Depois do lançamento da linha Les Démaquillantes em 2013, a PAYOT está a ampliar a linha,
adaptando‐a a todos os tipos de peles e aos hábitos de todas as mulheres.

Uma nova experiência de desmaquilhagem com base na tecnologia micelar através de
desmaquilhantes e líquidos de limpeza super‐sensoriais com base num delicioso cocktail de
frutos e especiarias.
Excelentes desmaquilhantes formulados a partir de uma seleção de ingredientes ativos de
elevado desempenho
• Desmaquilhagem eficaz reforçada pela tecnologia micelar
• O poder dos frutos e das especiarias cheio de benefícios para a beleza: Framboesa,
Manga e Canela
• Prevenção anti‐envelhecimento: ácido hialurónico
• Ingredientes ativos complementares: Óleo de Abacate, Ananás e Vitamina C
Fórmulas deleitáveis e sensoriais
 Texturas inovadoras e modernas para uma desmaquilhagem com água, um pedaço de
algodão ou num único passo.
 Texturas suaves e fundentes para envolver a epiderme em suavidade e conforto: Leite,
mousse, creme, água, óleo, etc.
 Uma nova fragrância deliciosa e cintilante.
Fragrância energizante e frutada
Pirâmide olfativa para a fragrância dos novos desmaquilhantes (comuns ao Lait Micellaire
Démaquillant, Lotion Tonique Réveil, Mousse Micellaire Nettoyante, Eau Micellaire Express e
Crème Micellaire Démaquillante).
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Os novos produtos




Com extratos de Framboesa para todos os tipos de peles  Uma fonte de nutrientes,
minerais, antioxidantes e vitaminas, as framboesas são uma fonte de nutrientes, minerais,
antioxidantes e vitaminas essenciais para a saúde da pele. São conhecidas pelas suas
excelentes propriedades hidratantes, regenerantes e reestruturantes.
Com extratos de Manga para peles normais a secas  A manga é uma fruta rica em fibra
pré‐biótica, vitaminas, minerais e antioxidantes. É altamente emoliente e suavizante, e
ajuda a preservar a hidratação da pele, deixando‐a ainda suave e sedosa.

LAIT MICELLAIRE DÉMAQUILLANT
(substitui o LAIT DÉMAQUILLANT FRAÎCHEUR)

Leite micelar hidratante e reconfortante com extratos de Framboesa
Todos os tipos de peles
Este leite desmaquilhante remove a maquilhagem do rosto e previne contra a desidratação.





Limpa e remove a maquilhagem
Elimina todas as impurezas
Hidrata e suaviza a pele
Ajuda a restaurar o equilíbrio biológico da pele para preservar a sua
juventude

O rosto e o pescoço ficam perfeitamente limpos. A pele fica limpa, macia e
reconfortada.
Textura
Leite rico e aveludado
Modo de utilização
Aplicar de manhã e/ou à noite no rosto e pescoço com um pedaço de
algodão ou massajar suavemente com a ponta dos dedos. Tonificar a pele
com Lotion Tonique Réveil.
Capacidade/Códigos
Embalagem de 200ml com bomba doseadora (CPY00325)
Embalagem de 1000ml com bomba doseadora (CPY00326)

NOVA
FÓRMULA
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LOTION TONIQUE RÉVEIL
(substitui o Lotion Tonique Fraîcheur)

Loção aperfeiçoadora para mais luminosidade com extratos de Framboesa
Todos os tipos de peles





Completa a desmaquilhagem
Tonifica a pele e revela a sua luminosidade
Recupera a luminosidade da tez
Ajuda a restaurar o equilíbrio biológico da pele para preservar a sua
juventude

A pele fica limpa, macia e luminosa. A textura da pele fica refinada e a tez
luminosa.
Textura
Líquido fresco e sem álcool
Modo de utilização
Aplicar de manhã e/ou à noite no rosto e pescoço limpos com um pedaço
de algodão.

NOVA
FÓRMULA

Capacidade/Códigos
Embalagem de 200ml com bomba doseadora (CPY00327)
Embalagem de 1000ml com bomba doseadora (CPY00328)

MOUSSE MICELLAIRE NETTOYANTE
Mousse micelar cremosa sem sabão com extratos de Framboesa
Todos os tipos de peles





Remove suavemente a maquilhagem e limpa a pele
Elimina as impurezas acumuladas todos os dias
Sem sabão, limpa suavemente
Ajuda a restaurar o equilíbrio biológico da pele para preservar a sua
juventude

O rosto e o pescoço ficam perfeitamente limpos. A pele fica limpa, macia e
reconfortada.
Textura
Loção transparente que se transforma numa espuma leve e branca num só
passo.
Modo de utilização
Aplicar de manhã e/ou à noite na pele ligeiramente humedecida e massajar.
Retirar com água limpa.

NOVO

Capacidade/Código
Embalagem de 150ml (CPY00329)
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EAU MICELLAIRE EXPRESS
Água desmaquilhante refrescante para rosto e olhos com extratos de Framboesa
Todos os tipos de peles



Solução desmaquilhante rápida para rosto, olhos e lábios, elimina a
maquilhagem e as impurezas e limpa a pele num só passo
Ajuda a restaurar o equilíbrio biológico da pele para preservar a sua
juventude

O rosto e o pescoço ficam perfeitamente limpos. A pele fica limpa, macia e
reconfortada.
Textura
Água refrescante
Modo de utilização
Aplicar de manhã e/ou à noite no rosto e pescoço com um pedaço de
algodão.

NOVO

Capacidade/Código
Embalagem de 200ml com bomba doseadora (CPY00330)

DÉMAQUILLANT INSTANTANÉ
(substitui o Yeux Efface’cils Douceur)

Desmaquilhante à prova de água com dupla textura com extratos de Framboesa
Este desmaquilhante de dupla textura elimina fácil e suavemente todos os
vestígios de maquilhagem dos olhos e lábios, incluindo a maquilhagem à prova
de água.




Elimina todos os vestígios de maquilhagem dos olhos e lábios, incluindo a
maquilhagem de longa duração e à prova de água
Remove perfeitamente a maquilhagem e as impurezas, oferecendo o
conforto derradeiro
Protege a área particularmente delicada do contorno dos olhos

A maquilhagem dos olhos e lábios é perfeitamente removida. Testado sob
controlo oftalmológico, adequado para olhos sensíveis e para quem usa lentes
de contacto

NOVA
FÓRMULA

Textura
Loção de dupla textura (oleosa e aquosa). Adequado para olhos sensíveis e para quem usa
lentes de contacto.
Modo de utilização
Agitar bem antes de usar. Colocar um pedaço de algodão embebido sobre cada olho. Passar
suavemente sobre os olhos, sempre desde a raiz até às pontas das pestanas. Não remover com água.
Capacidade/Códigos
Embalagem de 125ml com bomba doseadora (CPY00332)
Embalagem de 200ml com bomba doseadora (CPY00333)
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CRÈME MICELLAIRE DÉMAQUILLANTE
(substitui Nettoyant Moussant Douceur)

Creme de limpeza suave sem enxaguamento com extratos de Manga
Peles normais a mistas





Remove perfeitamente a maquilhagem e as impurezas, oferecendo
o conforto derradeiro
Fórmula que não requer remover com água, protege a pele dos
efeitos ressecantes da água dura
Nutre e suaviza
Ajuda a restaurar o equilíbrio biológico da pele para preservar a sua
juventude

O rosto e o pescoço ficam perfeitamente limpos. A pele fica limpa, macia
e reconfortada.
Textura
Creme reconfortante ultra‐macio

NOVA
FÓRMULA

Modo de utilização
Aplicar de manhã e/ou à noite no rosto e pescoço com um pedaço de algodão ou massajar
suavemente com a ponta dos dedos. Não é necessário remover com água. Tonificar a pele com
Lotion Tonique Réveil ou Eau Dermo‐Micellaire.
Capacidade/Código
VP Bisnaga de 200ml (CPY00331)

Restante linha

GEL DÉMAQUILLANT D’TOX
Gel desmaquilhante com extrato de Canela
Peles normais a mistas
Este gel limpa suavemente, purifica e reduz os brilhos da pele e aumenta
imediatamente a luminosidade da tez.
Ingredientes ativos
 Extrato de Canela: Adstringente e regula o sebo
 Vitamina C estabilizada: Aclarador e antioxidante
A textura da pele fica refinada. A tez fica luminosa. A pele fica clara, macia e
luminosa.
Textura
Gel mousse rosa alaranjado. Ao entrar em contacto com a água, o gel transforma‐
se numa espuma cremosa.
Modo de utilização
Aplicar de manhã e/ou à noite na pele humedecida e fazer espuma com leves
movimentos circulares. Remover com água limpa.
Capacidade/Código
VP Embalagem de 200ml com bomba doseadora (CPY00523)
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HUILE FONDANTE DÉMAQUILLANTE
Óleo desmaquilhante leitoso com extrato de óleo de Abacate
Todos os tipos de peles
Um desmaquilhante de rosto com dupla textura: este óleo dissolve impurezas e a
maquilhagem de rosto e olhos mais difícil, e ao entrar em contacto com água
transforma‐se num leite sedoso para uma pele perfeitamente limpa.
Ingredientes ativos
Extrato de óleo de Abacate: Suavizante
A pele fica perfeitamente limpa, com elasticidade e macia.
Textura
Óleo leitoso que se transforma num leite ao entrar em contacto com a água.
Modo de utilização
Aplicar de manhã e/ou à noite na pele seca e emulsionar com uma pequena
quantidade de água. Remover com água limpa.
Capacidade/Código
VP Embalagem de 200ml com bomba doseadora (CPY00193)
CAB Embalagem de 1000ml com bomba doseadora (CPY00195)

MASQUE D’TOX
Cuidado revitalizante para mais luminosidade com extratos de Toranja
Peles normais a mistas
Esta máscara limpa, aclara e estica os traços para revelar uma tez repousada.
Elimina o excesso de sebo, impurezas e poluentes.
Ingredientes ativos
Extrato de Toranja: Adstringente, antioxidante e anti‐radicais livres
A pele fica revitalizada, a tez fica luminosa.
Textura
Textura de creme luxuoso
Modo de utilização
Aplicar 1 a 2x por semana.
Capacidade/Código
VP Bisnaga de 50ml (CPY00192)
CAB Embalagem de 200ml com bomba doseadora (CPY00198)
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GELÉE GOMMANTE DOUCEUR
Gel exfoliante cremoso com extratos de Papaia
Peles normais a secas.
Este gel exfoliante elimina suavemente as células mortas e impurezas.
Ingredientes ativos
Extrato de Papaia: Suavizante
Resultados
A pele fica perfeitamente limpa e sem os poluentes acumulados.
Textura
Textura de creme luxuoso
Modo de utilização
Aplicar 1 a 2x por semana.
Capacidade/Código
VP Bisnaga de 50ml (CPY00194)
CAB Bisnaga de 200ml (CPY00288)

GOMMAGE INTENSE FRAICHEUR
Creme exfoliante com extratos de Arando
Todos os tipos de peles
Este exfoliante único com partículas exfoliantes elimina as impurezas, elimina
as células mortas da pele e refina a textura da pele.
Ingredientes ativos
Extrato de Arando: Hidratante e antioxidante
A pele fica perfeitamente limpa e sem os poluentes acumulados.
Textura
Creme com partículas exfoliantes
Modo de utilização
Aplicar 1 a 2x por semana.
Capacidade/Código
VP Bisnaga de 50ml (CPY00191)
CAB Bisnaga de 200ml (CPY00199)

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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