CUIDADOS DA PELE

Cód.: 069

R3 Factor

®

Creme Anti-Rugas
O Creme Anti-Rugas tem a capacidade
de eliminar ou reduzir as rugas da pele,
pois consegue activar o processo de renovação celular. Este creme é designado por
R3 Factor, pois tem a capacidade de Reter, Renovar e Reaﬁrmar a pele, retardando assim o processo de envelhecimento,
mantendo-a com um aspecto saudável e
jovem.
A combinação de Aloe Vera Gel com Colagénio Solúvel, Ácidos Alfa-Hidróxidos
(AHA) e Vitaminas A e E torna o R3 Factor
adaptável a qualquer tipo de pele, protegendo-a das agressões do meio ambiente e
mantendo-a sã.
A Vitamina E presente nesta preparação
tem uma função antioxidante que protege a
pele do envelhecimento precoce, enquanto
a Vitamina A mantém a pele saudável e é
benéﬁca para a pele em muitas situações.
Por outro lado, os Ácidos Alfa-Hidróxidos
(AHA), provenientes dos ácidos de frutas
(da cana do açúcar, dos citrinos, das maçãs,
das uvas, entre outros), são responsáveis
pelo efeito de esfoliante que liberta a pele
das células mortas e a limpa para que esta
exponha as células novas. Com a utilização do R3 Factor, o processo de renovação
celular, que demora 28 dias, acelera o desprendimento das células mortas e activa a
renovação celular.

Os cremes para a pele à base de ácidos de
frutos são considerados dos mais importantes da última década. Ao combinar os AHA
com o Aloe Vera, no creme R3 Factor estamos a propocionar uma excelente defesa
para a sua pele contra os efeitos do tempo
e do ambiente.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera
Gel), Water, Butylene Glycol, Squalane,
Methyl Gluceth-20, Cetyl Dimethicone,
Apricot (Prunus Armeniaca) Kernel Oil,
Glyceryl Stearate, Polyacrylamide, C13-14
Isoparafﬁn, Laureth-7, Tocopheryl Linoleate, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Glycolic Acid, Sugar Cane (Saccharum Ofﬁcinarum) Extract, Lemon (Citrus
Medica Limonum) Extract, Apple (Pyrus
Malus) Extract, Green Tea (Camellia Sinensis) Extract, Retinyl Palmitate, Soluble
Collagen, PEG-100 Stearate, Ascorbic
Acid, Triethanolamine, Diazolidinyl Urea,
Methylparaben, Propylparaben, Perfume.

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 56,7g.

MODO DE USAR

Após a aplicação do Creme Anti-Rugas
pode aplicar a seguir a Loção Reaﬁrmante
e a maquilhagem.
À noite após a limpeza da pele e da aplicação do Creme Anti-Rugas pode aplicar de
seguida o Creme de Noite.
ATENÇÃO: As peles mais sensíveis, de
início, devem utilizar este creme apenas à
noite.

PONTOS-CHAVE
• Reduz e elimina as rugas da pele
• Retém, Renova e Reaﬁrmar a pele
• Ajuda a manter a tonalidade da
pele, textura e suavidade

Depois da limpeza da pele, com a Loção
de Limpeza Esfoliante e o Tónico
Hidratante, aplicar de manhã e à noite o
creme Anti-Rugas na face e pescoço e onde
existam rugas.
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