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FATOR DE PROTEÇÃO
SOLAR 45

R$ 59,90 + FRETE

Hidratante labial a base de vitaminas e
ativos como hialurônico possui alto
poder de hidratação e regeneração
desenvolvidos especialmente para a
pele fina e delicada dos lábios.

GLOSS VOLUME

R$ 59,90 + FRETE



ESPUMA DE LIMPEZA 
FACIAL

Remove efetivamente o excesso de
oleosidade, maquiagem e impurezas,
além de reequilibrar as funções
imunológicas e restabelecer o ph
natural da pele e diminuir a produção
cebaséa.

R$ 79,90 + FRETE

HIALURÔNICO GOLD

O Ácido Hialurônico é um ativo produzido
naturalmente pelo corpo que possui
propriedades hidratantes e estimulantes de
colágeno. A diminuição da sua produção
ocorre a partir dos 25 anos de idade e afeta
diretamente a pele, ocasionando o
aparecimento das rugas, flacidez e a perda do
viço. Repor esse ativo é fundamental e deve ser
feito assim que os primeiros sinais de
envelhecimento surgem. O hialurônico Gold
ajuda a manter a sustentação e a hidratação da
pele, evitando a flacidez, as linhas e sinais de
expressão, preenchendo e mantendo a pele
hidratada, viçosa e revitalizada.

R$ 79,90 + FRETE



CANETA CLAREADORA
PARA ÁREA DOS OLHOS

O escurecimento da área dos olhos
causa desconforto nas pessoas.
Pensando nisso desenvolvemos uma
caneta clareadora composta por
ativos que auxiliam na melhora das
áreas escurecidas dessa região.
Composta por ácido tioglicólico,
ácido tranexamico, haloxil e regu age
ela é responsável por reduzir a
quantidade de pigmen to contidos na
região. Diminuindo a aparência de
cansaço nesta região.

R$ 79,90 + FRETE

SERUM VITAMINA C

Poderoso anti-idade e antioxidante
o sérum de vitamina C foi
desenvolvido especificamente para
a pele do rosto, isso o torna um
excelente aliado no combate ao
envelhecimento. proporciona
maciez vitalidade e uniformização
do tom da pele. Pode ser utilizado
pela manhã e à noite.

R$ 89,90 + FRETE



CREME ANTI-IDADE

O Creme Anti-Idade possui potente
ação de hidratação, possui também
ação tensora, que mantém a
naturalidade da expressão da face.

R$ 160,00 + FRETE

BOTOX 
SEM AGULHA

O botox sem agulha é um poderoso
cosmético facial que tem ação
antirrugas e age na prevenção do
envelhecimento precoce.

R$ 160,00 + FRETE



ENCOMENDAS PELO WHATSAPP:
+55 11 99371-9558

DAILY SKIN CARE


