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A SKEYNDOR  
apresenta um conceito 
revolucionário para a 
beleza da pele: THE 
SKIN PERFECTIONIST.

Um completo sistema 
de diagnóstico, 
tratamento e 
aperfeiçoamento 
cutâneo que permite 
alcançar o sonho de 
qualquer mulher:  
uma pele perfeita.



O primeiro passo para conseguir uma 
pele perfeita é estabelecer um ponto de 
partida, conhecendo o seu estado atual 
através do diagnóstico profissional.

Para tal, na SKEYNDOR contamos com 
a exclusiva tecnologia de diagnóstico 
SKIN SMART DIAGNOSIS que, 
analisando cinco parâmetros-chave, 
nos proporciona a informação essencial 
sobre a qual construimos uma fórmula 
personalizada para cada cliente. 
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TRATAMENTO
Após o diagnóstico, recomendamos um ritual 
de tratamento intensivo que responda às 
necessidades da pele.

A linha de concentrados em ampolas  
UNIQCURE da SKEYNDOR dispõe de 
referências específicas de tratamento que nos 
aproximam mais de uma pele perfeita.

Dependendo das necessidades cutâneas a 
aperfeiçoar, escolheremos entre:

 UNIQCURE INTENSIVE HYDRATING  
 CONCENTRATE, indicado para peles secas  
 ou desidratadas.

 UNIQCURE SOS RECOVERING  
 CONCENTRATE, indicado para peles   
 mistas a oleosas.

 UNIQCURE REDENSIFYING FILLING  
 CONCENTRATE, indicado para peles   
 maduras.

 UNIQCURE INSTANT LIFTING  
 CONCENTRATE, indicado para todos os  
 tipos de pele, especialmente as flácidas ou  
 com aspeto cansado. 

APERFEIÇOAMENTO
O passo definitivo na fórmula 
profissional para uma pele perfeita é 
a nova linha SKINCARE MAKE UP da 
SKEYNDOR.

Uma nova linha de maquilhagem 
aperfeiçoadora da pele que proporciona 
de imediato um efeito de beleza 
ao mesmo tempo que continua a 
proporcionar os ativos de tratamento 
de que o rosto necessita para se manter 
radiante a longo prazo.

O resultado, uma pele aperfeiçoada 
e perfeita com um acabamento muito 
natural.
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APERFEIÇOADOR  
CUTÂNEO INSTANTÂNEO

INCLUI  
ÁCIDO HIALURÓNICO

PARA TODOS OS TIPOS DE 
PELE E QUALQUER IDADE

UNISSEXO

HYALURON  
FILLER BASE

 Primário que melhora e prolonga 
visivelmente os resultados da 
maquilhagem.

 A sua fórmula inclui ácido hialurónico 
com grande poder hidratante e 
preenchedor das rídulas.

 Recomendado para todos os tipos  
de pele. 

 Tom universal.

PRIMÁRIO 



TEXTURA  
LEVE  

INFUNDIDA 
COM INGREDIENTES  
ATIVOS NUTRITIVOS

DIMINUI O  
APARECIMENTO DE  

OLHEIRAS, MANCHAS  
E IMPERFEIÇÕES  

CUTÂNEAS
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VITAMIN C BRIGHTENING 
COMPACT CONCEALER

 Corretor em creme suave e de 
cobertura média.

 Concebido para camuflar olheiras, 
manchas e imperfeições cutâneas 
proporcionando um acabamento 
natural e luminoso.

 Inclui óleo de jojoba e fitoesqualeno 
que ajudam a manter níveis ótimos de 
hidratação e elasticidade.

 Três tons disponíveis.

CORRETOR



FÓRMULA  
HÍBRIDA

MAQUILHAGEM  
COM AÇÃO  

ANTI- 
ENVELHECIMENTO

FPS 15

CORREÇÃO  
DE COR

HIDRATANTE

ANTI- 
ENVELHECIMENTO

FPS 30

BB CREAM
 Uma fórmula híbrida que aperfeiçoa 
e trata o envelhecimento. 

 Uma textura leve e fresca,  
cobertura média.

 Ação conjunta de um extrato 
antioxidante + péptido biomimético 
das proteínas naturais da pele que 
a protegem do stress ambiental e 
ajudam à criação de novo colagénio.

 Disponível em dois tons.

BASES  
CORRETORAS 
DA COR

01 02

CC CREAM 
 Corretor instantâneo da cor, efeito de beleza 
ou “tom de pele ideal”.

 Maquilhagem com tecnologia corretora  
da cor (pigmentos naturais): corrige pequenas 
irregularidades cromáticas (vermelhidões, 
pequenas manchas, …)  
de todos os perfis pigmentários.

 Ilumina e unifica o tom apagado de pele.
 Hidratante. Inclui ácido hialurónico  
de elevado peso molecular que hidrata 
intensamente a pele.

 Anti-envelhecimento. Inclui extrato de jambu 
e vitamina C que melhoram as rugas e 
ajudam a refirmar a pele devolvendo-lhe  
um aspeto luminoso.

 Creme com filtro solar FPS 30.  
Filtros físicos e químicos de proteção elevada.

 Disponível em dois tons.
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LONGA DURAÇÃO
“HEALTHY  

GLOW EFFECT”
COM VITAMINA C

COBERTURA  
“BUILD UP”

FPS 20

TEXTURA  
FRESCA  

ENRIQUECIDA  
 

SENSAÇÃO IMEDIATA  
DE HIDRATAÇÃO

COBRE IMPERFEIÇÕES  
E UNIFICA O TOM

COBERTURA  
“BUILD UP” 

LONGA DURAÇÃO
FÓRMULA  

“NEVER DRY”
COM VITAMINA C

COBERTURA  
“BUILD UP”

FPS 30

VITAMIN C HYDRA COMFORT  
FOUNDATION

 Maquilhagem fluida de longa duração, 
hidratante e com acabamento natural.

 Para peles normais a secas.
 Com vitamina C com grande poder 
antioxidante que proporciona  
luminosidade à pele.

 Incorpora um complexo de ingredientes  
com grande poder hidratante e nutritivo.

 Quatro tons disponíveis.

BASES DE  
MAQUILHAGEM

01 02 03 04

VITAMIN C BRIGHTENING MATTE 
FOUNDATION

 Maquilhagem fluida de longa duração,  
alta cobertura e acabamento mate.

 Para peles mistas a oleosas.
 Fórmula “NEVER DRY”, garante um look  
de maquilhagem recém-aplicada durante  
todo o dia.

 Com vitamina C com grande poder  
antioxidante que proporciona luminosidade  
à pele.

 Quatro tons disponíveis.

01 02 03 04

AGE PREVENTING  
FOUNDATION

 Maquilhagem fluida de cobertura  
média-alta.

 Recomendado para peles maduras.
 Inclui vitamina C, extrato de algas e um 
complexo hidratante que proporcionam

 luminosidade melhorando a firmeza da pele. 
 Quatro tons disponíveis.
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HIGHLIGHT POWDER DUO
 Pós ultraleves e tom duo. 
 Proporciona um acabamento luminoso 
perlado totalmente modulável.

 Inclui tecnologia FOCUS e LIGHT FLEX 
que garante um acabamento suave, 
leve e luminoso sobre a pele.

 Produto totalmente versátil, 
pode utilizar-se como iluminador 
focal sobre zonas específicas, 
blush, potenciador do bronzeado, 
contouring e inclusive como sombra 
de olhos.

HIGH DEFINITION  
COMPACT POWDER

 Pós compactos de alta definição e 
cobertura totalmente invisível.

 Esbate imperfeições. 
 Leve efeito mate.
 Ideal para usar por cima da Hyaluron 
Filler Base ou de qualquer uma das 
bases de maquilhagem SKINCARE 
MAKE UP.

 Inclui um complexo matificante  
que absorve gradualmente o excesso  
de sebo e gordura.

 Cor universal.

TEXTURA PÓ  
ATUA COMO  
UM CREME

ACABAMENTO SUAVE, 
ACETINADO, MUITO 

CONFORTÁVEL

PÓS  
COMPACTOS



VITAMIN C AGE PREVENTING  
POWDER

 Pós compactos bronzeadores de alta 
cobertura.

 Inspirados em tratamentos de cuidado 
cutâneo. Retexturiza e suaviza a pele  
como um creme.

 Inclui vitamina C e ceramidas que 
melhoram a luminosidade e o nível de 
hidratação natural da pele.

 Com tecnologia Matrix, proporciona uma 
quantidade superior de emolientes que 
garantem um maior conforto cutâneo.

 Dois tons disponíveis.

TOM DUO  
“BUILD UP”

INCLUI  
DUAS  

TECNOLOGIAS

PRODUTO  
VERSÁTIL

PHENOMENON MASCARA
 LOOK PESTANAS POSTIÇAS.
 Pestanas mais definidas e grossas, 
pestanas panorâmicas.

 Fórmula de cobertura de alto 
rendimento.

 Escova aplicadora de 3 cm,  
tamanho JUMBO.

 Escova de forma helicoidal 
especialmente desenvolvida para um 
LOOK PESTANAS POSTIÇAS.As fibras 
mais curtas envolvem as pestanas 
uma a uma.

 A separação entre as fibras permite 
revestir as pestanas com produto 
suficiente para um look  EXTRA 
VOLUME.

MAQUILHAGEM 
DE OLHOS

01 02

“LONG LASTING” 

ULTRALEVE 

“SILKY MATTE” 

“OIL CONTROL” 

UNISSEXO

LOOK PESTANAS  
POSTIÇAS

APLICADOR  
TAMANHO JUMBO

FÓRMULA  
“BUILD-UP”
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SKEYNDOR HEADQUARTERS
Navas de Tolosa, 148 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 902 181 514

SKEYNDOR BARCELONA
Passeig de Gràcia, 54, 7D - 08007 Barcelona
Tel.: +34 932 282 442

SKEYNDOR MADRID
Calle de Don Ramón de la Cruz, 17 - 28001 Madrid
Tel.: +34 915 281 900

www.skeyndor.com


