Les Élixirs são séruns de elevado desempenho que são verdadeiros concentrados de
tratamento para a pele. Uma fórmula criada a partir de uma mistura única do poderoso
COMPLEXO ÉLIXIR e as propriedades extraordinárias das plantas excecionais.

O PODER DO COMPLEXO ÉLIXIR
Derivado da investigação científica dos laboratórios PAYOT, o ÉLIXIR COMPLEX responde às
necessidades principais da sua pele de modo a preservar o seu capital saúde/beleza da pele:
 Retarda os sinais do envelhecimento prematuro da pele ao neutralizar os radicais livres
com oligoelementos (zinco e manganês)
 Proteger a pele com biossacáridos.
 Corrigir as rugas e rídulas para recuperar o aspeto jovem da pele com dois ácidos
hialurónicos de diferentes pesos moleculares.

AS PROPRIEDADES EXTRAORDINÁRIAS
DAS PLANTAS E DOS FRUTOS
Inspirados por este know‐how da especialista em plantas, Nadia PAYOT, estas plantas e frutos
têm sido usados desde o início dos tempo pelas suas propriedades excepcionais, e têm sido
uma fonte inesgotável para a beleza, oferecendo uma resposta às necessidades específicas de
cada estado de pele.





Extrato de Argão, uma fonte derradeira de regeneração para peles maduras.
Extrato de Romã, uma fonte que oferece um efeito mate para peles mistas a oleosas.
Aveia, uma fonte de hidratação para peles desidratadas.
Lichias, uma fonte de luminosidade para peles baças.

Cada ÉLIXIR é único e desenvolvido para atuar na pele de um modo específico.
Independentemente do tipo de pele e das suas necessidades, escolha o ÉLIXIR que é melhor
para si e deixe a magia fazer o resto.
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ÉLIXIR SUBLIME LIFT
Sérum tensor regenerador com complexo Élixir e extrato de Argão





Peles maduras.
Fórmula inteligente, ação à medida.
Textura de creme/sérum branco iridescente com um efeito de lifting
imediato.
Sem fragrância.

Com a sua fórmula genuinamente inteligente, ÉLIXIR LIFT oferece uma
ação à medida das peles maduras. Em resposta aos sinais enviados pela
pele, os seus ingredientes ativos específicos ativam os mensageiros
celulares que são essenciais para a defesa, longevidade e comunicação. À
superfície, esticam os traços para um efeito de lifting imediato.
Ingredientes ativos
 Complexo Élixir: Para retardar, proteger e corrigir os efeitos do
envelhecimento da pele.
 Extrato de Argão + Survicode: Ação tensora inteligente.
 Osilift: Efeito tensor.
Tecnologia

Resultados
Os traços ficam como que levantados, a pele parece visivelmente mais jovem.
Textura
A sua textura divina sedosa e acetinada envolve a pele numa sensação infinita de bem‐estar e
beleza. SEM FRAGRÂNCIA.
Modo de utilização
Aplicar de manhã e à noite, individualmente ou antes do seu creme habitual.
Capacidade/Códigos
VP Frasco de 30ml: CPY00323
CAB Frasco de 50ml: CPY00322

3

ÉLIXIR REFINER
Sérum matificante minimizador de poros com complexo Élixir e extrato de Romã





Pele mista a oleosa.
Fórmula de tripla ação “controlo da pele”.
Textura fresca e aveludada de cor verde claro.
Sem fragrância.

A sua fórmula genuína de “controlo da pele”, ÉLIXIR REFINER proporciona
uma ação tripla para sublimar as peles mistas a oleosas: limita os brilhos,
reduz o aspeto e o tamanho dos poros e refina visivelmente a textura da
pele.
Ingredientes ativos
 Complexo Élixir: Retarda, protege e corrige os efeitos do
envelhecimento da pele.
 Extrato de Romã: Adstringente, aperta os poros e o seu efeito anti‐
inflamatório reduz a inflamação.
 Refinyl: Abranda a produção de sebo e limita assim o aparecimento
de brilhos indesejados, reduz o aspeto inestético dos poros dilatados, estabiliza o processo
de queratinização e alisa o microrrelevo.
 AHA de Ananás: Ação ceratolítica, refinadora.
 Pó de Tapioca: Matifica, absorve o excesso de sebo.
Tecnologia

Textura
A sua textura leve de creme/sérum e de cor verde clara com um acabamento aveludado e
acetinado desaparece na pele numa carícia fresca e empoada. SEM FRAGRÂNCIA.
Modo de utilização
A textura da pele fica lisa, a luminosidade e o aspeto mate ficam restaurados.
Capacidade/Códigos
VP Frasco de 30ml: CPY00317
CAB Frasco de 50ml: CPY00318
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ÉLIXIR D’EAU
O ativador de hidratação
Como um verdadeiro “ativador” de hidratação, ÉLIXIR D’EAU com extrato de Aveia
restaura a vida e a luminosidade das peles sedentas. Os seus ingredientes ativos
especializados garantem um nível de hidratação máximo contínuo e evitam que a
pele fique desidratada.
Ingredientes ativos
 Complexo Élixir: Retarda, protege e corrige os efeitos do envelhecimento da
pele.
 Extrato de Aveia: Protege da desidratação.
 Complexo de aminoácidos, açúcares hidratantes e uma ação hidro‐reguladora.
A pele fica hidratada, os traços alisados e a tez luminosa.
Textura
A sua lendária textura airosa, líquida, rosa e aquosa derrete‐se na pele como um
sopro de frescura. Sem fragrância.
Modo de utilização
Aplicar de manhã e à noite, individualmente ou antes do seu creme habitual.
Capacidade/Códigos
VP Frasco de 30ml – CPY00225
CAB Frasco de 50ml – CPY00168

ÉLIXIR IDÉAL
O aperfeiçoador da pele
Um verdadeiro “aperfeiçoador” da pele, ÉLIXIR IDÉAL com extrato de Lichias atua
simultaneamente na qualidade, uniformidade e juventude da pele baça. A sua
fórmula única reproduz todos os atributos da pele ideal: alisa a superfície da pele
(rugas e poros) e revela a luminosidade e reduz as manchas castanhas e as
irregularidades da tez.
Ingredientes ativos
 Complexo Élixir: Retarda, protege e corrige os efeitos do envelhecimento da
pele.
 Extrato de Lichias: Ilumina e unifica a tez, melhora a superfície da pele.
 Vitamina C: Limita o aparecimento de manchas – estimula a luminosidade.
 O pó Soft Focus reflete a luz, dá um toque suave e alisa a superfície da pele.
A pele fica hidratada, os traços alisados e a tez luminosa.
Textura
A sua textura leve de creme/sérum e derrete‐se na pele com um acabamento aveludado e acetinado.
Sem fragrância.
Modo de utilização
Aplicar de manhã e à noite, individualmente ou antes do seu creme habitual.
Capacidade/Códigos
VP Frasco de 30ml – CPY00292
CAB Frasco de 50ml – CPY00293
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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