GLOWING SERUM 12,5%
Sérum com tripla ação antioxidante com Vitamina 
C e extrato de Romã e Açaí. Atua como um escudo 
contra o fotoenvelhecimento cutâneo.

Todos os tipos de pele

15ml Código CSK0547 30ml Código CSK1805

PURE C CONCENTRATE 7,5%
Tratamento “choque” para a pele, oferecendo 
luminosidade. Elevada concentração de ácidos 
naturais.
Todos os tipos de pele

ANTIOX-BRIGHTENING PROGRAMME 35%
Tratamento profissional com fórmulas antioxidantes 
de elevada concentração para uma pele mais 
luminosa, revitalizada e visivelmente mais jovem. 

Peles desvitalizadas e sem luminosidade, e 
peles fotoenvelhecidas

14 Ampolas x 1ml Código CSK0548 6 Tratamentos Código CSK1806



Cosméticos com fórmulas antioxidantes de elevada 
concentração para oferecer uma pele mais luminosa, 
revitalizada e visivelmente mais jovem.

TRIPLA AÇÃO ANTIOXIDANTE 
35% MAIS LUMINOSIDADE DO QUE NUNCA

POWER C+PRO

INTENSIVE MOISTURISING CREAM
Creme de rosto. Fórmula com um elevado 
conteúdo de ácido hialurónico de peso 
molecular elevado e reduzido.
Peles secas e muito secas

INTENSE MOISTURISING EMULSION
Emulsão para o rosto. Fórmula com um elevado 
conteúdo de ácido hialurónico de peso molecular 
elevado e reduzido.
Peles normais a mistas

50ml Código CSK0566 50ml Código CSK0567

MOISTURISING BOOSTER
Booster intensamente hidratante para o rosto. 
Concentrado com ácido hialurónico de peso 
molecular elevado e reduzido.
Todos os tipos de pele

COOLING EYE CONTOUR & EYELASHES GEL 
Gel refrescante para rejuvenescer o contorno 
dos olhos e fortalecer as pestanas, efeito de 
lifting nas pálpebras.
Todos os tipos de pele

30ml Código CSK0568 15ml Código CSK0645

HA DYNAMIC PROFESSIONAL PROGRAMME
Programa profissional que equilibra a 
hidrodinâmica natural da pele, conseguindo um 
ótimo nível de hidratação.
Todos os tipos de pele

 

4 Tratamentos Código CSK0570

 

ENERGIZING CREAM SPF15
Creme de dia antioxidante. Ilumina a pele. Formulado 
com Vitamina C de elevada absorção e extrato de 
Romã.
Peles normais a secas

ENERGIZING EMULSION
Com Vitamina C de elevada absorção e extrato de 
Romã, uma combinação antioxidante que oferece 
um efeito luminoso.
Peles mistas a oleosas

50ml Código CSK0545 50ml Código CSK0546

EYE CONTOUR
Gel cremoso para olhos com Vitamina C de elevada 
absorção e extrato de Romã, um duo antioxidante 
que dá um efeito iluminador.
Todos os tipos de pele

ANTIOX GLOWING SERUM 12,5%
Sérum com tripla ação antioxidante com Vitamina 
C e extrato de Romã e Açaí. Atua como um escudo 
contra o fotoenvelhecimento cutâneo.

Todos os tipos de pele

15ml Código CSK0547 30ml Código CSK1805

PURE C CONCENTRATE 7,5%
Tratamento “choque” para a pele, oferecendo 
luminosidade. Elevada concentração de ácidos 
naturais.
Todos os tipos de pele

ANTIOX-BRIGHTENING PROGRAMME 35%
Tratamento profissional com fórmulas antioxidantes 
de elevada concentração para uma pele mais 
luminosa, revitalizada e visivelmente mais jovem. 

Peles desvitalizadas e sem luminosidade, e 
peles fotoenvelhecidas

14 Ampolas x 1ml Código CSK0548 6 Tratamentos Código CSK1806



CITY POLLUTION BLOCK CREAM + O2 
Desenvolvido com ingredientes ativos 
oxigenantes, pré-bióticos e protetores contra 
a poluição para um efeito revitalizante e 
oxigenante.
Peles normais a secas

CITY POLLUTION BLOCK GEL-CREAM + O2

Gel/creme facial revitalizante para peles 
asfixiadas e cansadas devido a uma falta de 
oxigénio.
Para peles oleosas

50ml Código CSK1740 50ml Código CSK1741

CITY POLLUTION BARRIER-BOOSTING SERUM
Sérum desintoxicante antipoluição para 
o rosto e pescoço. Ideal para ambientes 
urbanos.
Todos os tipos de pele

OXYGEN (O2) SKIN ADVANCED PROGRAMME 
& POLLUTION BLOCK
Programa profissional para peles asfixiadas 
ou stressadas com uma falta de oxigénio em 
ambientes urbanos.
Todos os tipos de pele

30ml Código CSK1742 6 Tratamentos Código CSK1743

POWER
OXYGEN
Protege a sua pele da poluição ambiental e fornece o 
oxigénio que a pele precisa. Para peles que vivem em 
ambientes urbanos.

AÇÃO DUPLA
BLOQUEIO DA POLUIÇÃO URBANA + O2

PRO

INTENSIVE REPAIRING CREAM
Creme anti-envelhecimento com 
concentrado puro de retinol. Rejuvenesce 
intensamente as rugas e manchas.
Peles normais a secas

INTENSIVE REPAIRING EMULSION
Emulsão anti-envelhecimento com 
concentrado puro de retinol. Rejuvenesce 
intensamente as rugas, manchas e poros 
dilatados.
Para peles mistas a oleosas

50ml Código CSK0631 50ml Código CSK0633

INTENSIVE REPAIRING SERUM-IN-CREAM
Com concentrado puro de retinol. 
Rejuvenesce intensamente as rugas e 
manchas. Aperfeiçoa imediatamente a pele.
Todos os tipos de pele

INTENSIVE REPAIRING PROFESSIONAL 
PROGRAMME
Programa profissional para rejuvenescer a 
pele naturalmente envelhecida ou danificada 
pelo sol.
Todos os tipos de pele

30ml Código CSK0635 6 Tratamentos Código CSK0629



A sua missão é rejuvenescer a pele que está envelhecida 
devido a causas naturais ou à exposição solar.

TRIPLA ATIVIDADE RETINOL
MÁXIMA EFICÁCIA REJUVENESCEDORA

INTENSIVE REPAIRING CREAM
Creme anti-envelhecimento com 
concentrado puro de retinol. Rejuvenesce 
intensamente as rugas e manchas.
Peles normais a secas

INTENSIVE REPAIRING EMULSION
Emulsão anti-envelhecimento com 
concentrado puro de retinol. Rejuvenesce 
intensamente as rugas, manchas e poros 
dilatados.
Para peles mistas a oleosas

50ml Código CSK0631 50ml Código CSK0633

INTENSIVE REPAIRING SERUM-IN-CREAM
Com concentrado puro de retinol. 
Rejuvenesce intensamente as rugas e 
manchas. Aperfeiçoa imediatamente a pele.
Todos os tipos de pele

INTENSIVE REPAIRING PROFESSIONAL 
PROGRAMME
Programa profissional para rejuvenescer a 
pele naturalmente envelhecida ou danificada 
pelo sol.
Todos os tipos de pele

30ml Código CSK0635 6 Tratamentos Código CSK0629

PRO

POWER
RETINOL



O MÉTODO DEFINITIVO 
PARA UMA PELE PERFEITA



HYALURON FILLER BASE

Um primer que melhora visivelmente e 
prolonga os resultados da maquilhagem.
Todos os tipos de pele

VITAMIN C HYDRA COMFORT FOUNDATION 

Maquilhagem líquida de longa duração, 
hidratante com um acabamento natural. 
Com Vitamina C, um poderoso antioxidante 
que dá luminosidade à pele.
Para peles normais e secas

VITAMIN C BRIGHTENING MATTE FOUNDATION

Maquilhagem líquida de longa duração, com 
cobertura elevada e um acabamento mate. A 
sua fórmula “NEVER DRY” garante um aspeto 
acabado de maquilhar ao longo do dia.
Para peles mistas a oleosas

AGE PREVENTING FOUNDATION
Maquilhagem líquida de cobertura média/
elevada. Inclui Vitamina C, extrato de algas e 
um complexo hidratante que ilumina a pele e 
melhora a sua firmeza.
Para peles maduras

30ml Código CSK1884 30ml 30ml 30ml

CC CREAM AGE DEFENSE
Correção instantânea da cor com um efeito 
“brilho saudável” ou “tom de pele ideal”. 
Maquilhagem com tecnologia corretora da cor 
para corrigir pequenas irregularidades da cor. 
FPS30. 
Todos os tipos de pele

BB CREAM SPF15
Uma fórmula híbrida para aperfeiçoar a pele 
e combater o envelhecimento com tecnologia 
de luz azul. Uma textura leve e fresca com 
cobertura média. FPS15.
Todos os tipos de pele

DD CREAM SPF 50
Creme antienvelhecimento de elevada 
proteção diária com cor e tecnologia Blue 
Light. Ideal após tratamentos de peeling e 
laser.
Todos os tipos de pele

VITAMIN C AGE PREVENTING POWDER
Pós compactos bronzeadores com cobertura 
elevada. Retexturiza e alisa a pele como um 
creme.
Todos os tipos de pele

40ml 40ml 40ml 12,58g

HIGHLIGHT POWDER DUO
Pós ultra suaves de dois tons. Oferece 
um acabamento perlado luminoso que é 
totalmente ajustável. 
Todos os tipos de pele

HIGH DEFINITION COMPACT POWDER
Pó compacto de elevada definição com 
cobertura totalmente invisível. Esbate as 
imperfeições. Leve efeito mate.
Todos os tipos de pele

VITAMIN C BRIGHTENING COMPACT CONCEALER
Concealer cremoso com cobertura média.
Desenvolvido para esconder as olheiras, 
manchas e imperfeições da pele, oferecendo 
um acabamento luminoso e natural.
Todos os tipos de pele

PHENOMENON MÁSCARA DE PESTAÑAS
Aspeto pestanas falsas. Aplicador na tampa 
em tamanho JUMBO e escova em espiral 
para dar às pestanas um aspeto de VOLUME 
EXTRA.
Todos os tipos de pele

14,4g Código CSK1907 12,58 g Código CSK1904 4,24g 14 ml Código CSK1908

01 01 0102 02 0203 03 0304 04 04

01 01 0102 02 02

01 02 03

 

5 in 1 CC EYE PERFECTION CONTOUR
CC Cream com correção de cor para um 
cuidado global do contorno dos olhos com 
efeito preenchedor das rugas e tecnologia 
aperfeiçoadora da cor.
Todos os tipos de pele

15ml Código CSK1986

 

01 02

01 - CSK1893
02 - CSK1894
03 - CSK1895
04 - CSK1896

01 - CSK1889
02 - CSK1890
03 - CSK1891
04 - CSK1892

01 - CSK1897
02 - CSK1898
03 - CSK1899
04 - CSK1900

01 - CSK1885
02 - CSK1886

01 - CSK1905
02 - CSK1906

01 - CSK1887
02 - CSK1888

01 - CSK1901
02 - CSK1902
03 - CSK1903

01 - CSK2028
02 - CSK2029



A ÚNICA LINHA DE PEELINGS QUE REGENERA E CUIDA DA PELE 

PROBIOME PEEL, a linha profissional de peelings químicos de cuidado avançado que acelera a regeneração da pele e restaura o microbioma cutâneo. 
O tratamento profissional seguro e inovador que, graças ao seu complexo multibiótico, reequilibra o microbioma cutâneo para restaurar a pele após a 
exfoliação profunda.



PORE POLISHING PEEL
Combinação de ácidos formulada para 
adelgaçar o aspeto do poro e suavizar as 
impurezas próprias das peles oleosas.

AGE SMOOTHING PEEL
Combinação de ácidos formulada para alisar a 
pele e suavizar o aspeto dos sinais da idade.

POST-PEEL MASK SOLUTION
Loção relipidante e calmante que detém a ação 
dos ácidos e recupera o pH.

SKIN REVITALIZING BOOSTER
Sérum revitalizante multivitamínico 
pós-esfoliação que potencia os efeitos 
renovadores e revitalizadores dos 
peelings.

MULTIBIOTIC RESTORING COMPLEX 
Complexo restaurador do microbioma cutâneo. 
Cria uma película invisível que repara, protege, 
acalma e hidrata eficazmente a pele.

50ml Código CSK2023 50ml Código CSK2024 250ml Código CSK2025 50ml Código CSK2026 30ml Código CSK2027

POST-PEEL PROBIOME KIT
Tratamento restaurador em 7 dias para uma 
regeneração e restauração completa da pele.

Código CSK2030

PRO PRO

PRE-PEEL SOLUTION
Solução de preparação deslipidante que 
retira a gordura superficial de forma eficaz. 
Indispensável para facilitar a penetração e 
ação uniforme do peeling sobre a pele.

PRE-PEEL BALM
Fórmula semioclusiva com efeito de película 
transpirável para lábios e zonas delicadas.

HYDRA SOOTHING PEEL
Combinação de ácidos formulada para 
renovar as peles com sensibilidade aos alfa-
hidroxiácidos.

ULTRA ILLUMINATING PEEL
Combinação de ácidos formulada para 
proporcionar luz ao rosto e revitalizar a cor 
da pele.

ADVANCED LIGHTENING PEEL 
Combinação de ácidos formulada para 
suavizar o aspeto das manchas e uniformizar 
o tom da pele.

100ml Código CSK2018 15ml Código CSK2019 50ml Código CSK2020 50ml Código CSK2021 50ml Código CSK2022

PRO

PROPRO PRO

PROPROPROPRO



100% ECO CLEAN · REFORÇA A MICROBIOTA CUTÂNEA

A nova linha EXPERT CLEANSE PRO é a linha de cosmética especializada
em dermo higiene facial.
Formulada com produtos que respeitam o ambiente, para além de 
cuidar e limpar em profundidade, EXPERT CLEANSE PRO é ideal para a
preparação da pele antes de qualquer tratamento facial.



MICELAR BIPHASIC

Remove a maquilhagem das partes mais 
sensíveis do rosto, tal como o contorno de 
olhos, pálpebras, pestanas, sobrancelhas e 
lábios.
Todos os tipos de pele

URBAN MICELAR BALM-TO-OIL

Remove os resíduos de maquilhagem, 
sujidade e poluição que se acumularam na 
superfície da pele.
Todos os tipos de pele

MATTIFYING FOAM-IN-GEL

Um produto de limpeza profunda essencial, 
fase 2 do método de limpeza dupla EXPERT 
CLEANSE PRO. Limpa em profundidade 
as impurezas da pele sem a secar nem 
danificar.
Para peles normais e mistas.

RICH FOAM-IN-MILK

Um produto de limpeza profunda essencial, 
fase 2 do método de limpeza dupla EXPERT 
CLEANSE PRO. Limpa em profundidade as 
impurezas da pele sem a secar nem danificar.
Especialmente adequado a peles secas.

125ml Código CSK1987 250ml Código CSK1988 200ml Código CSK1990 500ml Código CSK1991 200ml Código CSK1992 500ml Código CSK1993

 

RENEWING ACIDPEEL GEL

Remove as células mortas em excesso das 
camadas mais externas da pele e ativa a 
renovação.
Peles não sensíveis

RENEWING ENZYMATIC PEEL GEL

Remove as células mortas em excesso das 
camadas mais externas da pele e ativa a 
renovação.
Peles sensíveis

SCALING GEL

Dilata os folículos e facilita a extração de 
impurezas tais como os comedões e os 
pontos negros.
Todos os tipos de pele

POST-EXTRACTION FLUID

Desinfeta e ajuda a apaziguar as áreas onde 
ocorreu a extração.
Todos os tipos de pele

150ml Código CSK1995 150ml Código CSK1994 250ml Código CSK1996 250ml Código CSK1997

 

REBALANCING HYDRACOMFORT MIST

Refresca, tonifica e equilibra o pH da pele e 
os minerais.
Todos os tipos de pele

SOOTHING FACE MASK

Acalma e uniformiza a cor e o aspeto dos 
poros e o microrrelevo da pele.
Todos os tipos de pele

URBAN MICELAR OIL

Produto de limpeza da superfície, fase 1 do 
método de limpeza dupla EXPERT CLEANSE 
PRO. Remove a maquilhagem e a poluição 
que se acumulou na superfície da pele.
Todos os tipos de pele

REBALANCING VITAMIN ESSENCE

Para completar o tratamento de limpeza dupla, 
aplique o creme mais adequado ao tipo de pele.
Todos os tipos de pele

500ml Código CSK1998 250ml Código CSK2000 200ml Código CSK1989 200ml Código CSK1999

PRO PRO PRO

PRO PRO PRO PRO

PRO PRO



UNIQCURE
O PODER DOS CONCENTRADOS 
ÚNICOS DE ALTA TECNOLOGIA

Os concentrados UNIQCURE reforçam 
os benefícios estéticos dos produtos 
através de mais de 35 ingredientes ativos 
especialmente selecionados, otimizados 
usando a tecnologia SKEYNDOR para 
produzir resultados extraordinários na pele.

A NOVA ERA DA COSMÉTICA 
PERSONALIZADA AO SEU 
ALCANCE



RENEWAL PEELING CONCENTRATE 
Concentrado para peles com aspeto cansado 
e com poros abertos.

SOS RECOVERING CONCENTRATE
Concentrado restaurador para peles com 
vermelhidão, inflamadas ou pequenas veias 
visíveis.

INSTANT LIFTING CONCENTRATE
Concentrado com efeito de lifting para peles 
flácidas ou cansadas.

WRINKLE INHIBITING CONCENTRATE
Concentrado inibidor de rugas, 
especialmente desenvolvido para testa e 
contorno dos olhos.

7 Ampolas x 2ml Código CSK1489 7 Ampolas x 2ml Código CSK1724 7 Ampolas x 2ml Código CSK1729 7 Ampolas x 2ml Código CSK1730

INTENSIVE HYDRATING CONCENTRATE
Concentrado intensamente hidratante para 
peles secas ou desidratadas.

BRIGHTENING GLOW CONCENTRATE
Para melhorar a luminosidade da pele 
cansada com alguma pigmentação.

DARK-SPOT CORRECTING CONCENTRATE
Concentrado antipigmentação da pele para 
corrigir o tom amarelado da pele.

REDENSIFYING FILLING CONCENTRATE
Concentrado redensificante para peles 
envelhecidas com rugas verticais, rictus e 
pescoço.

7 Ampolas x 2ml Código CSK1726 7 Ampolas x 2ml Código CSK1727 7 Ampolas x 2ml Código CSK1728 7 Ampolas x 2ml Código CSK1731

8H NIGHT REPAIRING CONCENTRATE
Concentrado intensamente reparador para 
peles enfraquecidas e/ou com sinais de 
fadiga.

MATTIFYING PORE REFINER CONCENTRATE
Concentrado matificante para peles com 
poros abertos e brilhos inestéticos.

7 Ampolas x 2ml Código CSK1840 7 Ampolas x 2ml Código CSK1839



O PRIMEIRO PEELING SEQUENCIAL MULTICAMADA

A nova geração de peelings cosmecêuticos com resultados imediatos para as 
imperfeições da pele e sem tempo de recuperação.



 

RESURFACING PEEL CREAM
Creme exfoliante com αlfahidroxiácidos e 
péptidos biológicos. Estimula a criação de uma 
pele nova, mais lisa e mais luminosa.
Peles secas. Não recomendado para peles 
sensíveis

RESURFACING PEEL EMULSION
Emulsão exfoliante com αlfahidroxiácidos e 
péptidos biológicos. Estimula a criação de uma 
pele nova, mais lisa e mais luminosa.
Peles secas. Não recomendado para peles 
sensíveis

RESURFACING PEEL CONCENTRATE
Concentrado exfoliante intensivo com ácidos e 
péptidos biológicos. Estimula a regeneração 
para uma pele mais luminosa.
Não recomendado para peles sensíveis

RESURFACING PEEL CLEANSING GEL
Creme de limpeza exfoliante com 
αlfahidroxiácidos e enzimas. Limpeza 
profunda e renovação acelerada da pele.
Não recomendado para peles sensíveis

50ml Código CSK0791 50ml Código CSK0792 30ml Código CSK0832 200ml Código CSK0793

  

TIMELESS PEEL SEQUENTIAL SYSTEM
Tratamento que combina a ação de 3 AHAs: 
ácido glicólico e lático, com ação renovadora 
para tratar rugas médias, e ácido mandélico 
para reduzir o tamanho dos poros.
Todos os tipos de pele

BRIGHTENING PEEL SEQUENTIAL SYSTEM
Tratamento que combina ácido glicólico 
para uma profunda ação rejuvenescedora, 
ácido cítrico e ácido fítico para alisar a 
pigmentação superficial, uniformizando o 
tom da pele.
Todos os tipos de pele

6 Tratamentos Código CSK0789 6 Tratamentos Código CSK0790

 

PROPRO

DISPONÍVEL
APENAS POR 
ENCOMENDA

DISPONÍVEL
APENAS POR 
ENCOMENDA



A Skeyndor desenvolveu Sun Expertise, uma linha completa e específica de 
produtos solares. Sun Expertise estabelece três barreiras protetoras internas e 
externas, fórmulas que protegem e bronzeiam e textuas galénicas adaptadas às 
necessidades de proteção da pele.

SUN
EXPERTISE
A mais avançada tecnologia em cuidados solares 

UVA UVB IR HEVis



PROTECTIVE CREAM SPF50+ BLUE LIGHT 
TECHNOLOGY OCEAN RESPECT
Creme de rosto com um fator de proteção muito elevado. 
Com a exclusiva TECNOLOGIA BLUE LIGHT. Uma fórmula 
que respeita o meio ambiente, biodegradável, sem 
micro plásticos ou silicone, nem filtros que danificam o 
ecossistema. Não oleoso. Resistente à água.

Para peles sensíveis ao sol

PROTECTIVE FLUID SPF30 
Líquido protetor com um fator de proteção 
elevado. Com a exclusiva TECNOLOGIA BLUE 
LIGHT. Não oleoso. Resistente à água.
Todos os tipos de pele

TINTED PROTECTIVE CREAM SPF50+
Creme de rosto com cor com proteção muito 
elevada. Protege as peles com risco elevado de 
eritema solar ou sensíveis ao sol. Resistente à 
água.
Para peles que são sensíveis ao sol

DRY TOUCH PROTECTIVE EMULSION SPF50 
Emulsão facial com elevada proteção solar. 
Toque seco, sem óleo e resistente á água.
Para peles que são sensíveis ao sol

75ml Código CSK5049 200ml Código CSK1449 75ml Código CSK1157 75ml Código CSK1421

 

DRY OIL PROTECTION SPF50
Spray protetor com elevada proteção solar (FPS50) 
para proteger as peles com risco elevado e sensíveis 
ao sol.
Para peles que são sensíveis ao sol

INVISIBLE PROTECTIVE SUN SPRAY SPF50
Spray corporal com elevada proteção solar, 
essencial para a exposição solar prolongada. 
Resistente à água.
Todos os tipos de pele

PROTECTIVE COMPACT MAKE-UP SPF50
Bronzeado instantâneo com acabamento 
acetinado mate. Tecnologia Blue Light, elevada 
proteção UVB+IR e células estaminais, para 
proteger a pele.
Todos os tipos de pele

PROTECTIVE SUN EMULSION SPF30
Emulsão em spray para corpo com elevada 
proteção solar. Resistente à água.
Todos os tipos de pele

150ml Código CSK1838 200ml Código CSK0641 9g 200ml Código CSK1156

 

BRONZE PLUS HYDRATANT
Hidratante refrescante ultra bronzeador. Com os 
ingredientes ativos necessários para obter um intenso tom 
dourado. Sem proteção solar.
Para peles bronzeadas com baixo risco

SOS SUN REPAIR BOOSTER
Bálsamo reparador/reconfortante para áreas 
fotossensíveis. A sua fórmula booster fortalece 
os processos de autocicatrização.
Para peles com áreas fotossensíveis

FRESH AFTER-SUN EMULSION
Emulsão reparadora formulada com 
ingredientes ativos apaziguantes para preservar 
o seu bronzeado e um extrato reestruturante 
semelhante à Vitamina D.
Todos os tipos de pele

400ml Código CSK1190 12 Ampolas x 3ml Código CSK1158 150ml Código CSK1739

01 02

01 - CSK2002
02 - CSK2003



DÊ À SUA PELE UMA VIDA PURA

Uma solução para as peles sensíveis que procuram estabilizar e reequilibrar o metabolismo epidérmico, restaurar a proteção contra os efeitos nocivos do 
meio-ambiente e prevenir vermelhidão, inchaço ou escamação. Todos os produtos Aquatherm são desenvolvidos com água de nascente termal de Salies-
De-Béarn (França), uma água mineral termal que contém uma grande quantidade de sais e mais de 25 oligoelementos essenciais.



SOS ANTI-REDNESS

Sérum balsâmico que oferece uma frescura 
e alívio imediatos das sensações de pele 
esticada e irritação. Essencial em viagem.
Para todos os tipos de pele, especialmente 
peles sensíveis

ANTI-REDNESS HYDRA CONCENTRATE
Concentrado hidratante com extratos de plantas 
e água termal. Recomendado para tratamento 
cosmético das peles sensíveis com tendência a 
vermelhidão.

RE-BALANCING GENTLE CREAM FI
Creme não oleoso com água termal, para 
uma limpeza diária profunda. Fortalece as 
peles sensíveis das agressões externas.
Para todos os tipos de pele, especialmente 
peles sensíveis

DEEP MOISTURIZING CREAM FII
Creme intensamente hidratante. 
Promove a recuperação da função 
protetora da camada córnea da pele.
Peles sensíveis e secas

REVITALIZING ANTI-AGING CREAM
Água refirmante para revitalizar os tecidos, 
Com água termal.
Para todos os tipos de pele, especialmente 
peles sensíveis

30ml Código CSK0497 12 Ampolas x 2,5ml Código CSK0504 50ml Código CSK0499 50ml Código CSK0500 50ml Código CSK0501 200ml Código CSK0502

SOOTHING EYE CREAM
Creme nutritivo para o contorno dos olhos. 
Fórmula anti-envelhecimento. A utilização 
diária rejuvenesce o aspeto das pálpebras.
Para todos os tipos de pele, especialmente 
peles sensíveis

AQUATHERM RECOVERY O2 PACK
Tratamento profissional para peles sensíveis e 
reativas. Alivia, apazigua e fortalece das agressões 
externas. Previne o envelhecimento prematuro.
Para todos os tipos de pele, especialmente peles 
sensíveis

15ml Código CSK0639 6 Tratamentos Código CSK0505

PRO

PRO

PRO

THERMAL CLEANSING GEL
Gel de limpeza para peles faciais delicadas. 
Enriquecidas com água termal.
Para todos os tipos de pele, especialmente 
peles sensíveis

DELICATE CLEANSING MILK
Leite de limpeza com água termal. Limpa 
a pele sem vermelhidão ou irritação. Com 
ingredientes ativos apaziguantes para cuidar 
da pele.
Para todos os tipos de pele, especialmente 
peles sensíveis

THERMAL CONCENTRATE WATER
Água mineral/termal concentrada para o 
cuidado diário das peles sensíveis. Oferece uma 
agradável sensação de frescura e suavidade.
Para todos os tipos de pele, especialmente 
peles sensíveis

CLEANSING MICELLAR WATER 
Remove eficazmente as impurezas e 
resíduos de maquilhagem do rosto, olhos 
e lábios. Com hidratantes FNH e óleo de 
Macadâmia.
Para todos os tipos de pele, especialmente 
peles sensíveis

250ml Código CSK0495 250ml Código CSK0491 500ml Código CSK0492 100ml Cód. CSK0493 250ml Código CSK0494 200ml Código CSK0600

PRO



essential
O PRIMEIRO PASSO DE BELEZA

Linha Essential para limpar, hidratar e refirmar. Cuida das peles que apresentam 
normalmente pequenas imperfeições que devem ser tratadas assim que 
aparecem.



HYDRATANT MASK CREAM
Uma máscara facial hidratante e equilibrante.
Peles secas

50ml Código CSK1114 500ml Código CSK1115

NORMALISING MASK CREAM
Máscara adstringente para regular as 
glândulas sebáceas.
Peles oleosas e mistas

50ml Código CSK1116 500ml Código CSK1117

CLEANSING EMULSION WITH CAMOMILE
Leite de limpeza para suavizar e proteger as 
peles secas. Com excelentes propriedades 
hidratantes.
Todos os tipos de pele

CAMOMILE SKIN TONIC
Para completar a limpeza das peles secas. 
Com efeito refirmante e alisante na pele.
Todos os tipos de pele

CLEANSING EMULSION WITH CUCUMBER 
EXTRACT 
Desmaquilhante que elimina os óleos em 
excesso que se acumulam durante o dia.
Peles oleosas e mistas

SKIN TONIC WITH HAMAMELIS
Equilibrante, alisante e ligeiramente 
adstringente.
Peles oleosas e mistas

250ml Código CSK1100 1000ml Código CSK1101 250ml Código CSK1104 1000ml Código CSK1105 250ml Código CSK1102 250ml Código CSK1106

 

SOFT PEELING
Peeling para remover as células mortas 
da camada córnea da pele e estimular as 
alterações bioquímicas na epiderme.
Todos os tipos de pele

PEELING SCRUB
Peeling exfoliante cremoso para remover as 
células mortas da camada córnea da pele. 
Deixa uma película emoliente na pele.
Todos os tipos de pele

ENZYME PEELING 
Tratamento com enzimas para exfoliar a 
pele. Acelera a renovação da epiderme.
Todos os tipos de pele

GLYCO 30 
Peeling com ácido exfoliante. Alisa, ilumina 
e oxigena a pele. 
Todos os tipos de pele

200ml Código CSK1119 50ml Código CSK1120 500ml Código CSK1126 6 Tratamentos Código CSK1122 10 Ampolas Código CSK1127

 

MOISTURISING EMULSION
Creme hidratante de dia. Não 
comedogénico. Com proteção solar.
Peles jovens oleosas e mistas

HYDRATANT CREAM WITH AMINO ACIDS
Creme hidratante que regula o pH e mantém a 
pele com elasticidade e reconfortada.
Peles secas

WHEAT GERM OIL NOURISHING CREAM
Creme de tratamento nutritivo. Anti-
envelhecimento. Reduz a ressequidão da 
pele e oferece conforto.
Peles secas

COLLAGEN + ELASTIN FACTOR
Complexo com um resultado hidratante e 
refirmante imediato.

Todos os tipos de pele

50ml Código CSK1108 200ml Código CSK1109 50ml Código CSK1110 200ml Código CSK1111 50ml Código CSK1112 200ml Código CSK1113 20 Ampolas Código CSK1121

PROPRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO PRO

PRO

PRO

PRO

DISPONÍVEL
APENAS POR 
ENCOMENDA



SKEYNDOR Men é uma linha de produtos cosméticos especialmente 
as peles masculinas, desenvolvida com dois grandes objetivos: 
Manter o equilíbrio da pele masculina e corrigir os problemas 
estéticos mais frequentes em cada fase da vida. 

SEDUÇÃO ETERNA 

PRO

PRO

SKIN FOAMING CLEANSER
Mousse de limpeza com ácido lático 
combinado com arginina. Tratamento 
aclarador.
Todos os tipos de pele

SHIELD DAY CREAM
Creme aclarador e reparador que aclara a 
pele e as manchas, uniformizando o tom da 
pele.
Todos os tipos de pele

150ml Código CSK0524 50ml Código CSK0526

SPOTS ERASER CREAM
Creme específico para manchas no rosto. 
Desenvolvido com uma vasta gama de 
agentes antipigmentos.
Todos os tipos de pele

15ml Código CSK0528

ENERGIZING ANTI-AGE SERUM
Oferece à pele uma grande dose de energia. 
Com um multicomplexo de ingredientes ativos 
para aumentar os níveis de energia celular. 
Peles prematuramente envelhecidas

SHINE CONTROL 24h AQUA EMULSION
Profundamente hidratante, reduzindo os brilhos 
e sebo da pele. Com agentes hidratantes de 
longa duração e taurina.
Peles prematuramente envelhecidas

REDNESS PREVENTING AFTER SHAVE
Bálsamo extra-refrescante para reduzir 
irritações causadas pelo barbear. Reduz 
o aparecimento da vermelhidão e das 
impurezas da pele.
Todos os tipos de pele

30ml Código CSK1164 50ml Código CSK1163 100ml Código CSK1162

SMOOTHING SHAVING GEL  
Para um barbear rápido, sem cortes nem 
irritações. A sua textura em gel facilita o 
deslizamento da lâmina de barbear.

DAILY DETOX FACE WASH
Mousse purificante que limpa em profundidade, 
restaura o equilíbrio externo da pele e acelera a 
renovação celular. 
Todos os tipos de pele 

INTENSE HYDRATING PROFESSIONAL PACK
Tratamento profissional para peles secas ou 
danificadas devido a condições atmosféricas 
extremas.
Todos os tipos de pele

150ml Código CSK1161 150ml Código CSK1160 1 tratamento Código CSK1168

EXPRESS ENERGIZING PROFESSIONAL PACK 
Tratamento profissional energizante com 
componentes que libertam oxigénio. Revitaliza 
as peles cansadas ou as peles danificadas pelo 
stress crónico. 
Para peles com rugas e flacidez

1 tratamento Código CSK1169

DISPONÍVEL
APENAS POR 
ENCOMENDA



URBAN WHITE forma parte de uma nova geração de tratamentos branqueadores da pele que 
atuam diretamente no coração das células que produz cor, tratamentos despigmentantes 
biológicos. Desenvolvida para combater manchas da pele causadas pelo sol e envelhecimento. 
Uniformiza progressivamente o tom natural da pele.

O PRIMEIRO TRATAMENTO
DESPIGMENTANTE GENÉTICO 

URBAN
WHITE

SKIN FOAMING CLEANSER
Mousse de limpeza com ácido lático 
combinado com arginina. Tratamento 
aclarador.
Todos os tipos de pele

SHIELD DAY CREAM
Creme aclarador e reparador que aclara a 
pele e as manchas, uniformizando o tom da 
pele.
Todos os tipos de pele

150ml Código CSK0524 50ml Código CSK0526

SPOTS ERASER CREAM
Creme específico para manchas no rosto. 
Desenvolvido com uma vasta gama de 
agentes antipigmentos.
Todos os tipos de pele

15ml Código CSK0528

DISPONÍVEL
APENAS POR 
ENCOMENDA

(MÍNIMO 3)



CLEAR
BALANCE
O EQUILÍBRIO CORRETO PARA UMA PELE SAUDÁVEL

CLEAR BALANCE é uma linha de produtos profissionais desenvolvida para normalizar especificamente as três principais causas 
de impurezas da pele: hiperseborreia, hiperqueratose e tendência a infeções.



PURE CLEANSING FOAM
Mousse de limpeza formulada para 
utilização diária. Reduz o aparecimento de 
imperfeições e marcas na pele.
Peles oleosas, acnéicas ou seborreicas

PORE NORMALISING FACTOR
Gel para refinar os poros e normalizar o seu 
aspeto. Poderosa ação reguladora do sebo. 
Sem óleos.
Peles oleosas, acnéicas ou seborreicas

PURE DEFENCE GEL
Gel para prevenir a difusão de impurezas. Fórmula 
antibrilhos e sem óleos. FPS15.
Peles oleosas e acnéicas

PORE REFINING REPAIR SERUM
Sérum para atenuar o aspeto de marcas 
ou pequenas cicatrizes. Ação semelhante a 
retinol. Sem óleos.
Peles oleosas, acnéicas ou seborreicas

150ml Código CSK1134 75ml Código CSK1135 50ml Código CSK1137 50ml Código CSK1136

PURE COMFORT MASK
Máscara apaziguante e adstringente 
Normaliza o aspeto dos poros. Não deixa o 
rosto oleoso nem com brilhos.
Peles oleosas, acnéicas ou seborreicas

SPOT-LESS STICK
Caneta corretora anti-impurezas para 
erupções de acne. Atua como maquilhagem, 
disfarçando imperfeições.
Peles oleosas, acnéicas ou seborreicas

CLEAR BALANCE ADVANCED KIT
Tratamento normalizante profissional. Para lesões 
retentivas e não inflamatórias.
Todos os tipos de pele

75ml Código CSK1138 150ml Código CSK1142 1 unidade Código CSK1140 3 sessões Código CSK1145

BLEMISH REBALANCING TINTED GEL 
Corretor com cor para disfarçar a 
vermelhidão e tratar o aspeto da pele 
provocado pelo processo de extração. 
Todos os tipos de pele

PURIFYING FACTOR
Um concentrado desincrustante que facilita a 
remoção de pontos negros e impurezas.
Todos os tipos de pele

30ml Código CSK1144 12 x 5ml Código CSK1141

PRO
PRO

PRO
PRO

DISPONÍVEL
APENAS POR
ENCOMENDA

(MÍNIMO 3)



SLIM
DRONE
NOVA COSMÉTICA  CORPORAL 
QUE INCORPORA A
DRONE  TECHNOLOGY®



 

SLIM DRONE FIRMING DRONE BODY 
PROFESSIONAL PROGRAMME
Tratamento refirmante anticelulite. Com 
poderosa ação antifibrolítica, que ajuda a 
reduzir a infiltração dos tecidos adiposos na 
derme.
Para celulite mole e peles flácidas 

SLIM DRONE DRAINING-REDUCING DRONE 
PROFESSIONAL PROGRAMME
Tratamento adelgaçante anticelulite. 
Estimula a combustão dos depósitos de 
gordura nos adipócitos Enriquecido com 
extrato de Alcachofras, com ação drenante e 
purificante do metabolismo de gordura.
Para peles com celulite e aspeto “casca de 
laranja” e volume.

SLIM DRONE DOUBLE BOOSTER
Booster para reforçar o efeito anticelulite e 
remodelador dos cosméticos para corpo. 

Para celulite e/ou peles flácidas

SLIM DRONE BODY REMODELLING DOUBLE 
DRONE GEL-CREAM 
Creme de corpo para reduzir o aspeto 
“casca de laranja” através de dois Cosmetic 
Drones®, a tecnologia de fornecimento mais 
avançada e patenteada em cosmética.

Para celulite e/ou peles flácidas

6 Tratamentos Código CSK1833 6 Tratamentos Código CSK1834 40ml Código CSK2001 150ml Código CSK1835

 

PRO PRO



 

STUBBORN AREAS ANTICELLULITE CREAM
Creme anticelulite para celulite persistente 
e difícil. Melhora a pele “casca de laranja” e 
a retenção de líquidos. 
Para peles com celulite

DRAINING ANTICELLULITE GEL
Gel anticelulite e anti-retenção de líquidos 
para melhorar o aspeto da pele com excesso 
de volume ao adelgaçar a silhueta.
Para peles com celulite e excesso de volume 

200ml Código CSK0573 200ml Código CSK0585

VELVET HYDRATING BODY EMULSION
Emulsão de corpo para proteger a pele, 
suavizando e mantendo um ótimo nível de 
hidratação. Profundamente nutrititvo.
Todos os tipos de pele 

500ml Código CSK1179

BODY CONTOURING PROFESSIONAL 
PROGRAMME
Tratamento profissional redutor intensivo de 
celulite com um efeito “queima gorduras” e 
ação drenante anti-retenção de líquidos.
Para peles com celulite

DRAINING & ANTIWATER PROFESSIONAL 
TREATMENT
Tratamento profissional com um efeito anti-
retenção de líquidos para melhorar o aspeto 
inchado da pele do abdómen e pernas.
Para pernas e abdómen com retenção de 
líquidos

6 Tratamentos Código CSK0572 4 Tratamentos Código CSK0649

PROPRO

TRATAMENTO AVANÇADO 
DE CORPO 

BODY
SCULPT

Body Sculpt foi o resultado da nossa investigação 
em novas substâncias ativas capazes de tratar 
os problemas mais comuns tais como celulite 
ou flacidez, oferecendo resultados visíveis e 
eficazes.

DISPONÍVEL
APENAS POR 
ENCOMENDA



INTENSIVE SCULPTING SILHOUETTE
Tratamento intensivo para reforçar os tratamentos 
redutores e anticelulíticos. Fórmula para 15 dias. 
Para peles com celulite

COOLING & DRAINING GEL
Gel frio com água de glaciar para apaziguar 
rapidamente a sensação de volume e peso 
nas pernas.
Para pernas e tornozelos “pesados”

SILHOUETTE REMODELLING MUD
Produto remodelante e remineralizante para 
corpo desenvolvido com água termal, argila 
orgânica, exfoliantes enzimáticos, areia 
vulcânica e carbono ativado.
Todos os tipos de pele

BUST SCULPTING EMULSION
Emulsão específica para dar volume e tónus à 
pele dos seios de uma forma natural e gradual. 
Com um efeito de lifting/tensor.
Todos os tipos de pele

15 Ampolas x 5ml Código CSK0574 250ml Código CSK0648 200ml Código CSK1737 250ml Código CSK1178

GLYCO-30
Produto profissional biológico para tratamentos 
exfoliantes intensivos. O seu elevado conteúdo em 
alfahidroxiácidos (AHA) ilumina e hidrata a pele.
Todos os tipos de pele

SCULPTING MASSAGE CREAM
Creme de massagem para corpo formulado 
para tratar a celulite e a retenção de líquidos.
Para peles com celulite

FIRMING-STRECH MARKS CONCENTRATE
Produto profissional biológico ionizável para 
melhorar o aspeto da pele com estrias e/ou 
sinais visíveis de flacidez. Efeito de lifting.
Para peles com estrias e flacidez

FIRMING-STRECH MARKS MASSAGE CREAM
Creme de massagem para corpo formulado para 
melhorar o aspeto da pele com estrias e/ou sinais 
visíveis de flacidez. 
Para peles com estrias e flacidez

150ml Código CSK1186 1000ml Código CSK1183 300ml Código CSK1184 500ml Código CSK1185

PRO PRO
PRO PRO

FIRMING-STRECH MARKS EMULSION
Emulsão específica formulada para prevenir e 
suavizar o aspeto das estrias, e combater os 
sinais da flacidez na pele. Formula multivitamínica 
enriquecida com manteiga de Cupuaçu.
Para peles com estrias e flacidez 

250ml Código CSK1177

DISPONÍVEL 
APENAS POR 
ENCOMENDA

DISPONÍVEL
APENAS POR 
ENCOMENDA

DISPONÍVEL
APENAS POR 
ENCOMENDA



 

THERMAL SALT SCRUB 
As partículas exfoliantes de sal, gema milenar 
de Salies-de-Bearn, contêm uma composição 
concentrada de elevada riqueza mineral que 
consegue uma renovação intensa da pele e uma 
experiência sensorial refrescante e energizante.
Extra forte

CHARCOAL MUD 
O fango orgânico e o carvão vegetal limpam, 
alisam e purificam a pele. O resultado: um 
efeito remineralizante e desintoxificante da 
Natureza, graças às partículas finas de areia 
negra, que permitem uma exfoliação natural 
e profunda e as propiedades purificadoras e 
absorbentes do carvão.
Forte

800g Código CSK6115 500ml - 200ml Código CSK6116 - CSK2082

ORANGE & APRICOT CREAM PEEL 
As micropartículas de Laranja, o caroço do 
Alperce e a Uva limpam, alisam e hidratam 
a pele para renovar e oxigenar o corpo. 
Estas joias devolvem a luminosidade da pele 
graças ao seu poder exfoliante médio.
Médio

SESAME AND AVOCADO BUTTER 
O óleo de Abacate e Sésamo nutrem a pele, 
deixando-a hidratada com uma exfoliação 
suave e delicada. O poder nutritivo da 
Natureza oferece toda a suavidade que o 
corpo precisa.
Suave

500ml - 200ml Código CSK6117 - CSK2083 500ml - 200ml Código CSK6118 - CSK2081

AS JOIAS DA NATUREZA

Damos-lhe as boas vindas ao mundo de infinitas sensações que a natureza nos oferece.
Os tratamentos premium Spa Senses oferecem uma experiência sensorial de bem-
estar superior com as joias da natureza; ingredientes naturais de um valor incalculável 
que ativarão todos os sentidos.

PRO PRO

PRO PRO



SAPPHIRE CREAM WRAP 
Envolvimento corporal cremoso e energizante com 
partículas de safira. Esta joia do bem-estar, também 
conhecida como gema do céu, oferece luminosidade e 
revitaliza a pele em profundidade.
Energizante

HEMATITE MUD WRAP 
O extrato de hematite, o fango orgânico e água 
de Salies-de-Bearn reforçam as defesas da pele 
com este envolvimento corporal. A Natureza 
repara a pele graças ao seu efeito refirmante e 
remineralizante.
Remineralizante

GREEN TEA EFFERVESCENT WRAP
Este envolvimento corporal com efeito calor é 
composto por chá verde e cítricos que permitem 
eliminar os líquidos e impurezas da pele, graças 
ao grande poder estimulante dos ingredientes da 
Natureza.
Desintoxicante

GLACIER WATER COOLING GEL WRAP
A água de glaciar, a Pimenta Rosa, a Menta 
e o Eucalipto são os ingredientes naturais 
que compõem este envolvimento corporal 
estimulante. Ideal para as pernas cansadas pois 
ajuda a melhorar a circulação e gera um efeito de 
calma e frescura.
Ativador da circulação

2000ml Código CSK6119 2000ml Código CSK6120 2000ml Código CSK6121 500ml Código CSK6122

 

MALACHITE MASSAGE BALM 
Óleo de massagem corporal antioxidante com extrato 
de malaquite. Esta joia da Natureza oferece hidratação, 
remineraliza a pele, descontrai as tensões e alivia o 
stress.
Antisstress

INDIAN SPICES MASSAGE OIL
As especiarias das Índias, o coco, o sésamo e 
os Cominhos negros conferem a este óleo de 
massagem corporal um efeito equilibrador, pois 
descontraem todos os sentidos. A Natureza 
ajudará a reequilibrar o nosso corpo e mente e a 
reparar a pele.
Equilibrante

BAMBOO & LOTUS MASSAGE RICH CREAM 

Este creme de massagem corporal é composto por 
Bambu, flor de Lótus e Nenúfar. Estes ingredientes 
da natureza são responsáveis por remineralizar e 
tonificar a pele para uma hidratação total.
Hidratante

CANNABIS MASSAGE CREAM 

Creme de massagem corporal com extrato de 
Canábis, Karité e enriquecida com cápsulas 
de vitamina E, que se dissolvem para fornecer 
antioxidantes. O óleo de Canábis tem um efeito 
calmante e anti-inflamatório na pele.
Calmante

500ml Código CSK6123 750ml Código CSK6124 500ml Código CSK6125 500ml - 200ml Código CSK6126 - CSK2084

 

SOY & ORANGE MASSAGE CANDLE
Vela de massagem corporal que ao derreter se 
transforma num óleo com um aroma extraordinário, 
graças às deliciosas notas de laranja. Além disso, as 
joias da Natureza como a Soja e o Coco oferecem todo 
o relaxamento que o nosso corpo precisa. 
Relaxante

LAVENDER & CINNAMON 

Sinergia exclusiva de dois óleos essenciais que 
descontrai e acalma todos os sentidos e preparam 
o corpo para qualquer tratamento sensorial. Ideal 
para aromatizar a água. 
Antisstress

GINGER & BITTER ORANGE 
Esta combinação de dois óleos essenciais estimula e 
reativa os sentidos para abrir a porta ao mundo de 
sensações dos tratamentos Spa Senses. Ideal para 
aromatizar a água.
Reenergizante

ORCHID AND WILD ROSES BODY LOTION 

A Natureza oferece-nos joias incalculáveis como 
a Orquídea, o Ilangue-Ilangue e a Rosa Silvestre 
que purificam com delicadeza, reequilibram e 
hidratam a pele. Esta agradável textura combina a 
leveza e a comodidade dos séruns corporais com 
a hidratação e o máximo cuidado dos cremes de 
tratamento.

200ml Código CSK6127 50ml Código CSK6129 50ml Código CSK6128 200ml Código CSK6130

PRO PRO PRO

PRO PRO PRO

PRO PRO

PRO

PRO

PRO



SKEYNDOR IN TECH  
SÃO OS MAIS AVANÇADOS 
TRATAMENTOS DE GABINETE DA 
SKEYNDOR 

SKEYNDOR
IN TECH 

MESO FILLER 
Tratamento de rugas verticais e refirmante 
do rosto, pescoço e decote.
Todos os tipos de pele

MESO BRIGHT rosto
Uniformiza o tom e aclara as áreas 
hiperpigmentadas da pele. Ilumina a pele e 
reduz o aspeto dos poros abertos.
Todos os tipos de pele

MESO SLIM corpo
Tratamento para tratar depósitos de 
gordura localizados, quer estejam ou não 
relacionados com retenção de líquidos.
Para peles com celulite

MESO BT-LIFT rosto
Tratamento de rugas de expressão e para 
um efeito de “lifting” prolongado na pele.
Todos os tipos de pele

10 Tratamentos Código CSK1434 10 Tratamentos Código CSK1436 5 Tratamentos Código CSK1437 10 Tratamentos Código CSK1435

DIAGNÓSTICO 
SKIN SMART 

Sistema de diagnóstico facial personalizado que ajuda 
a atrair e fidelizar clientes ao oferecer um serviço 

verdadeiramente único. 

MESO INFUSION 
DCS
Equipamento de mesoterapia virtual.
Uma das ferramentas de mesocosmética mais completas no Mercado, reunindo 
as diferentes técnicas de permeação da pele atualmente usadas para potenciar a 
penetração dos ingredientes ativos.

ORANGE PEEL SKIN DRONE – LEDT.H.E.S. 
PROFESSIONAL BODY PROGRAMME
Formulado para corrigir o aspeto e a 
infiltração da pele “casca de laranja”.
Para peles com celulite mole e compacta

FIRMING – SOOTHING DRONE – LEDT.H.E.S. 

PROFESSIONAL BODY PROGRAMME
Formulado para melhorar a firmeza do 
corpo.
Para tratar peles flácidas

6 Tratamentos Código CSK1857 6 Tratamentos Código CSK1859

  DRAINING DRONE – LEDT.H.E.S. 

PROFESSIONAL BODY PROGRAMME
Formulado para corrigir o aspeto da pele 
inchada com excesso de gorduras e/ou 
volume causado pela retenção de líquidos.
Para peles com celulite edematosa e/ou 
adiposidade localizada

CONDUCTING  – LEDT.H.E.S. BODY GEL 
Gel foto-eletro-condutor. Fórmula sem cor 
especificamente para tratamentos com luz 
LED e termo-eletro-estimulação.

6 Tratamentos Código CSK1858 500ml Código CSK1855

CSK1756



Equipamento de última geração que combina 3 tecnologias em simultâneo 
com um cosmético fotoativo para obter uma ação remodelante global.

Com bandas de fácil aplicação. 

Para executar os nossos tratamentos estéticos de corpo:
Remodelantes
Adelgaçantes
Drenantes
Refirmantes
Anticelulíticos
Definição muscular

Tecnologia desenvolvida 
num Projeto CDTI.

PRO

PRO PRO

PRO

ORANGE PEEL SKIN DRONE – LEDT.H.E.S. 
PROFESSIONAL BODY PROGRAMME
Formulado para corrigir o aspeto e a 
infiltração da pele “casca de laranja”.
Para peles com celulite mole e compacta

FIRMING – SOOTHING DRONE – LEDT.H.E.S. 

PROFESSIONAL BODY PROGRAMME
Formulado para melhorar a firmeza do 
corpo.
Para tratar peles flácidas

6 Tratamentos Código CSK1857 6 Tratamentos Código CSK1859

  DRAINING DRONE – LEDT.H.E.S. 

PROFESSIONAL BODY PROGRAMME
Formulado para corrigir o aspeto da pele 
inchada com excesso de gorduras e/ou 
volume causado pela retenção de líquidos.
Para peles com celulite edematosa e/ou 
adiposidade localizada

CONDUCTING  – LEDT.H.E.S. BODY GEL 
Gel foto-eletro-condutor. Fórmula sem cor 
especificamente para tratamentos com luz 
LED e termo-eletro-estimulação.

6 Tratamentos Código CSK1858 500ml Código CSK1855

LEDT.H.E.S. BODY SYSTEM

Código CSK1860



www.skeyndor.com


