
CUIDADOS DA PELE

Cód.: 046

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera 
Gel), Water, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, 
Propylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Hydrogenated Polyisobutene, Soluble 
Collagen, Triethanolamine, PEG-100 
Stearate, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel 
Oil, Polysorbate 60, Sodium Hyaluronate, 
Hydrolyzed Elastin, Sodium PCA, 
Sodium Lactate, Tocopherol (Vitamin E 
natural), Squalane, Bee Propolis, Panthenol 
(Provitamin B5), Anthemis Nobilis Flower 
Extract, Retinyl Palmitate (Vitamin A 
Palmitate), Glucose Glutamate, Wheat Germ 
Glycerides, Ascorbic Acid (Vitamin C), 
Cetyl Alcohol, Allantoin, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Perfume.

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 57g.

MODO DE USAR
Depois da limpeza da pele, com a Loção 
de Limpeza Esfoliante e com o Tónico Hi-
dratante, aplicar uma pequena quantidade 
de Creme de Noite na ponta dos dedos e 
espalhar suavemente por toda a cara e pes-
coço, até obter uma fina camada. Deixar 
permanecer durante toda a noite.

Aloe Fleur de Jouvence®

Recovering Night Creme
Creme de Noite

O Creme de Noite é um dos principais com-
ponentes do Kit Aloe Fleur de Jouvence. 
Deve ser utilizado à noite para renovar e 
dar vida à pele enquanto descansa. Foi for-
mulado para reduzir as linhas de expressão, 
manter a pele aveludada e ao mesmo tempo 
promover a elasticidade, hidratação e a apa-
rência jovem.

Contém polissacáridos e outros agentes hu-
mectantes que formam uma película contra 
a perda de água na pele. Os lípidos essenciais 
para o equilíbrio de óleo e água na pele são 
fornecidos pelo óleo de germen de trigo e 
óleo de caroço de pêssego, os extractos de 
plantas naturais e o Propólis de Abelhas po-
tenciam a hidratação da pele. O Colagénio 
e a Elastina previnem e reduzem as linhas 
de expressão e rugas, mantendo a estrutura 
da pele. Este Creme de Noite dá vida à sua 
pele! Alimenta a sua pele durante a noite 
enquanto o seu corpo descansa, ajudando 
a sua pele a adquirir aquele aspecto radioso 
da juventude sem rugas, uniforme e firme.

PONTOS-CHAVE

• Reduz as linhas de expressão

 e rugas

• Mantém a pele aveludada e dá 

estrutura à pele

• Contém Vitaminas A, C, E e 

Provitamina B5

• Os lípidos protegem e renovam a 

pele enquanto dorme

• Deve ser utilizado à noite
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