OS ATIVOS DE ELEVADA EFICÁCIA QUE COM
PÕE O COMPLEXO DE REGENERAÇÃO CELULAR
(CRC), GARANTEM UMA REGENERAÇÃO EM PRO
FUNDIDADE DA PELE MADURA E FORTALECEM
A ESTRUTURA DÉRMICA.
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Estamos aqui para si

MATURE SKIN
O SISTEMA DE REGENERAÇÃO
DA SUA PELE

Rugas, falta de luminosidade, falta de firmeza, manchas de

MULTI ACTION CLEANSING BALM

MICELLAR SKIN TONIC

SKIN REFINING ENZYME PEEL

PERFECT LIFT CREAM

RICH RECOVERY CREAM

AGE PERFECTING SERUM

pigmentação, são sinais de envelhecimento da pele.

Um luxuoso bálsamo de limpeza. A sua delicada textura combina quatro formas de
aplicação: pode ser usado como loção de
limpeza, desmaquilhante, máscara de hidratação e como bálsamo SOS para zonas
particularmente secas e desidratadas.

Tónico facial sem álcool de base micelar.
Com a ajuda da inovadora tecnologia micelar, qualquer traço de maquilhagem ou
produtos de limpeza que possam permanecer na pele são esfericamente encapsulados e suavemente removidos.

Peeling enzimático com enzimas altamente eficazes na remoção suave de células
córneas mortas.

Creme de cuidado anti-idade suavizante
para a pele madura, com o Complexo CRC
assegura a regeneração da pele em profundidade, deixando-a suave e luminosa.

Creme nutritivo de cuidado anti-idade
para pele madura, com o Complexo CRC
Este complexo de elevada performance
assegura a regeneração da pele de forma
efetiva, suaviza-a e promove a sua luminosidade.

Sérum de cuidado anti-idade para pele
madura, com o Complexo CRC composto
por extrato de Trevo Vermelho e Kombucha. Este complexo de elevada performance assegura a regeneração profunda
da pele.

Aplicação como loção de limpeza/desmaquilhante: aplique uma noz do bálsamo no rosto e massaje.

Aplicação: de manhã e à noite, após a
limpeza da pele.

Aplicação: aplicar de manhã e/ou à noite
sobre a pele limpa.

Aplicação: aplicar de manhã e à noite
sobre a pele limpa.

NIGHT RECOVERY SERUM

REJUVENATING MASK

TRI-CARE EYE CREAM

ISOFLAVONIA RELIEF

INSTANT LIFT SERUM

SKIN CONTOUR CREAM

Sérum de cuidado intensivo para a regeneração noturna da pele madura. A elevada
performance do Complexo CRC assegura
a regeneração da pele de forma efetiva,
suaviza-a e promove a sua luminosidade.

Máscara de cuidado anti-idade para a
pele madura, com o Complexo de Regeneração Celular, acalma, regenera em profundidade, suaviza e promove a luminosidade da pele, deixando uma sensação
geral de bem-estar e nutrição.

Creme de contorno de olhos anti-idade e
reafirmante, integra o Complexo de Regeneração Celular. A sua fórmula rica suaviza
a exigente área do contorno dos olhos e
assegura a sua intensa hidratação.

Cápsulas mono-dósicas para a pele madura. Com Isoflavonas, Ácido Hialurónico e
extrato de Semente de Uva para aumentar
a tonicidade e elasticidade da pele.

Sérum de efeito lifting imediato para a pele
madura. A sua fórmula altamente concentrada composta pelos ativos do Complexo
CRC, combinados com Colagénio Marinho,
dá à pele um aspeto radiante e fresco em
apenas alguns minutos, assegurando em
simultâneo a sua regeneração profunda.

Creme anti idade de efeito lifting e textura
nutritiva, deixa a pele suave, uniforme e
firme. Com uma fórmula exclusiva que alia
péptidos estimulantes de elastina da Seda
genuinamente Japonesa e Ácido Hialurónico micro e macro molecular.

MATURE SKIN da JANSSEN COSMETICS é uma linha inovadora anti-aging, composta por poderosos ativos. O sistema modular desta linha foi desenvolvido para dar resposta
às necessidades específicas da pele madura, reativando os
processos naturais de renovação e fazendo com que as pequenas imperfeições desapareçam opticamente.

Aplicação: aplicar sobre apele limpa, 1-2
vezes por semana, à noite. Deixar atuar
durante a noite e de manhã limpe e aplique os cuidados específicos habituais.

Aplicação: aplicar de manhã e/ou à noite.
Ideal como base para a maquilhagem.

O Complexo de Regeneração Celular combina ingredientes
ativos naturais de elevada eficácia com tecnologias inovadoras. O complexo CRC garante uma regeneração abrangente da pele madura e fortalece a sua estrutura. O extrato
de Trevo Vermelho tem efeitos comprovados na redução
das rugas e no aumento da firmeza e hidratação da pele.
A Kombucha, um ingrediente multi-ativo resultante da fermentação do Chá Preto, melhora visivelmente a luminosidade da pele. Estudos recentes mostram que o Kombucha
estimula o desenvolvimento e maturação das células adiposas da pele, produzindo assim um efeito lipo-filling natural
para uma pele mais firme e lisa. Ingredientes ativos testados
e comprovados completam este inovador conceito anti-
aging para uso domiciliar e professional.

MIME A SUA PELE COM
UM FUTURO BRILHANTE

Aplicação: aplicar à noite sobre a pele
limpa. Aplique de seguida o seu creme de
cuidado MATURE SKIN.

Aplicação: aplicar 2 a 3 vezes por semana.
Retire o excesso após 10-15 minutos ou
massaje até total absorção.

Aplicação: aplicar suavemente sobre a
pele limpa do contorno de olhos de manhã
e à noite. Ideal como base para a maquilhagem.

Aplicação: aplicar de manhã e à noite sobre a pele limpa antes do seu creme de
cuidado anti-idade. Apenas para uso externo.

Aplicação: aplicar de manhã e à noite
antes do seu creme de cuidado diário.

Aplicação: aplicar de manhã e/ou à noite
no rosto, pescoço e decote. Massage
suavemente.

