Muito além da hidratação

Muito além da hidratação, uma prevenção anti‐envelhecimento com uma super‐defesa extra
para peles desidratadas. Hydra 24+ é uma linha de cuidados de pele dermo‐sensoriais para
uma pele mais macia, reconfortada e com mais volume.

Para peles desidratadas, todas as idades, e mulheres que procuram o seu primeiro cuidado
preventivo anti‐envelhecimento (25‐30 anos).




Know how científico  seleção meticulosa de ingredientes, patentes, estudos clínicos.
Poder de frutos saturados em água  figo e melão: sedução e sensorialidade.
Explosão sensorial  texturas / fragrância / cores
COMPLEXO HYDRO DEFENCE
Ingrediente ativo patenteado

Hidratação
 Algas vermelhas + Patch de h2o
 Extrato de Melancia e Figo
Proteção da juventude
 Creatina + Vitamina C

Super‐defesa
 Algas vermelhas + Vitamina E
Textura
 Texturas surpreendentes
 A frescura de um gel e a suavidade de um creme
 “Derrete‐se” na pele  Absorção imediata
 Transforma‐se em água
Fragrância
Mandarina, Bergamota, Toranja, Osmanthus, Chá branco, Frésia, Rosa, Baunilha, Almíscar,
Erva‐mate
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HYDRA 24+ CRÈME GLACÉE
Cuidado diário hidratante ideal para peles com tendência a secas.
(substitui Hydra24 Crèeme)




Hidratante: melhora todo o sistema de circulação de água desde a
camada basal até à superfície.
Proteção da juventude: estimula a energia das células para retardar
os primeiros sinais do envelhecimento.
Super‐defesa: escudo anti‐poluição, antioxidante.

Ingredientes ativos
 Algas vermelhas + Patch de H2O + Extrato de Melão e Figo: Ação
hidratante
 Creatina + Vitamina C: Proteção da juventude
 Algas vermelhas + Vitamina E: Ação super‐defesa

CPY00529

Este creme ultra‐sensorial, sedoso, rico e acetinado derrete‐se deliciosamente na pele para uma
hidratação intensa de 24h e um conforto imediato e prolongado.
Completamente hidratada, a pele fica macia, reconfortada e com mais volume. As rugas e as rídulas
ficam alisadas. A tez fica fresca e luminosa.
Modo de utilização
Aplicar em todo o rosto e pescoço perfeitamente limpos. De manhã e à noite.
Capacidade
Boião de 50ml

HYDRA 24+ GEL CRÈME SORBET
Cuidado diário hidratante para pessoas com tendência a pele oleosa.
(substitui Hydra24 Light)




Hidratante: Melhora todo o sistema de circulação de água desde a
camada basal até à superfície.
Proteção da juventude: Estimula a energia das células para retardar
os primeiros sinais do envelhecimento.
Super‐defesa: Escudo anti‐poluição, antioxidante.

Ingredientes ativos
 Algas vermelhas + Patch de H2O + Extrato de Melão e Figo: Ação
hidratante
 Creatina + Vitamina C: Proteção da juventude
 Algas vermelhas + Vitamina E: Ação super‐defesa

CPY00530

Este creme/gel fundente ultra‐sensorial, fresco e sedoso proporciona uma sensação imediata de
frescura e hidrata imediatamente a pele para uma hidratação de 24h.
Completamente hidratada, a pele fica fresca, macia e com mais volume. As rugas e as rídulas ficam
alisadas. A tez fica luminosa e resplandecente.
Modo de utilização
Aplicar em todo o rosto e pescoço perfeitamente limpos. De manhã e à noite.
Capacidade
Boião de 50ml
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HYDRA 24+ REGARD GLAÇON
Cuidado diário para hidratar e revitalizar a delicada área do contorno dos olhos.





Hidratante: Melhora todo o sistema de circulação de água desde a camada basal
até à superfície.
Proteção da juventude: Estimula a energia das células para retardar os primeiros
pés‐de‐galinha.
Super‐defesa: Escudo anti‐poluição, antioxidante.
Revitalizante: Reduz as olheira e inchaços.

Ingredientes ativos
 Algas vermelhas + Patch de H2O + Extrato de Melão e Figo: Ação hidratante
 Creatina + Vitamina C: Proteção da juventude
 Algas vermelhas + Vitamina E: Ação super‐defesa
A frescura da textura do gel combinada com o aplicador de massagem com esfera
metálica refresca imediatamente, remove os sinais de fadiga e alisa o contorno dos
olhos.
Hidratado, protegido e mais fresco, o contorno dos olhos fica incrivelmente mais liso
e repousado, o olhar parece mais luminoso.
Modo de utilização
Aplicar na pele perfeitamente limpa. De manhã e à noite.

CPY00531

Capacidade
Bisnaga de 15ml

HYDRA 24+ BAUME‐EN‐MASQUE
Cuidado rehidratante intenso para mimar a pele com um banho hidratante.
(substitui Hydra24 Masque)
Em apenas alguns minutos, esta máscara tipo bálsamo/emulsão oferece um
banho/hidratação:
 Hidratante: Melhora todo o sistema de circulação de água desde a
camada basal até à superfície.
 Proteção da juventude: Estimula a energia das células para retardar os
primeiros sinais do envelhecimento.
 Super‐defesa: Escudo anti‐poluição, antioxidante.
Ingredientes ativos
 Algas vermelhas + Patch de H2O + Extrato de Melão e Figo: Ação
hidratante
 Creatina + Vitamina C: Proteção da juventude
 Algas vermelhas + Vitamina E: Ação super‐defesa
Este bálsamo/emulsão ultra‐fresco hidrata a pele com sede, nutre
intensamente a pele mais desidratada e oferece conforto e suavidade.
A pele fica imediata e profundamente rehidratada, com mais volume, macia e luminosa.

CPY00532

Modo de utilização
Aplicar em todo o rosto e pescoço perfeitamente limpos. De manhã e à noite.
Capacidade
Bisnaga de 50ml
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HYDRA 24+ LÈVRES
Cuidado hidratante protetor para oferecer hidratação e suavidade aos lábios secos e danificados.


Acção protetora, reparadora e cicatrizante

Ingredientes ativos
 Manteiga de Karité: Nutritiva e suavizante
 Óleo de borragem: Fonte de ácidos gordos essenciais
 Stearyl glycyrrhetinate: Cicatrizante e apaziguante
 Hipoalergénico, sem conservantes
Completamente hidratada, a pele fica fresca, macia e com mais volume. As rugas e as
rídulas ficam alisadas. A tez fica luminosa e resplandecente.
Stick tipo pomada oblíquo com uma textura macia e agradável. Desliza facilmente nos
lábios. Não quebra nem derrete. Fragrância delicada e leve (diferente da restante
linha) sem alérgenos.
Modo de utilização
Aplicar nos lábios sempre que precisar.
Capacidade
Stick de 4g

CPY00533

Prescrição de beleza
Cuidados diários
De manhã e à noite, aplicar:
HYDRA 24+ REGARD GLACON no contorno dos olhos. Aplicar depois ÉLIXIR D’EAU e depois HYDRA 24+
CRÈME GLACÉE ou HYDRA 24+ GEL‐CRÈME SORBET no rosto todo e pescoço.
Aplicar HYDRA 24+ LÈVRES nos lábios a qualquer altura do dia.
Cuidados complementares
1 ou 2x por semana, aplicar:
HYDRA 24+ BAUME‐EN‐MASQUE, numa camada espessa no rosto todo e pescoço, deixar atuar durante
10 minutos. Duas opções: massajar com as pontas dos dedos e deixar absorver ou remover com água e
aplicar tónico.
Cabina
SUBLIME HYDRATATION
 Num programa intensivo de 4 tratamentos
 Depois 1x por mês para manutenção.
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Perspetiva geral da linha

Hydratation Essentielle
Tratamento profissional de cabina



Um tratamento profissional de coaching da pele que responde a uma necessidade específica:
desidratação.
Combina eficácia, sensorialidade e relaxamento absoluto.

Conjunto de 10 tratamentos: 10 Saquetas que contêm máscaras de biocelulose com colagénio e ácido
hialurónico que são previamente cortadas para o rosto e pescoço.
Kit Cryospheres: 2 criosferas massajadoras em vidro.
Código: CPY00538

Protocolo kit cryospheres
Ferramentas de massagem para usar durante a aplicação da máscara





Role as esferas com movimentos alisantes sobre a máscara, começando no centro do rosto e
trabalhando para fora, desde a testa até ao pescoço.
Trabalhe no sentido ascendente com movimentos circulares pequenos, começando no centro do
rosto e trabalhando para fora, desde a testa até ao pescoço.
Aplique uma leve pressão na formação da ruga de dentro para fora do rosto, descendo da testa em
direção do pescoço, e voltando a subir aplicando ainda pressão.
Trabalhe nas têmporas com movimentos circulares estáticos. Desloque‐se em redor dos olhos com
grandes números “8”, com pressão aplicada no topo das sobrancelhas, e trabalhando com
movimentos circulares estáticos nas têmporas.

Código: CPY00539

Distribuidor Exclusivo
Avenida Ressano Garcia, 1 A – 1 G 1070-234 Lisboa Tel. 21-3818000 Fax: 21-3818088
Delegações em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e Funchal
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