UNI SKIN

CUIDADOS APERFEIÇOADORES E ILUMINADORES DA TEZ
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UNI SKIN

4 Produtos excecionais com texturas únicas e sensoriais.
Todas as mulheres sonham com uma tez
perfeita, independentemente da sua idade,
tipo ou tom de pele. Mais de 8 mulheres
em cada 10 no mundo preocupam-se com
as irregularidades da tez.
A influência do meio-ambiente, o nosso
estilo de vida e a idade é o que enfraquece
o epigenoma (o ambiente do nosso ADN
celular). O equilíbrio biológico no coração
das células é interrompido e isso é visível no
rosto.
Uma grande inovação dos Laboratórios
Payot: UNI SKIN unifica e corrige todas as
imperfeições da tez: textura da pele não
uniforme, manchas escuras, tom baço,
marcas e áreas de vermelhidão.
Como resultado, a tez fica perfeitamente unificada. A pele fica luminosa e naturalmente bela,
recupera a sua luminosidade original e parece visivelmente mais jovem.
PARA TODAS AS MULHERES ● TODOS OS TIPOS DE PELES ● TODOS OS TONS DE PELE
Os laboratórios PAYOT criam o Complexo UNI PERFECT que oferece uma completa ação celular
a dois níveis para combater todos os problemas da tez.
Ação intracelular
Epigenomyl® é um potente ingrediente ativo patenteado derivado da flor da Calêndula. A sua
ação única na origem das imperfeições da tez protege o ambiente de ADN das células e estimula
a síntese das principais células da pele (ceratinócitos, melanócitos, fibroblastos, etc.)
Ação celular
A combinação das plantas asiáticas e do Quivi encoraja a regeneração epidérmica, alisando a
textura da pele e disfarçando os problemas de pigmentação. O Agrião atua como duplo escudo
antipoluição ao proteger a pele contra os radicais livres e estimulando o sistema de
desintoxicação natural da pele.
Dia após dia, os problemas da tez como que desaparecem, a tez fica mais uniforme e mais
luminosa. A pele fica naturalmente bela e uniforme, mesmo sem maquilhagem.
Tez Uniforme: 100%*
Pele Luminosa: 75%
Pele Mais Jovem: 70%
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UNI SKIN JOUR

Creme unificador e aperfeiçoador
UNI SKIN JOUR é um creme de dia que atua diariamente para
combater a disfunção celular na origem da tez irregular (manchas de
pigmentação, pele baça, cicatrizes, vermelhidão). Revitaliza o poder
de reflexão da pele e revela a sua luminosidade. Os seus ingredientes
ativos de superdefesa oferecem por um lado um escudo antipoluição
e por outro lado uma proteção solar de fator 15 reforçada com antiUVA, para prevenir o aparecimento de novas irregularidades da tez.
Ingredientes ativos
Complexo UNI-PERFECT
Textura de mousse aveludada com um acabamento macio e sedoso. Pontos fortes: Textura com
filtros que podem ser facilmente aplicados, sem o acabamento oleoso.
A tez fica fresca e perfeitamente unificada. A pele fica luminosa, naturalmente bela, recupera a
sua luminosidade original e parece visivelmente mais jovem.
Modo de utilização
Todas as manhãs numa pele perfeitamente limpa.
Capacidade/Código
VP Boião de 50ml (CPY00550)
CAB Boião de 100ml (CPY00554)

UNI SKIN YEUX LÈVRES

Bálsamo unificador e aperfeiçoador
UNI SKIN YEUX ET LEVRES é um creme de dia que atua
diariamente para combater a disfunção celular na origem da tez
irregular (manchas de pigmentação, pele baça, cicatrizes,
vermelhidão). Reaviva a luminosidade na delicada área dos olhos
e dos lábios, preenchendo visivelmente as rídulas. Sem
fragrância.
Ingredientes ativos
Complexo UNI-PERFECT
Uma textura macia preenchedora cera-em-bálsamo. Pontos fortes: A sua textura fundente
quando aplicado para um excelente conforto na área delicada dos olhos e dos lábios.
O olhar fica visivelmente mais luminoso. O contorno dos lábios fica mais liso e unificado. O rosto
todo fica harmonioso, parece visivelmente mais jovem.
Modo de utilização
Aplicar de manhã e à noite no contorno dos olhos e dos lábios.
Capacidade/Código
Boião de 15ml (CPY00552)
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UNI SKIN CONCENTRÉ PERLES
Sérum leve aperfeiçoador

UNI SKIN CONCENTRÉ PERLES é um sérum extraordinário que atua para
combater a disfunção celular na origem da tez não uniforme (manchas de
pigmentação, pele baça, cicatrizes, vermelhidão). Quando aplicado, as suas
pérolas preciosas e iluminadoras fundem-se perfeitamente com o gel
volumizador repleto de ácido hialurónico para atuar como um verdadeiro
impulsionador da luminosidade da pele.
Ingredientes ativos
Complexo UNI-PERFECT
Textura de pérolas de gel, fresca e sensorial. Pontos fortes: Durante a
aplicação, com a ação da bomba, as pérolas fundem-se com o gel ativo, para
revelar toda a sua luz.
A tez fica fresca e perfeitamente unificada. A pele fica com mais volume, naturalmente bela,
recupera a sua luminosidade original e parece visivelmente e mais jovem.
Modo de utilização
Aplicar de manhã e à noite no rosto, pescoço e decote limpos e tonificados.
Capacidade/Código
Embalagem com bomba doseadora de 30ml (CPY00551)

UNI SKIN CC CREAM

Cuidado aperfeiçoador unificador com cor
UNI SKIN CC CREAM é um creme multifuncional para corrigir a cor da tez.
Corrige, unifica e disfarça todas as imperfeições da tez (manchas de
pigmentação, pele baça, cicatrizes, vermelhidão). Oferece uma elevada
proteção solar de fator 30 reforçado com anti-UVA.
Ingredientes ativos
Complexo UNI-PERFECT
Textura ultrafina com pigmentos encapsulados universais. Pontos fortes:
Os seus pigmentos mudam para se adaptarem, com o contacto com a pele,
a todas as tezes para uma tez perfeita.
Num único gesto, as imperfeições da tez ficam disfarçadas. Perfeitamente
unificada, a tez fica mais uniforme. A pele fica luminosa, naturalmente bela e parece
visivelmente mais jovem.
Modo de utilização
Aplicar com leves effleurages num rosto perfeitamente limpo. Pode ser usado individualmente
ou com o creme de dia habitual.
Capacidade/Código
Bisnaga de 40ml (CPY00553)
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Técnica estimulante
Uma técnica de exercício facial estimulante inspirado no know-how da PAYOT e o sucesso da
sua massagem tipo ballet, a massagem de 42 movimentos.
Para otimizar a eficácia do nosso ritual de beleza Uni Skin, faça movimentos de pressão,
estimulando a microcirculação e a regeneração celular para promover a uniformidade e
luminosidade da tez. Aplicar o produto com pressão suave para garantir a proteção da
elasticidade da pele.

Uni Skin Concentré Perles - Uni Skin Jour
Aqueça uma pequena noz do produto entre as mãos. Faça alguns movimentos de pressão
ascendentes, do rebordo externo da mão para o rebordo interno, do centro do rosto para fora,
evitando a área do contorno dos olhos.

Uni Skin Yeux Et Lèvres
Faça movimentos de pressão delicados com as pontas dos dedos, do rebordo externo da mão
para dentro, do canto interno do olho até à base da raiz do cabelo ao nível das sobrancelhas, e
depois ao nível da parte superior das maçãs do rosto. Faça os mesmos movimentos com três
dedos duma mão, focando-se no contorno dos lábios.

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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