
Estas declarações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não pretendem diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar ou prevenir uma doença especifica ou grupo de doenças. Em caso de doença ou problema de saúde 
recomenda-se  que consulte o seu médico.
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• Creme nutritivo com textura aveludada 
para a noite.

• Contém vitaminas  C e E além da 
Provitamina B5.

• Os lípidos protegem e ajudam a 
regenerar a pele enquanto dorme.

Recovering
Night Creme
CREME DE NOITE

Recovering Night Creme é dos componentes principais do Kit 
Aloe Fleur de Jouvence®. Contém polissacáridos e outras subs-
tâncias hidratantes da pele que formam uma película protectora 
contra a perda de humidade. Os óleos  de gérmen de trigo e de 
caroço de damasco fornecem os lípidos naturais necessários para 
manter o equilíbrio entre o óleo e a água. O colagénio soluvel e 
a elastina hidrolisada incorporam-se na nossa pele para conferir 
elasticidade e reduzir as linhas de expressão e rugas, ajudando a 
combater os sinais de envelhecimento. Também contém ingre-
dientes especiais derivados de extractos de plantas e produtos da 
colmeia que realçam o aspecto saúdavel da pele. 

Os compostos hidratantes de Recovering Night Cream deixam a 
nossa pele com um aspecto rejuvenescido e com uma agradável 
sensação. Este creme foi desenhado para ser usado à noite, com o 
fim de suavizar a pele enquanto o seu corpo descansa, ajudando 
deste modo a restaurar a “Flor da Juventude” – uma pele com 
aparência juvenil, flexível e suave. É um fantástico creme de tex-
tura aveludada que lhe vai dar elasticidade e a ajudará a combater 
as linhas de expressão mais superficiais e a manter flexivel o seu 
rosto, mantendo a suavidade e a hidratação.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera Gel estabilizado*), 
Água, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Propanediol, C12-15 
Alkyl Benzoate, Hydrogenated Polyisobutene, Soluble Collagen, 
Triethanolamine, PEG-100 Stearate, Polysorbate 60, Cetyl Alcohol, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Sodium PCA, Glucose Glutamate, Allantoin, Sodium Lactate, 
Tocopherol (Vitamina E Natural), Wheat Germ Glycerides, 
Perfume, Squalene, Sorbic Acid, Ascorbic Acid (Vitamina C), 
Panthenol (Provitamina B5), Methyllisothiazolinone,  Propolis 
Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium 
Hyaluronate,1-2 Hexanediol. *U.S Patent Nºs 6713095 & 6869624

CONTEÚDO 
57 g.

MODO DE EMPREGO 
Aplique umas gotas na ponta dos dedos e massage suave e 
lentamente com um movimento ascendente pelo pescoço e 
rosto. Deixar actuar durante toda a noite.
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