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DESCUBRA O PODER
DO ALOÉ
O que é a Coleção de Aloé Vera?
A Coleção de Aloé Vera consiste em produtos de alta qualidade com fórmulas delicadas,
criada com base em aloé certificado, que dá um amplo cuidado a todos os tipos de peles,
até mesmo da pele sensível. Todos os produtos da gama contêm aloé certificado com
propriedades valiosas para a pele. Um refrescante aroma de aloé em todos os produtos é
um mérito da composição hipoalergénica.
Quais são os produtos que compõem esta Coleção?
A Coleção de Aloé Vera inclui 5 produtos, quatro dos quais foram desenhados para o cuidado
do rosto. Os produtos desta gama são: Espuma de Limpeza para o Rosto, Máscara Facial Peeloff, Tónico para o Rosto, Gel-Creme Facial e um produto para o cuidado do corpo – Emulsão de
Higiene Íntima.
Porque é que é tão valioso o Aloé Vera?
A polpa do aloé vera é maioritariamente à base de água, mas também contém vitaminas,
enzimas, minerais (cálcio, crómio, cobre, selénio, magnésio, manganés, potássio, sódio e
zinco), benéficas para a pele, assim como, açúcares e aminoácidos, que afetam positivamente
o seu aspeto e bem-estar. As valiosas propriedades do aloé vera conhecem-se e usam-se há
anos. O aloé funciona em níveis distintos. Alivia as irritações, elimina a pele irritada, reduz as
vermelhidões, ajuda na regeneração cutânea e aumenta a formação de novas células. Além
disso, hidrata, suaviza e tem propriedades antioxidantes. Torna a pele mais elástica.
Porque é que a Coleção de Aloé Vera tem 4 produtos para o rosto?
Os produtos para o cuidado do rosto da Coleção de Aloé Vera fornecem um amplo cuidado da
pele facial. Estes são os quatro passos para uma tez perfeita. Primeiro, deve lavar o rosto com a
Espuma de Limpeza para o Rosto. Se a sua pele é normal, mista ou oleosa, use a Máscara Facial
Peel-off duas vezes por semana. Em seguida, deve reparar o pH adequado da pele com o
Tónico para o Rosto que também ajuda a remover os resíduos da máscara. Por último, aplique
o Gel-Creme Facial, que fornece à sua pele todos os ingredientes ativos.
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ESPUMA DE LIMPEZA
PARA O ROSTO
LIMPE A SUA PELE SEM IRRITAR!

Quais são as funções da Espuma de Limpeza para o Rosto da Coleção de Aloé Vera ?
A função mais importante da Espuma de Limpeza para o Rosto da Coleção de Aloé Vera é a
sua limpeza eficaz do rosto contra as impurezas, excesso de oleosidade e maquilhagem. O
produto vem com um dispensador comodo que torna a sua aplicação mais higiénica.
O que é a oleosidade removida pelo produto?
A oleosidade é um componente essencial da camada hidrolipídica, localizada na epiderme.
Nutre o couro cabeludo e o corpo para os proteger dos fatores externos. Esta substância torna a
pele brilhante e está muito presente na pele de um grande grupo de pessoas com pele oleosa
ou mista.
Qual é o efeito da Espuma de Limpeza para o Rosto da Coleção de Aloé Vera?
A Espuma é um preparado com uma fórmula extremamente delicada, com base em
propriedades calmantes do Aloé Vera. Limpa eficazmente a pele, acalma as irritações, ajuda
na renovação da epiderme, não seca a pele nem dá comichão. Depois de aplicar a Espuma de
Limpeza para o Rosto da Coleção de Aloé Vera a sua pele fica limpa, hidratada, relaxada, mate e
preparada para os próximos cuidados.
Para que tipo de pele está recomendada a Espuma Facial para o Rosto?
A Espuma Facial para o Rosto está recomendada para todos os tipos de pele, incluindo da pele
sensível.
Como utilizar a Espuma Facial para o Rosto?
Aplicar uma pequena quantidade de espuma no rosto, pescoço e decote, evitando a zona dos
olhos. Massajar e enxaguar com água morna.
Com que frequência devo aplicar a Espuma Facial para o Rosto da Coleção
de Aloé Vera?
O produto está recomendado para o uso diário.
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MÁSCARA FACIAL PEEL-OFF

PURIFICA PROFUNDAMENTE E SUAVIZA A PELE
– INSTANTANEAMENTE!

O que é a Máscara Facial Peel-off e para que serve?
A Máscara Facial Peel-Off da Coleção de Aloé Vera com uma fórmula em gel, endurece
no rosto criando uma camada transparente, que cuidadosamente poderá ser retirada em
alguns minutos. O produto esfolia as células mortas de forma suave mas eficazmente,
remove as impurezas, limpa os poros e reduz o excesso de oleosidade. O resultado é
uma pele limpa e agradavelmente suave.
Que ingredientes ativos contém a fórmula?
A nossa Máscara Facial Peel-Off contém extrato de aloé vera, é rica em vitaminas, minerais e
extrato de jasmim, que acalma perfeitamente as irritações, assim como, alcaçuz e extrato de
casca de árvore Enantia Chlorantha que regula a secreção de oleosidade.
Como se utiliza a Máscara Facial Peel-Off da Coleção de Aloé Vera?
Antes de usar a Máscara, limpar o rosto com a Espuma de Limpeza para o Rosto da Coleção de
Aloé Vera. Em seguida, aplicar uma camada fina de máscara, evitando a zona dos olhos, lábios
e linha do cabelo. Deixar secar completamente (10-20 minutos). Finalmente, retirar a máscara
cuidadosamente e remover os resíduos com o Tónico para o Rosto da Coleção de Aloé Vera.
Com que frequência deve utilizar o produto?
Deve usar o produto duas vezes por semana.
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TÓNICO PARA O ROSTO
RESTAURA O EQUILÍBRIO DA SUA PELE,
SINTA ALÍVIO E FRESCURA

Qual é a função do Tónico para o Rosto da Coleção de Aloé Vera?
A função mais importante do Tónico para o Rosto da Coleção de Aloé Vera é restaurar
o adequado pH da pele, que se altera muitas vezes pelos produtos de limpeza faciais
e desmaquilhantes. Com o tónico devolvemos a função protetora à pele.
Porque é que é importante manter um correto pH?
Manter o pH adequado da pele ajuda nas suas funções de defesa. Os produtos com
o quais lavamos ou desmaquilhamos o rosto normalmente alteram o nosso pH. O
tónico devolve o pH fisiológico da pele.
Como funciona o Tónico para o rosto da Coleção de Aloé Vera?
O tónico hipoalergénico e sem álcool tem um pH ligeiramente ácido, a pele protege-se contra
os fungos e bactérias que contribuem para o desenvolvimento de doenças dermatológicas.
O Tónico Facial adicionalmente contém extrato de aloé vera e ingredientes que acalmam as
irritações: extrato de jasmim, bisabolol e pantenol, assim como ingredientes hidratantes. O
Tónico tem um ótimo aroma e não deixa a pele pegajosa, dá-lhe uma sensação de frescura e
conforto.
Para que tipo de pele é recomendado este produto?
O produto está recomendado para todos os tipos de peles, até mesmo para pele sensível.
Como e com que frequência devo utilizar o Tónico para o Rosto da Coleção de Aloé Vera?
O produto foi criado para o uso diário. Em forma de spray, a aplicação do tónico é bastante
higiénica. Após lavar o rosto, pescoço e decote com a Espuma de Limpeza para o Rosto da
Coleção de Aloé Vera, fechar os olhos e pulverizar o rosto com o Tónico. Suavemente esbater
com um disco de algodão ou com a ponta dos dedos, evitando a zona dos olhos. Não
enxaguar. Agora, a pele está perfeitamente preparada para receber os ingredientes ativos do
Gel-Creme Facial da Coleção de Aloé Vera. Pode também utilizar o Tónico para remover os
restos da Máscara Facial Peel-Off.
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GEL-CREME FACIAL

HIDRATAÇÃO INTENSIVA DA PELE
por 24 horas!
Qual é a função do Gel-Creme Facial da Coleção de Aloé Vera?
O Gel-Creme Facial hipoalergénico tem uma textura mais ligeira do que os cremes de
rosto tradicionais. É rapidamente absorvido e não deixa uma camada oleosa. O produto
dá um aspeto fresco e saudável, assim como, um cuidado adequado da sua pele.
Quais são os ingrediente ativos da fórmula do produto?
O Gel-Creme Facial da Coleção de Aloé Vera foi baseado em seiva de Aloé Vera, que acalma e
hidrata intensivamente. A combinação única de extrato de alperce e vitamina E neutraliza os
radicais livres e a manteiga de karité reconstrói a barreira protetora da pele. Adicionalmente,
a provitamina B5 acalma as irritações e o extrato de alperce brinda a pele com os seus
nutrientes. O Gel-Creme contém filtros UV.
Para que tipos de pele está recomendado o Gel-Creme Facial da
Coleção de Aloé Vera?
O produto está recomendado para todos os tipos de peles, incluindo a pele sensível. A fórmula
hidratante-calmante suave é recomendada para as peles secas e normais, apesar da fórmula
ser ligeira, também é recomendada para a tez mista e oleosa.
Como devo utilizar o produto?
O produto deve ser utilizado aplicando uma pequena quantidade do Gel-Creme Facial
na pele limpa do rosto, pescoço e decote. Deixar absorver. Antes de aplicar o Gel-Creme,
recomendamos utilizar o Tónico, com a mesma fragrância, que irá devolver o pH fisiológico à
sua pele. Repetir o processo cada dia.
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EMULSÃO DE HIGIENE ÍNTIMA
CONFORTO E FRESCURA

Qual é a função da Emulsão de Higiene Íntima da Coleção de Aloé Vera?
A Emulsão de Higiene Íntima limpa e devolve o pH fisiológico da área íntima. A
zona íntima é delicada e necessita o uso de produtos especiais que devolvem o pH
ligeiramente ácido e fortalecem a barreira protetora natural. Usada regularmente, a
Emulsão de Higiene Íntima da Coleção de Aloé Vera, graças aos ingredientes da fórmula,
garante uma higiene adequada e um cuidado da zona íntima, assim como, uma redução
do risco de infeções.
Como funciona a Emulsão de Higiene Íntima?
A Emulsão de Higiene Íntima da Coleção de Aloé Vera tem uma fórmula hipoalergénica e
excecionalmente suave, foi desenvolvida com base em ingredientes de limpeza suaves, assim
como aloé vera certificado com propriedades calmantes e hidratantes. Contém prebióticos
benéficos – Xilitol e Lactitol – que estimula o desenvolvimento da flora bacteriana normal,
assim como, ácido láctico que devolve o pH fisiológico da sua pele. A fórmula foi enriquecida
com extrato de amora que tem propriedades antibacterianas e e anti-inflamatórias, ao
mesmo tempo, protege das infeções do trato urinário. Aroma agradável e sensação de
frescura e conforto por muito tempo.
Para quem está recomendada a Emulsão de Higiene Íntima da Coleção de Aloé Vera?
A Emulsão foi examinada com a supervisão de um ginecologista e é recomendada para a
limpeza íntima. Graças à sua fórmula suave e hipoalergénica, também está recomendada para
grávidas, pós-parto e jovens.
Como e com que frequência devo utilizar a Emulsão?
O produto foi desenhado para a higiene diária. Aplicar uma pequena quantidade de
Emulsão, lavar a zona íntima e enxaguar cuidadosamente com água morna. O produto é
de uso externo. A embalagem dispensadora garante uma aplicação higiénica.

