Linha para reavivar a luminosidade da pele
Solução para peles baças e cansadas






Todos os tipos de peles, todas as idades
Mulheres cuja principal preocupação é a luminosidade e que não têm problemas visíveis
de pele
A linha que apresenta a marca PAYOT antes de passar para a hidratação ou anti‐
envelhecimento
A linha que é perfeita para pequenos orçamentos

Linha de luminosidade completa & moderna
 Cuidados diários
 Cuidados skin‐up



Cuidado ocasional

Sensorialidade
 Texturas maravilhosas e cremosas
 Uma fragrância “viciante” e indulgente
 Embalagem moderna e atrativa
Dentro de cada fórmula MY PAYOT: A combinação única de 2 superfrutos:

GOJI
Ação
Dermo‐estimulante
Na epiderme
Imuno‐fortificante
Na circulação sanguínea
Antioxidante
Na epiderme

Como atua?
Graças ao seu conteúdo de Vitaminas B e carotenóides, as células da
epiderme multiplicam‐se e tornam‐se mais ativas.
As bagas Goji aumentam o nível de anticorpos na pele que fortalece o
sistema imunitário e remove facilmente as substâncias indesejadas.
Os polissacáridos e Vitamina C das Goji capturam radicais livres para evitar a
deterioração das células.

AÇAÍ
Ação
Hidratante,
nutritiva
restauradora
Na epiderme
Desintoxicante
Na circulação sanguínea
Estimulante
Na circulação sanguínea

e

Como atua?
Graças à sua composição em vitaminas e minerais, o Açaí regula a água na
pele, melhora a estrutura da epiderme e ativa a sua capacidade de se auto
reconstruir.
Encoraja a drenagem natural de toxinas.
Rico em flavonóides, ativa a micro‐circulação sanguínea e reativa a
luminosidade da pele.
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MY PAYOT BB CREAM BLUR
Cuidado aperfeiçoador com cor








Todos os tipos de pele
Cuidado aperfeiçoador com cor para a pele
2 Tonalidades:
 Clara: efeito “pele de pêssego”
 Média: efeito bronzeado natural
A textura difusora leve é fácil de aplicar e dá um
toque mate aveludado, o que faz uma excelente
base de maquilhagem. A pele fica macia e
acetinada.
Proteção solar FPS 15

Oferece um cuidado de cor aperfeiçoador e
multifuncional para um efeito “pele de pêssego” com a
tonalidade clara e um efeito “bronzeado natural” com
a tonalidade média. No coração da sua fórmula está
um cocktail de ingredientes ativos que oferece uma
ação 5‐em‐1:






Hidratante: Ricas em vitaminas e minerais, as bagas de Açaí oferecem a hidratação
necessária para uma pele fresca e com volume.
Unificadora: Os pigmentos no BB cream oferecem uma cobertura leve para um resultado
ultra‐natural com um efeito de pele sem maquilhagem.
Alisadora: A textura difusora corrige a pele à superfície, esbatendo as pequenas
imperfeições (rídulas, poros).
Antioxidante: As bagas de Goji e a vitamina C protegem a pele dos radicais livres.
Proteção UV: o filtro FPS 20 ajuda a proteger a pele dos efeitos nocivos do sol.

Ingredientes ativos
Duo de superfrutos – Pigmentos de cor – Filtros de FPS15
Textura
A textura difusora leve desliza perfeitamente e é fácil de usar. Toque mate e aveludado.
Modo de utilização
Aplicar todas as manhãs, pode ser usado individualmente ou depois de um hidratante.
Resultados
 A pele fica hidratada, sublimada e protegida num único gesto.
 A tez fica fresca e luminosa. A pele fica verdadeiramente macia com a tonalidade clara, e
aperfeiçoada com um bonito bronzeado natural com a tonalidade média.
Capacidade
Bisnaga de 50ml
Código
Tonalidade clara (Light): CPY00548
Tonalidade média (Medium): CPY00549
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MY PAYOT SLEEPING PACK
Máscara de noite anti‐fadiga para uma luminosidade renovada





Todos os tipos de pele
Cuidado de noite para combater a fadiga
Textura fresca, invisível, leve e não colante
Uma textura inteligente que liberta gradualmente os seus
ingredientes ativos na pele durante o sono

Oferece à sua pele a possibilidade de beneficiar da nova tecnologia e
sensorialidade original para combater os sinais de fadiga. Porque
atua durante o sono, quando a sua pele está mais recetiva aos
benefícios dos cuidados para a pele, esta máscara de noite liberta
continuamente os seus ingredientes ativos. Com superfrutos
energizantes, ácido hialurónico volumizador e revigorante extrato da
árvore da Seda, “apaga” os sinais visíveis do envelhecimento,
permite à pele recuperar melhor durante a noite, reaviva a
luminosidade e melhora visivelmente a qualidade da pele.
Ingredientes ativos
Duo de superfrutos – Ácido hialurónico – Extrato da árvore da Seda
Textura
Textura leve, fresca e não colante.
Textura inteligente que liberta os ingredientes ativos da máscara durante a noite.
Modo de utilização
Aplicar à noite em caso de extrema fadiga, ou 2 ou 3x por semana em vez do creme de noite
habitual.
Resultados
De manhã, a tez fica fresca e luminosa e a pele parece mais lisa e visivelmente repousada
como depois de uma boa noite de sono.
Capacidade/Código
VP Bisnaga de 50ml (CPY00546)
CAB Bisnaga de 200ml (CPY00547)
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Uma linha de produtos completa para todas as necessidades

Cuidados Diários

MY PAYOT JOUR
Cuidado revitalizante para usar de manhã. Num instante, a tez fica revitalizada e luminosa. A
pele fica hidratada durante todo o dia. Os superfrutos atuam imediatamente para estimular a
circulação e ajudar a epiderme a recuperar a uniformidade e luminosidade. Peles normais a
secas.

MY PAYOT FLUIDE
Proporciona uma sensação imediata de frescura. Os extratos de bagas Goji e Açaí são
combinados com a Tapioca para uma ação 2‐em‐1: matificam e estimulam a luminosidade!
Ideal para peles mistas, hidrata, uniformiza a tez e estimulam a luminosidade para uma pele
saudável durante todo o dia. Peles normais a mistas.

MY PAYOT REGARD
A qualquer momento do dia para restaurar um olhar fresco e luminoso. Os extratos de Alcaçuz
descongestionante e a Centelha Asiática sobrepõem‐se aos superfrutos para um efeito
imediato anti‐inchaços e anti‐olheiras.

MY PAYOT NUIT
As bagas Goji e Açaí combinadas com os extratos de Avelã para desintoxicar a pele enquanto
dorme. Ao acordar, a pele está nutrida, fortalecida e pronta para um longo dia.
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Cuidados Crossover Multifuncionais

MY PAYOT BRUME ÉCLAT
Uma sensação de frescura e bem‐estar imediatos. Uma névoa sem álcool que hidrata e
revitaliza a luminosidade da pele. Atua como uma película transparente na pele para combater
eficazmente os efeitos nocivos da poluição.

Cuidados Skin‐Up

MY PAYOT SUPER BASE
A melhor aposta da mulher para uniformizar a tez e apagar as pequenas imperfeições.
Aplicadas depois do creme de dia, a base funciona como um véu fino na superfície da pele
para fechar os poros e alisar a pele. MY PAYOT SUPER BASE é também uma excelente base
para a maquilhagem.

MY PAYOT ÉCLAT DU REGARD
Um verdadeiro pincel mágico que oferece uma ação 3‐em‐1:
ANTI‐FADIGA: As olheiras ficam reduzidas, o contorno dos olhos volta a ficar fresco.
CORRETIVA: Disfarça as pequenas imperfeições do rosto, a pele fica alisada.
ILUMINADORA: As sombras ficam mais claras, a luminosidade do rosto é reavivada.
A sua cor universal é adequada para todos os tons de pele.
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Protocolo

1. Prelúdio
Envolva os pés em 2 toalhas quentes e húmidas, estimule os pontos de pressão
simultaneamente na planta dos pés, trabalhando desde os dedos do pé em direção ao arco do
pé e do calcanhar. Aplique movimentos relaxantes no tornozelo. Retire as toalhas húmidas e
seque os pés com uma toalha quente e seca, e em seguida tape‐os. Desinfete as mãos.
Coloque a fita do cabelo e faça o movimento n.º 41 da Dr.ª Payot com o BAUME À LA
RHODOCHROSITE.
2. Limpar




DÉMAQUILLANT EFFACE’CILS DOUCEUR
LAIT DÉMAQUILLANT FRAICHEUR
Tonifique a pele com LOTION TONIQUE FRAICHEUR

3. Exfoliar



GOMMAGE DOUCEUR ou DOUX GOMMAGE
Tonifique a pele com LOTION TONIQUE FRAICHEUR

4. Massajar



BAUME À LA RHODOCHROSITE e ELIXIR: massagem dos 42 movimentos
Tonifique a pele com LOTION FRAICHEUR

5. Máscara profissional



ÉLIXIR D’EAU + MASQUE PEEL‐OFF MY PAYOT. ELIXIR D'EAU é aplicado com pequenas
batidas, não massaje
DOUCEUR DES MAINS durante o tempo restante da máscara

6. Assinatura


ÉLIXIR D’EAU + MY PAYOT JOUR

7. Final suave
Ajude a cliente a levantar‐se. Coloque uma toalha quente sobre os ombros. Faça movimentos
relaxantes na área do trapézio e da nuca. Termine com leves movimentos de percussão. Retire
a toalha.

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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