DOSSIER DE IMPRENSA

A NOSSA MISSÃO:

REVELAR O POTENCIAL DE CADA PELE
Desde a sua criação em 1978, a investigação
ESTHEDERM inspira-se nos recursos naturais da pele
para formular produtos personalizados, concebidos
para “reeducar” a pele, preservar o seu equilíbrio e
adaptá-la ao seu ambiente e à sua evolução ao longo
do tempo.
No centro de todas as fórmulas ESTHEDERM, a “Eau
Cellulaire” (Água Celular), inspirada na água da pele,
representa uma fonte de energia celular e o primeiro
vetor da eficácia de juventude.
Otimiza a atividade e a saúde celular e constitui um meio
potenciador da eficácia dos produtos de tratamento.
UMA ESPECIALIZAÇÃO AO SERVIÇO DA JUVENTUDE
Todas as formulações ESTHEDERM têm como objetivo
manter a juventude cutânea ideal, através do controlo
permanente dos principais fatores de envelhecimento,
qualquer
que seja o ambiente e o estilo de vida. Graças a esta
abordagem global, cada pele pode de
aproveitar os seus recursos naturais ao máximo e
manter-se jovem por mais tempo.
A patente exclusiva TIME CONTROL SYSTEM, comum
a todos os produtos de rosto ESTHEDERM, é a patente
base da juventude que permite retardar os fatores do
envelhecimento biológico.
UM SABER PROFISSIONAL AO SERVIÇO DA ESTÉTICA
A nossa abordagem exclusiva da estética confere
a todos os nossos protocolos de tratamento uma
especialização que garante a preservação da juventude
e da saúde cutânea.
Para um resultado de beleza ideal, duradouro e natural,
a ESTHEDERM recomenda associar a utilização de
produtos em casa a cuidados profissionais efetuados
pelos nossos parceiros, especialistas da pele.

AS NOSSA ESTRELAS

OSMOCLEAN

DESINCRUSTANTE TODOS OS TIPOS DE PELE

Remove em profundidade e com
eficácia as impurezas da pele
desobstruíndo os poros.

DERM REPAIR

RUGAS, FIRMEZA E PELE FRAGILIZADAS

Cuidado dermo reparador e arquiteto
da pele. Ativa o processo de
auto-reparação em sintonia com o
processo natural

ÁGUA CELULAR

EFICÁCIA ANTI-ENVELHECIMENTO

Composta por elementos 100%
biomiméticos. É reconhecida pela
nossa pele e fornece-lhe todas as
substâncias necessárias para as suas
funções vitais.

BRONZ REPAIR

BRONZEADO E ANTI-RUGAS

Cuidado bronzeador e preventivo
do fotoenvelhecimento e manchas
pigmentares. Protege e melhora a
resistência ao sol.
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OSMOCLEAN

ESTHEDERM OSMOCLEAN CRÈME DOUCE DESINCRUSTANTE
CNP

6989079

PVP

70ML 20,70 €
DESCRIÇÃO

Creme desincrustante que purifica os
poros em profundidade com total respeito
pelo ecossistema da pele. Através dos
movimentos circulares as impurezas que
estão presentes nos poros são absorvidas.
A pele fica purificada, uniforme e lisa.

SAIBA MAIS ...

Creme liso que absorve as impurezas do
poro em profundidade. Sem ação abrasiva e
bem tolerada por qualquer tipo de pele.

ESTHEDERM OSMOCLEAN CRÈME
DOUCE DESINCRUSTANTE

COMO USAR

a. Aplicar em pequenos toques sobre o
rosto e pescoço secos.
b. c. Massajar em movimentos
circulares para obter uma textura
branca opaca (evitando o contorno dos
olhos). Eliminar bem com água limpa.
1 a 2x por semana.
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ESTHEDERM OSMOCLEAN MASQUE GOMME CLARIFIANT
CNP

6988543

PVR

75ML 23,40 €
DESCRIÇÃO

Máscara uniformizadora da pele, matificante
e clarificante.

SAIBA MAIS ...

Creme liso que absorve o excesso de
oleosidade e elimina as células mortas
e imperfeições à superfície que afetam a
resplandecência da pele. Ação não abrasiva
bem tolerada por qualquer tipo de pele.
Ação uniformizadora e clarificante da tez.

COMO USAR

a. Aplicar uniformemente, em camada
fina, do pescoço para a testa, e deixar
atuar durante alguns instantes.
b. Quando o produto ficar mate e colar
à mão, esfoliar em movimentos leves
de alisamento, começando na parte
inferior do rosto.
c. Esfoliar depois a testa e terminar
com suavidade sobre a zona do
contorno dos olhos. 1 a 2x por semana.
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ESTHEDERM OSMOCLEAN LAIT DEMAQUILLANT HYDRA
CNP

6988527

PVR

200ML 18,00 €
DESCRIÇÃO

Leite suave hidratante e desmaquilhante
com perfeito respeito pela pele.

SAIBA MAIS ...

Cuidado desmaquilhante e hidratante que
respeita o equilíbrio da pele, recarrega as
células de energia e assegura uma limpeza
terapêutica em perfeita osmose com a pele.

COMO USAR

Aplicar num disco de algodão ou
diretamente com a mão. Movimentos
circulares em todo o rosto. Eliminar com
água.
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ESTHEDERM OSMOCLEAN LOTION FRAÎCHE HYDRA
CNP

6988535

PVR

200ML 18,00 €
DESCRIÇÃO

Tónico suave que finaliza com perfeição a
limpeza da pele. A pele fica suave e macia.

SAIBA MAIS ...

Cuidado tonificante e hidratante que
respeita o equilíbrio da pele, recarrega as
células de energia e assegura uma limpeza
terapêutica em perfeita osmose com a pele.

COMO USAR

Aplicar num disco de algodão e passar
suavemente em todo o rosto e do pescoço.
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ESTHEDERM OSMOCLEAN EAU MICELLAIRE OSMOPURE
CNP

6988667

PVR

200ML 20,70 €
DESCRIÇÃO

Água micelar que desmaquilha e limpa
eficazmente a pele do rosto e olhos num
único gesto.

SAIBA MAIS ...

Cuidado desmaquilhante que respeita o
equilíbrio da pele, recarrega as células de
energia e assegura uma limpeza terapêutica
em perfeita osmose com a pele. Perfeita
tolerância ocular.

COMO USAR

Aplicar num disco de algodão e passar
suavemente no contorno dos olhos e rosto.
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ESTHEDERM OSMOCLEAN DÈMAQUILLANT YEUX LEVRES
CNP

6989087

PVR

125ML 20,70 €
DESCRIÇÃO

Desmaquilhante bifásico de olhos e lábios.
Perfeita tolerância.

SAIBA MAIS ...

Cuidado desmaquilhante bifásico que
respeita o equilíbrio da pele, recarrega as
células de energia e assegura uma limpeza
terapêutica em perfeita osmose com a pele.
Perfeita tolerância ocular e nos lábios.

COMO USAR

Aplicar num disco de algodão passar
levemente na zona do contorno de olhos e
lábios. Agitar antes de usar.
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EAU CELULLAIRE

ESTHEDERM EAU CELLULAIRE SPRAY
CNP

6988444

PVR

100ML 18,00 €
DESCRIÇÃO

Água energizante que assegura a vitalidade
e qualidade da pele. A Água Celular replica
a água da nossa pele. Um balanço ideal
de sais minerais e oligoelementos, a água
celular fornece a energia ideal requerida
pelas células para a sua atividade celular
ideal.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em bruma fonte de energia
celular o primeiro vetor de eficácia de
juventude, otimiza o metabolismo celular
e a eficácia dos produtos de tratamento. A
pele fica restabelecida, crepitante de vida e
resplandescente de saúde.

COMO USAR

Vaporizar o rosto e/ou o corpo e fazer o
produto penetrar. Utilizar antes do cuidado,
após a maquilhagem para fixa-la, ou em
qualquer altura do dia.
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ESTHEDERM UV INCELLIUM SPRAY
CNP

6988626

PVR

100ML 28,80 €
DESCRIÇÃO

Bruma que reforça as defesas naturais
da pele contra as agressões externas
que provocam o fotoenvelhecimento.
Formulação com água celular que otimiza
o ambiente energético celular. Adaptado a
qualquer tipo de pele.
SAIBA MAIS ...

Bruma de proteção ambiental citadina.
Proteção celular específica contra o
envelhecimento. Tecnologia patenteada
capaz de reforçar as defesas naturais da
pele face às agressões externas e preservála do fotoenvelhecimento. Preservação da
juventude e da vitalidade. Atenção este
produto não contém filtros nem ecrãs. Não
substitui um protetor solar em caso de
exposição solar prolongada.
COMO USAR

Vaporizar o rosto, em qualquer altura do
dia, e especialmente durante exposições ao
ambiente exterior. Pode utilizar-se depois
dos cuidados ou depois da maquilhagem
para fixá-la.
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ESTHEDERM CONCENTRÉ CELLULAIRE SÉRUM
CNP

6988386

PVR

30ML 74,70 €
DESCRIÇÃO

Sérum patenteado que regula com eficácia
o metabolismo cutâneo em função do
ciclo de vida celular e dos quatro fatores
de equilíbrio fundamentais: hidratação,
purificação, nutrição e desensibilização.
Textura fluida adaptada a todo o tipo de
pele. A pele fica radiante com firmeza e
matificada. Preserva o capital de juventude.
SAIBA MAIS ...

Cuidado em sérum que atua no interior
das células para estimular o seu ciclo de
vida. Estimulador da juventude, corrige
na origem as disfunções visíveis da
pele - desidratação, hipersensibilidade,
hiperseborreia ou hiposeborreia. A pele
fica restabelecida e fortalecida. Recupera
o brilho, a flexibilidade, a transparência, a
elasticidade e resistência.
COMO USAR

Aplicar de manhã e à noite em todo o rosto
e pescoço perfeitamente desmaquilhados e
secos. Utiliza-se sozinho nas peles mistas
a oleosas ou associado a outros cuidados
para otimizar a sua eficácia e equilibrar os
metabolismos da pele.
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ESTHEDERM EAU CELLULAIRE GEL
CNP

6988451

PVR

50ML 28,80 €
DESCRIÇÃO

Gel hidratante, refrescante e revigorante
indicado para pele fatigada e cansada. Que
concentra todos os benefícios da água
celular. A pele fica suave e com um aspeto
saudável.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em gel que proporciona uma
fabulosa sensação de frescura, para uma
pele resplandescente de saúde, cheia de
energia, no máximo das suas capacidades.
Gel energético e hidratante, macio e
penetrante. Textura ideal para pele mista a
oleosa.

COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite sozinho ou
após a aplicação do Concentré Cellulaire,
na pele limpa e seca do rosto e do pescoço.
Excelente base de maquilhagem.
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ESTHEDERM EAU CELLULAIRE CRÈME
CNP

6988394

PVR

50ML 28,80 €
DESCRIÇÃO

Creme hidratante e revigorante indicado
para pele fatigada e cansada que
concentra todos os bebefícios da água
celular. A pele fica suave e com um aspeto
saúdavel. Textura cremosa e envolvente
extremamente confortável para pele seca.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme que reconforta a pele
desidratada, conferindo-lhe vitalidade,
resplandescencia e energia, no máximo
das suas capacidades. Creme energético
e hidratante facilmente absorvido e
envolvente.

COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite sozinho ou
após a aplicação do Concentré Cellulaire,
na pele limpa e seca do rosto e do pescoço.
Excelente base de maquilhagem.
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HYDRA SYSTEM

ESTHEDERM HYDRA SYSTEM FLUIDE
CNP

6988675

PVR

50ML 41,40 €
DESCRIÇÃO

Fluido que regula o processo natural da
hidratação da pele e ajuda-a a reencontrar
o seu equilíbrio em água. A água fica
disponível em função das necessidades
da pele. A pele fica hidratada, preenchida,
flexível e aveludada em profundidade e de
forma duradoura. Uma textura fluida, leve e
ultra penetratante para conferir hidratação
de imediato.
SAIBA MAIS ...

Cuidado fluido fonte contínua de hidratação
e juventude. Estimula o processo natural
de hidratação da pele para recuperar o
equilíbrio certo em água, para uma pele
irrigada em profundidade, preenchida,
flexível e aveludada. A sua eficácia
rejuvenescedora previne o envelhecimento
cutâneo.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite sozinho ou
após a aplicação do Concentré Cellulaire,
na pele limpa e seca do rosto e do pescoço.
Excelente base de maquilhagem.

20

PURE SYSTEM

ESTHEDERM PURE SYSTEM
CNP

6988683

PVR

50ML 41,40 €
DESCRIÇÃO

Concentrado que reduz instantâneamente
e duradouramente a aparência dos poros,
alisa o grão da pele e esfolia as imperfeições
da pele. Verdadeiro uniformizador da pele, a
tez fica visivelmente uniforme e matificada.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme que purifica e regula
a pele em permanência. Neutraliza
instantaneamente o brilho cutâneo excessivo
e normaliza de forma duradoura o excesso de
oleosidade, preservando a juventude da pele.
Um concentrado ativo que fecha os poros e
torna a textura da pele mais fina preservando
a proteção natural da pele.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite sozinho ou
após a aplicação do Concentré Cellulaire,
na pele limpa e seca do rosto e do pescoço.
Excelente base de maquilhagem.

22

SENSI SYSTEM

ESTHEDERM SENSI SYSTEM
CNP

6988618

PVR

50ML 54,90 €
DESCRIÇÃO

Creme biomético que acalma de imediato
a pele e tem perfeita tolerância com a
pele sensível, com limiar de tolerância
muito baixo. A pele fica mais resistente e o
desconforto e vermelhidão são minimizados.
Textura confortável sem perfume.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme que reconforta a pele
sensível para melhor resistir ao tempo
e aumentar a resistência da pele aos
estímulos externos. Combate a inflamação
da pele sensível, intolerante e hiper-reativa,
preservando a juventude da pele.

COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite sozinho ou
após a aplicação do Concentré Cellulaire,
na pele limpa e seca do rosto e do pescoço.
Excelente base de maquilhagem.
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NUTRI SYSTEM

ESTHEDERM NUTRI SYSTEM
CNP

6988295

PVR

50ML 54,00 €
DESCRIÇÃO

Creme que confere todas as exigencias
nutricionais da pele seca. A elevada
concentração de geleia real recarrega as
células de energia vital.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme que nutre e recarrega
a pele em energia vital. O tratamento
nutritivo revitalizante intenso, com elevada
concentração em geleia real, para estimular
as defesas da pele e otimizar a sua vitalidade
e preservar a juventude. A pele recupera
tónus e conforto, tornando-se mais
resistente às agressões.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite sozinho ou
após a aplicação do Concentré Cellulaire,
na pele limpa e seca do rosto e do pescoço.
Excelente base de maquilhagem.
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D E R M R E PA I R

ESTHEDERM DERM REPAIR SÉRUM
CNP

6989095

PVR

30ML 74,70 €
DESCRIÇÃO

Sérum de firmeza e de correção intensiva
de rugas. Os traços do rosto são
uniformizados, esbatendo as rugas e as
rídulas. A pele adquire maior firmeza e
regenera-se. Para todos os tipos de pele
com elevada concentração em componentes
regeneradores.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em sérum, com textura fluida e
translúcida que favorece uma penetração
ultra rápida dos componentes ativos. Este
sérum penetra em profundidade para
reforçar a estrutura de suporte da pele e
repara em permanência as micro-lesões
dérmicas-rugas. Diminuição das rugas
em 20,95% após 8 semanas e em 28,94%
após 12 semanas. Teste realizado em 20
mulheres, com aplicação duas vezes por dia,
durante 12 semanas.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite na pele
do rosto e pescoço previamente limpa.
Isoladamente ou antes antes do creme de
cuidado da gama de correção.
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RADIANCE

ESTHEDERM RADIANCE
CNP

6988600

PVR

50ML 57,60 €
DESCRIÇÃO

Creme desintoxicante e iluminador
que previne os primeiros sinais de
envelhecimento e restitui à tez toda a sua
frescura e resplandescência. Cuidado
hidratante e nácarado que confere
iluminação instantaneamente. Acabamento
não oleoso nem gorduroso. A pele fica mais
protegida contra as agressões quotidianas.
SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme para uma tez iluminada
instantaneamente e repleta de juventude.
Creme ultra suave com nácarados naturais
dourados e roxos que previne e corrige
os primeiros sinais de envelhecimento.
Desperta a tez e estimula a capacidade
de recuperação da pele, otimizando o
fornecimento de energia às células verdadeiro anti-toxinas da pele.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite na pele do
rosto e pescoço previamente limpa e seca
isoladamente ou após o Sérum DERM
REPAIR. Adequado a todo o tipo de peles.
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A C T I V E R E PA I R

ESTHEDERM ACTIVE REPAIR
CNP

6988287

PVR

50ML 49,50 €
DESCRIÇÃO

Cuidado de tripla correção: Rugas,
Luminosidade e Textura da pele. Creme
reparador da juventude, reestrutura e
regenera a pele intensamente, conferindolhe resplandescência e luminosidade de
forma duradoura. Textura fresca, delicada e
leve que se adapta a todos os tipos de pele.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme com uma tripla correção
de rugas, ação reafirmante e iluminadora da
pele. Creme com textura fluida e envolvente
com elevada concentração em componentes
regeneradores que previne em permanência
a formação de rugas e reforça a estrutura
de suporte para atenuar as já existentes,
mesmo que profundas. Estimulação da
síntese e otimização da funcionalidade das
fibras de colagénio e elastina.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite na pele do
rosto e pescoço previamente limpa e seca
isoladamente ou após o Sérum DERM
REPAIR. Adequado a todo o tipo de peles.
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ESTHEDERM ACTIVE REPAIR CONTOUR DES YEUX
CNP

6988279

PVR

15ML 36,00 €
DESCRIÇÃO

Contorno de olhos que regenera e fortifica
a zona delicada do contorno dos olhos, ação
anti-rugas. A sua ação descongestionante
que reduz visivelmente a aparência das
olheiras e dos papos.

SAIBA MAIS ...

Cuidado contorno de olhos fluido e
rapidamente absorvido que reestrutura,
regenera e fortalece a zona do contorno
dos olhos - redução vísivel de rugas e
rídulas. A sua ação descongestionante reduz
visivelmente a aparência das olheiras e
papos.

COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite no contorno
dos olhos com movimentos circulares.
Excelente base de maquilhagem
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L I F T & R E PA I R

ESTHEDERM LIFT REPAIR
CNP

6988519

PVR

50ML 72,00 €
DESCRIÇÃO

Creme que alisa e reafirma a pele por mais
tempo, a pele fica radiante e iluminada.
Cuidado que alisa os traços, esbate
imediatamente e duradouramente as rugas
e rídulas, preenchendo a pele conferindolhe volume. Dia após dia, o volume e os
contornos do rosto são redesenhados.
Textura adaptada a todo o tipo de pele.
SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme que atua em duas fases:
efeito tensor imediato e um alisamento do
micro-relevo cutâneo, seguido de uma ação
em profundidade que restrutura, regenera
e restitui firmeza à pele. Rugas alisadas,
volumes reesculpidos e contorno do rosto
redesenhado.

COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite na pele do
rosto e pescoço previamente limpa e seca
isoladamente ou após o Sérum DERM
REPAIR. Adequado a todo o tipo de peles.
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ESTHEDERM LIFT REPAIR CONTOUR DES YEUX
CNP

6988501

PVR

15ML 54,00 €
DESCRIÇÃO

Gel contorno de olhos reafirmante, alisa as
rugas e rídulas desde a primeira aplicação.
O contorno dos olhos recupera toda a sua
juventude por mais tempo.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em gel com efeito lifting que atenua
as rugas e rídulas, desde o momento de
aplicação. O contorno dos olhos recupera
juventude e tonicidade, de forma duradoura.
Repreenchimento biológico da epiderme,
para um efeito lifting à superfície e
regeneração da estrutura de suporte da
derme, para um efeito em profundidade.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite no contorno
dos olhos na pele limpa e seca. Fazer
penetrar em ligeiros alisamentos do interior
para o exterior do olho. Excelente base de
maquilhagem.
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CYCLO SYSTEM

ESTHEDERM CYCLO CONCENTRÉ DE JEUNESSE 21 JOURS
CNP

6988428

PVR

50ML 126,00 €
DESCRIÇÃO

Sérum que reestabelece todas as
necessidades de uma pele madura.
Graças à sua concentração excecional
em ingredientes reestruturantes, que
aumentam a densidade da pele, diminuem a
flacidez e a secura cutânea.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em sérum que corresponde
a uma resposta completa e eficaz às
consequências do envelhecimento hormonal
das peles maduras: rugas, perda de
densidade, flacidez, secura cutânea, falta de
conforto e luminosidade. Patente Cyclanol
rica em isoflavonas de soja e derivados
do ácido ferúlico, aumenta a síntese de
colagénio e limita a sua degradação. A pele
fica hidratada e redensificada.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite na pele do
rosto e pescoço previamente limpa. Antes do
Cyclo Creme de Jeunesse.
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ESTHEDERM CYCLO SYSTEM CRÈME DE JEUNESSE
CNP

6988436

PVR

50ML 90,00 €
DESCRIÇÃO

Creme que oferece às peles fragilizadas
pelas modificações hormonais, um novo
ciclo de juventude. Com este cuidado a pele
recupera textura e firmeza proporcionandolhe conforto e luminosidade.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme que corresponde
a uma resposta completa e eficaz às
consequências do envelhecimento
hormonal das peles maduras: rugas, perda
de densidade, flacidez, secura cutânea,
falta de conforto e luminosidade. Creme
rico e alisador. Patente Cyclanol rica em
isoflavonas de soja e derivados do ácido
ferúlico, aumenta a síntese de colagénio
e limita a sua degradação. A pele fica
hidratada e redensificada.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite na pele do
rosto e pescoço previamente limpa e seca
depois do Cyclo System Concentré de
Jeunesse 21 Jours.
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ESTHEDERM CYCLO SYSTEM CRÈME DE JEUNESSE CONTOUR DES YEUX
CNP

6988410

PVR

15ML 54,00 €
DESCRIÇÃO

O contorno dos olhos fica mais firme,
resistente e as rugas são visivelmente
diminuídas.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em bálsamo, ultra sedoso e
confortável, para a pele frágil do contorno
dos olhos. Corresponde a uma resposta
completa e eficaz às consequências do
envelhecimento hormonal das peles
maduras: rugas, perda de densidade,
flacidez, secura cutânea, falta de conforto
e luminosidade. Patente Cyclanol rica em
isoflavonas de soja e derivados do ácido
ferúlico, aumenta a síntese de colagénio
e limita a sua degradação. A pele fica
hidratada e redensificada.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite no contorno
dos olhos. Fazer penetrar por ligeiros
toques a partir do interior para o exterior
dos olhos.
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ESTHEDERM CYCLO SYSTEM CRÈME DE JEUNESSE COUNTOUR LÈVRES
CNP

6988402

PVR

15ML 36,00 €
DESCRIÇÃO

O creme do contorno dos lábios preenche,
alisa e hidrata intensamente.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em bálsamo, ultra hidratante e
confortável, para o contorno dos lábios.
Corresponde a uma resposta completa e
eficaz às consequências do envelhecimento
hormonal das peles maduras: rugas, perda
de densidade, flacidez, secura cutânea,
falta de conforto e luminosidade. Patente
Cyclanol rica em isoflavonas de soja e
derivados do ácido ferúlico, aumenta
a síntese de colagénio e limita a sua
degradação. O contorno dos lábios fica
hidratada e redensificada.
COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou à noite com toques
leves sobre a pele limpa e seca do contorno
dos lábios. Excelente base de maquilhagem.
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ESTHE-WHITE

ESTHEDERM ESTHE-WHITE MOUSSE
CNP

6988709

PVR

150ML 28,80 €
DESCRIÇÃO

Mousse que elimina com suavidade a
maquilhagem e as impurezas. Aclara a pele,
ilumina a tez e atenua progressivamente as
irregularidades da pigmentação.

SAIBA MAIS ...

Cuidado de higiene com enxaguamento para
uma tez com irregularidades pigmentares.
Elimina suavemente a maquilhagem e as
impurezas. A pele fica clarificada, a tez
iluminada e as irregularidades pigmentares
esbatem-se.

COMO USAR

Aplicar de manhã e/ou sobre a pele húmida
do rosto e do pescoço (2 pressões). Massajar
até a mousse se transformar num creme.
Deixar em repouso alguns instantes e
limpar com água abundante.
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ESTHEDERM ESTHE-WHITE SÉRUM ANTI-TACHES
CNP

6988659

PVR

30ML 69,30 €
DESCRIÇÃO

Sérum que reativa a transparência original
da pele, corrige as manchas e previne o seu
reaparecimento de forma duradoura. Após
8 semana, 95% das mulheres constatam
uma diminuição visível das mancham
e recuperam um pele mais luminosa e
uniforme. Reforça a estrutura de suporte da
pele e regenera em permanência as rugas.
SAIBA MAIS ...

Cuidado em sérum altamente eficaz,
ultra concentrado em componentes
despigmentantes, verdadeiro uniformizador
da pele. Esfolia suavemente e liberta
a pele das células mortas, carregadas
de melanina. A pele adquire firmeza e
regenera-se. O rosto é uniformizado,
esbatendo as rugas e as rídulas.
COMO USAR

Aplicar de manhã e à noite na pele do rosto
e pescoço previamente limpa e seca. Utilizar
isoladamente ou em combinação com
outros produtos ESTHE WHITE para garantir
maior eficácia.
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ESTHEDERM ESTHE-WHITE CRÈME JOUR
CNP

6989103

PVR

50ML 59,40 €
DESCRIÇÃO

Creme de dia hidratante e resplandescente
de juventude. Hidratante que protege a
pele das agressões ambientais e atenua
as manchas. Creme envolvente que torna
a pele mais uniforme e visivelmente mais
jovem.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme com textura penetrante e
envolvente, para atenuar progressivamente
as manchas e irregularidades pigmentares
e ação nas estruturas de suporte da pele,
anti-rugas.

COMO USAR

Aplicar de manhã na pele do rosto e
pescoço previamente limpa e seca. Utilizar
isoladamente ou em combinação com
outros produtos ESTHE WHITE para garantir
maior eficácia.
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ESTHEDERM ESTHE-WHITE CONCENTRÉ
CNP

6988691

PVR

9ML 39,60 €
DESCRIÇÃO

Cuidado concentrado que reduz visivelmente
o tamanho e a intensidade das manchas
localizadas. Após 28 dias 90% das mulheres
constatam uma diminuição visível da
intensidade e do tamanho das manchas
pigmentares.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em sérum fluido e tranparente
em roll-on que acelera a renovação celular
por esfoliação e elimina suavemente os
pigmentos da superfície. Reduz visivelmente
a intensidades e o tamanho das manchas
pigmentares localizadas.

COMO USAR

Aplicar de manhã e à noite na pele do rosto
e pescoço previamente limpa e seca. Utilizar
isoladamente ou em combinação com
outros produtos ESTHE WHITE para garantir
maior eficácia.
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CUIDADOS SOLARES

ESTHEDERM SOLAIRE UV INCELLIUM BRONZANT
CNP

6988634

PVR

150ML 45,00 €
DESCRIÇÃO

Spray de corpo e rosto indicado para
preparar a pele para a exposição solar e/ou
potenciar o bronzeado. Deve ser associado
ao cuidado solar habitual no caso de
exposição prolongada ou sob sol intenso.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em spray que prepara a pele para
o sol, preserva a juventude e prolonga o
bronzeado. Enriquecido com precursores
de melanina, ativos anti-radicalares
e anti-inflamatórios, este spray é um
novo gesto indispensável para preparar,
reforçar e prolongar o bronzeado. Ativa os
mecanismos naturais de proteção solar
diminuindo o risco de alergia solar.
COMO USAR

Vaporizar de manhã e à noite a pele durante
a exposição solar e na preparação de cada
exposição, antes da aplicação do cuidado
solar mais específico. Não constitui uma
proteção solar em caso de exposição direta
ao sol. Para otimizar a sua eficácia deve
ser utilizado 2 semanas antes da exposição
solar.
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ESTHEDERM SOLAIRE BRONZ REPAIR
CNP
PVR

6988378

6988360

50ML 45,00 €
DESCRIÇÃO

Creme anti-rugas e reafirmante com
proteção solar e bronzeador indicado para
sol forte ou muito forte. Todos os tipos de
pele.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em creme protetor solar,
estimulador do bronzeado anti-rugas
e reafirmante. Para um fotoexposição
moderada e extrema. Cuidado com textura
fluida com tripla ação: correção das rugas
e reafirmante - proteção e regeneração
das fibras de colagénio; estimulador do
bronzeado - activação da produção de
melanina; proteção intracelular contra o
stress oxidativo - sistema filtrante UVA
altamente eficaz.
COMO USAR

Aplicar no rosto e pescoço previamente
limpo 20 minutos antes das exposição direta
ao sol. Reaplicar a cada duas horas. Pode
ser utilizado como único cuidado diário
durante a exposição direta ao sol.
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ESTHEDERM SOLAIRE L´HUILE
CNP

6988477

PVR

150ML 45,00 €

6988469

DESCRIÇÃO

Óleo seco que protege a pele idealmente
contra os efeitos nocivos do sol e contra o
envelhecimento cutâneo. Indicado para sol
forte ou muito forte. O bronze é sublimado,
rápido e duradouro, em total segurança.
Sem álcool nem silicone.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em óleo seco protetor solar,
estimulador do bronzeado com um
acabamento sedoso e único. Exposição
moderada a extrema ao sol. Cuidado ideal
para uma pele protegida, com um bronze
luminoso e duradouro e preservação
da juventude. Sem álcool nem silicone.
Prevenção do fotoenvelhecimento e dos
danos celulares, cuidado compensador da
desidratação provocada pela fotoexposição.

COMO USAR

Aplicar no corpo e cabelo 20 minutos antes
das exposição direta ao sol. Reaplicar a
cada duas horas. Pode ser utilizado todo o
ano como um óleo seco no corpo.
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ESTHEDERM SOLAIRE ADAPTASUN LAIT
CNP

6988329

PVR

200ML 49,50 €

6988352

DESCRIÇÃO

Leite de corpo indicado para sol forte ou
muito forte. Indicado para peles que sofrem
facilmente queimaduras solares. Um
bronzeado uniforme com total segurança.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em leite protetor solar, estimulador
do bronzeado e hidratante. Exposição
moderada a extrema ao sol. Cuidado ideal
para uma pele protegida, com um bronze
mais duradouro. Minimiza o tempo de
exposição e protege o capital de juventude
da pele. Prevenção do fotoenvelhecimento e
dos danos celulares, cuidado compensador
da desidratação provocada pela
fotoexposição.

COMO USAR

Aplicar no corpo 20 minutos antes das
exposição direta ao sol. Reaplicar a cada
duas horas.
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ESTHEDERM SOLAIRE ADAPTASUN SPRAY
CNP

6988311

PVR

200ML 49,50 €

6988303

DESCRIÇÃO

Leite de corpo indicado para sol moderado
ou forte. Indicado para peles normais que
raramente sofrem queimaduras solares. Um
bronzeado uniforme com total segurança.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em spray protetor solar,
estimulador do bronzeado e hidratante.
Exposição moderada ao sol. Cuidado ideal
para uma pele protegida, com um bronze
mais duradouro. Minimiza o tempo de
exposição e w o capital de juventude da pele.
Prevenção do fotoenvelhecimento e dos
danos celulares, cuidado compensador da
desidratação provocada pela fotoexposição.

COMO USAR

Aplicar no corpo 20 minutos antes das
exposição direta ao sol. Reaplicar a cada
duas horas.
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PROTEÇÃO ESPECÍFICA

ESTHEDERM SOLAIRE PHOTO REGUL
CNP

6988550

PVR

50ML 54,00 €
DESCRIÇÃO

Cuidado solar para todos os tipos de sol
indicado para pele com irregularidades
pigmentares.

SAIBA MAIS ...

Cuidado fotoprotetor uniformizador
das irregularidades pigmentares . Um
bronzeado homogeneo que atenua as
irregularidades da hiperpigmentação
cutânea. Inibe a formação de manchas.
Prevenção do fotoenvelhecimento e dos
danos celulares, cuidado compensador da
desidratação provocada pela fotoexposição.
COMO USAR

Aplicar no rosto e decote 20 minutos antes
das exposição direta ao sol. Reaplicar a
cada duas horas.
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ESTHEDERM SOLAIRE PHOTO REVERSE
CNP

6988568

PVR

50ML 54,00 €
DESCRIÇÃO

Cuidado solar para todos os tipos de sol
indicado para peles com hiperpigmentações
persistentes.

SAIBA MAIS ...

Cuidado fotoprotetor aclarador da pele
que diminui manchas pigmentares.
Despigmentante e inibidor da
melanogénese. Prevenção do
fotoenvelhecimento e dos danos celulares,
cuidado compensador da desidratação
provocada pela fotoexposição.

COMO USAR

Aplicar no rosto e decote 20 minutos antes
das exposição direta ao sol. Reaplicar a
cada duas horas.
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ESTHEDERM SOLAIRE INTOLÉRANCES SOLAIRES
CNP

6988642

PVR

50ML 43,20 €
DESCRIÇÃO

Cuidado solar para todos os tipos de sol
indicado para peles sensíveis, intolerantes e
hiper-reativas.

SAIBA MAIS ...

Cuidado fotoprotetor específico para
peles intolerantes e hiper-reativas.
Melhor tolerância da pele ao sol para uma
exposição segura. Estimulação eficaz das
desfesas naturais da pele para prevenir
reações e permitir reencontrar o benefício
do sol. A dose certa de sol para um efeito
“vacina”.
COMO USAR

Aplicar no rosto e decote 20 minutos antes
das exposição direta ao sol. Reaplicar a
cada duas horas. Pode ser utilizado como
único cuidado diário durante a exposição
direta ao sol.
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ESTHEDERM SOLAIRE INTOLÉRANCES SOLAIRES
CNP

6988493

PVR

150ML 45,00 €
DESCRIÇÃO

Spray de corpo para qualquer tipo de sol
indicado para peles reativas, intolerantes e
sensíveis.

SAIBA MAIS ...

Cuidado fotoprotetor de corpo específico
para peles intolerantes e hiper-reativas.
Melhor tolerância da pele ao sol para uma
exposição segura. Estimulação eficaz das
desfesas naturais da pele para prevenir
reações e permitir reencontrar o benefício
do sol. A dose certa de sol para um efeito
“vacina”.
COMO USAR

Aplicar no corpo 20 minutos antes das
exposição direta ao sol. Reaplicar a cada
duas horas.
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ESTHEDERM SOLAIRE INTO REPAIR
CNP

6988485

PVR

50ML 54,00 €
DESCRIÇÃO

Cuidado solar anti-rugas e reafirmante para
qualquer tipo de sol e indicado para peles
intolerantes, reativas e sensíveis ao sol.

SAIBA MAIS ...

Cuidado fotoprotetor específico para peles
intolerantes e hiper-reativas com rugas e
falta de firmeza. Melhoria da tolerância da
pele ao sol para uma exposição segura.
Estimulação eficaz das desfesas naturais
da pele para prevenir reações e permitir
reencontrar o benefício do sol. A dose certa
de sol para um efeito “vacina”.
COMO USAR

Aplicar no rosto e decote 20 minutos antes
das exposição direta ao sol. Reaplicar a
cada duas horas. Pode ser utilizado como
único cuidado diário durante a exposição
direta ao sol.
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PROLONGAR O
BRONZEADO

ESTHEDERM SOLAIRE PROLONGATEUR DE BRONZAGE
CNP

6988584

PVR

250ML 45,00 €
DESCRIÇÃO

Leite hidratante e confortável que evita
o risco de descamação e prolonga a
luminosidade do bronzeado por mais tempo
após a exposição. A pele fica apaziguada,
refonfortada e com um bronze sublime.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em leite aprés-soleil que assegura
hidratação intensa, sensação calmante
e bronze prolongado. Deliciosamente
perfumado este cuidado deixa a pele fresca
e aveludada. Para uma pele com um bronze
sublime e firme.

COMO USAR

Aplicar em todo o corpo após a exposição
solar.
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SUBLIMAR O
BRONZEADO

ESTHEDERM SOLAIRE PROLONGATEUR DE BRONZAGE
CNP

6988576

PVR

13GR 36,00 €
DESCRIÇÃO

Pó que ilumina e uniformiza a pele. Adaptase a todos os tons de pele.

SAIBA MAIS ...

Cuidado em pó com cor que imita o
bronzeado natural e uniforme. Maquilhagem
solar com reflexos de bronzeado adaptado a
qualquer tipo e cor de pele.

COMO USAR

Aplicar com a ajuda de um pincel em todo o
rosto e decote.
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