
CUIDADOS DA PELE

Cód.: 045

INGREDIENTES
Albumen, Maltodextrin, Kaolin, Allantoin,
Anthemis Nobilis Flower Extract,  
Diazolidinyl Urea, Perfume, Red 27 Lake

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 29g.

MODO DE USAR
Misturar com o Activador de Aloe em partes 
iguais, até formar uma mistura consistente de 
loção. Aplicar na cara e pescoço suavemente 
de forma ascendente e de dentro para fora, 
com o pincel para aplicar a máscara facial 
evitando o contacto com a zona dos olhos. 
Deixe secar durante 30 minutos. Remover a 
máscara com um algodão ou uma toalha em-
bebidos em água morna. Pessoas com peles 
sensíveis não devem utilizar a máscara mais 
de 30 minutos. Após este processo, refresque 
a pele com o Tónico Hidratante e de seguida 
aplique o creme hidratante.

Aloe Fleur de Jouvence®

Facial Contour Mask Powder
Máscara Facial em Pó

A Máscara Facial em Pó é uma combinação 
única de ingredientes seleccionados pelas 
suas propriedades para amaciar a pele, lim-
par os poros e remover gorduras. Este pro-
duto, para utilizar em conjunto com o Acti-
vador de Aloe,  tonifica e suaviza a pele da 
cara e do pescoço, enquanto extrai as impu-
rezas que se encontram na derme. Contém 
Albumina e Maltodextrina que restituem 
a aparência uniforme da pele e reduzem a 
flacidez, enquanto o Caolino absorve os 
excessos de gordura da pele. A Alantoína e 
os Extractos de Camomila amaciam a pele 
e promovem a renovação celular.

Nota: Imediatamente, após aplicação pode 
sentir contracção muscular. Ocasionalmen-
te pode sentir cócegas. Se tal acontecer, 
deve massajar-se suavemente a zona afecta-
da com a ponta dos dedos até passar.
Não esfregue.

PONTOS-CHAVE

•É utilizado com o Activador de Aloe

•Suaviza, limpa e dá firmeza à pele

•Contém Camomila que suaviza

 as peles sensíveis

•Para um tratamento especial

 juntar ½ colher de mel
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