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Kit de pele funda Instituto sem parabenos, óleo mineral, PEG, silicones, artificiais
Kit inovador projetado para resolver os problemas de:
• DANIFICADAS DA PELE;
• PELE QUE SE SUBMETERAM A TRATAMENTOS INVASIVOS;
• EXPOSIÇÃO EXCESSIVA AO SOL, ATÉ MESMO POR PELE VERMELHA;
• PELE COM CICATRIZES;
• PELE DANIFICADA PELA POLUIÇÃO;
• PELE SENSÍVEL E DESIDRATADA.

72 v-enzima PEELING com protease e Alantoína
Máscara de casca de gel que tem um importante regenerador da epiderme. Ajuda a
reduzir manchas, para melhor preparar a pele para tratamentos cosméticos e dá brilho
imediato.
embalagem: frasco de 30 ml.

73v-revitalizante concentrado com aloe vera gel, Baba de caracol, Cruz ligados
ácido hialurônico, extrato de sabugueiro
Complexo multiuso especial combinando um pool de ingredientes naturais
cuidadosamente seleccionados para a regeneração da epiderme dando a elasticidade da
pele e brilho. Um efeito revitalizante imediato, contrasta os fenômenos da sensação e
vermelhidão no processo de cicatrização da pele danificada.
embalagem: frasco de 20 ml.

SORO 74V-calmante e restaurador com Baba de caracol, DNA de sódio, aloe vera
gel e argan óleos e mastique
Calmante de soro com uma alta concentração de ingredientes naturais específicos que
executam essencial calmante e restaurador. Contribui para corrigir imperfeições da pele.
Equilibra o tom de pele, realça o brilho e retorna o Tom, a elasticidade e a hidratação.
embalagem: frasco de 20 ml.

75V-refrescante GEL máscara regeneradora com Baba de caracol, gel de aloe vera,
Cruz ligados ácido hialurônico
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Refrescante e calmante gel com ingredientes funcionais de regeneração e calmante, dá
alívio e conforto para a epiderme. Ajuda a restaurar o equilíbrio natural da pele pele
danificada no auto reparo. Fórmula de gel sem parabenos, PEG, olminerali, silicones,
cores artificiais.
embalagem: tubo de 100 ml.

76V-protetor creme hidratante com Baba de caracol, sódio DNA, gel de aloe vera,
Cruz vinculado o ácido hialurónico, extrato de óleo de árvores mástique e
sabugueiro
Fórmula preciosa, enriquecida com emolientes, nutrir componentes extremamente
profundezas até as peles mais exigentes. Este creme é calmante, protetora, hidratante e
nutritivo; protege contra os raios UV, retardando o fotoenvelhecimento da pele, não é
gorduroso e absorve rapidamente, dando uma prolongada sensação de maciez.
embalagem: frasco de 15 ml.

Kit de pele-funda-home
Kit inovador projetado para multiplicar a eficácia do tratamento realizado no Instituto.

77v-protetor creme hidratante
Fórmula preciosa, enriquecida com emolientes, componentes nutritivos de pele
extremamente exigentes trabalhos.
embalagem: frasco de 50 ml.

CONCENTRADO revitalizante-78v
Complexo multiuso especial combinando um pool de ingredientes naturais
cuidadosamente seleccionados para a regeneração da epiderme dando a elasticidade da
pele e brilho.
embalagem: frasco de 15 ml.
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