Antistress mask
Máscara nutritiva, calmante e refrescante
Antistress Mask contém extratos de calêndula e
camomila sendo apropriada especialmente para
as peles reativas. Graças a sua alta concentração
em triterpenos e flavonoides, proporciona
propriedades calmantes e regeneradoras. Uma
vez aplicada sobre a pele, confere uma sensação
refrescante e relaxante.
Apresentação
Tubo 200 ml
Ações
▪▪ Refresca e acalma a pele
▪▪ Nutre e hidrata a pele
▪▪ Ajuda a regenerar a pele
Aplicação
▪▪ Desmaquilhar e limpar a pele com Energizing Cleanser. Aplicar uma camada fina e uniforme sobre a
pele do rosto, pescoço e decote. Deixar atuar entre 15-20 minutos e retirar com uma esponja ou
algodão humedecido com água. Também se pode deixar até que seja totalmente absorvida.
▪▪ Aplicar sempre depois de um procedimento de peeling, ou como tratamento de uso doméstico duas
ou três vezes por semana ou, ainda, com uma frequência apropriada para a pele.
Componentes ativos
Extrato de Aloé Vera
▪▪ ajuda a desacelerar ou inibir a inflamação
▪▪ contém vitaminas dos grupos A, C, E, B
▪▪ ajuda a desintoxicação da pele
▪▪ ajuda a combater os radicais livres
▪▪ ajuda no processo de cicatrização

Mentol
▪▪ refresca a pele irritada e cansada
▪▪ aumenta a circulação sanguínea
▪▪ diminui a inflamação

Óleo de oliva
▪▪ contém três antioxidantes principais: vitamina
E, polifenóis e fito esteróis
▪▪ ajuda a proteger a pele contra o
Extrato de Maçã
envelhecimento prematuro
▪▪ possui efeito anti-inflamatório
▪▪ ajuda a restaurar a suavidade da pele e
▪▪ ajuda a combater e bloquear os agentes irritantes,
protege contra a radiação UV
eliminando os radicais livres que danificam a pele ▪▪ não obstrui os poros
e aceleram o processo de envelhecimento
▪▪ possui uma poderosa ação hidratante
▪▪ restaura o conteúdo de humidade
natural da pele
▪▪ aumenta a penetração e eficácia de
outros produtos para o cuidado da pele
▪▪ promove o brilho saudável da pele
▪▪ ideal para aplicações post-peeling
▪▪ ajuda a reduzir a inflamação do acne,
pústulas e pequenas cicatrizes

