ESSA DUPLINHA É
IMSPRESCINDÍVEL PARA
A SAÚDE DA SUA PELE,
UNHAS E CABELO.
O Face Clear Vita C tem uma
fórmula exclusiva com Vitamina C
20% e Ácido Hialurônico, ele é um
sérum facial que promove na sua
pele:
 + Firmeza

 + Luminosidade
+ Hidratação

- Manchas
- Rugas

Já s nossa fórmula do Face Clear
Caps tem Colágeno Verisol - o único
colágeno com comprovação
científica de resultados.

VITAMINA C
“A” vitamina queridinha do momento para a rotina de cuidados com a pele, e não é para
menos, pois além de ser responsável por deixar a pele muito mais radiante logo na
primeira aplicação, a vitamina C também entrega excelentes vantagens a longo prazo,
especialmente na uniformização do tom da pele e na prevenção do envelhecimento.
Essa belezinha aplicada a pele do rosto ajuda a prevenir rugas, flacidez e linhas de
expressão. A partir dos 25 anos, já é bom começar a prevenir o envelhecimento cutâneo!
Para isso, basta inserir um cuidado com vitamina C no seu skincare, por ser antioxidante.
ela auxilia no combate aos radicais livres - agentes que atuam degradando a qualidade
da pele.

Outro dos “milagres” da vitamina C é que ela ajuda a clarear manchas na pele como
poucos! Se você sofre com marcas escuras por conta de espinhas, foliculite ou muita
exposição ao sol, por exemplo, vale apostar num hidratante com vitamina C!

COLÁGENO VERISOL
A nossa fórmula tem Colágeno Verisol – o único colágeno com comprovação científica
de resultados. A suplementação com o Colágeno VERISOL® contribui para o
retardamento dos sinais do envelhecimento da pele, desacelerando a formação de rugas
e suavizando as já existentes. Resultados comprovados em laboratório:
•
•
•
•

Maior elasticidade da pele
Redução de rugas
Aumento da estrutura superficial da pele e redução da celulite
Crescimento e beleza das unhas

CÁLCIO PARA PELE?
Siiiiim! O cálcio apresenta-se também como um instrumento que assegura a função de
barreira protetora da pele. Além disso, também favorece a síntese de colágeno e elastina,
fornecendo firmeza e resistência aos tecidos, colaborando eficazmente no combate à
flacidez.

FACE CLEAR VITA C
O que ele é: Um sérum multifuncional para tratar a área do rosto e pescoço. Além da
alta concentração de vitamina C, é enriquecida com ácido hialurônico. Esses
ativos combinados hidratam a pele, previnem linhas finas e sinais do tempo,
uniformizam o tom suavizando manchas, devolvem a luminosidade e o viço da pele.
Como usar: Aplique o produto no rosto com movimentos circulares, deixe durante
a noite e remova pela manhã. Use protetor solar durante o dia e em qualquer
exposição ao sol. AGITE ANTES DE USAR.
Volumetria:

30ml

FACE CLEAR CAPS
O que ele é: Um suplemento alimentar em cápsulas com Colágeno Verisol e Cálcio.
Cuidando de dentro para fora, auxiliando na conquista de uma pele mais radiante, unhas
e cabelos saudáveis.
Como usar: Ingerir 5 cápsulas ao dia.

60 cápsulas de
1750 mg cada.

QUEM SABE MAIS
VENDE MAIS

MUITO SUCESSO!

