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Pele mais firme e com um aspeto mais uniforme 

 

Diadermine Anti-Rugas Expert 3D: preenche as rugas 
desde o interior 

 
 Atinge as rugas na sua fonte para um efeito de preenchimento em 3 dimensões 

 Com Ácido Hialurónico para dar à pele um aspeto mais jovem 
 

É natural que, com a idade, as rugas de expressão se vão 
transformando em rugas cada vez mais profundas ficando por vezes 
muito vincadas no rosto. A melhor forma de resolver estas “marcas do 
tempo” é a utilização diária do Creme de Dia Diadermine Anti-Rugas 
Expert 3D. Este refirma a superfície da pele durante o dia atingindo as 
rugas na sua fonte para um efeito de preenchimento em 3 dimensões: 
extensão, profundidade e superfície. Com a utilização diária do creme 
a sua pele apresenta-se mais firme, lisa e suave. 
 
O Ácido Hialurónico é um componente natural que se encontra na nossa pele e nos ajuda a 
manter um bom nível de hidratação, captando a água e conservando-a nas camadas 
profundas. Mas com o tempo, a sua produção diminui facilitando a formação de rugas e a 
perda de ativos naturais da pele, deixando a pele mais seca e desidratada. Diadermine Anti-
Rugas Expert 3D proporciona à pele Ácido Hialurónico bem como estimula a síntese do 
Ácido Hialurónico natural, ajudando a manter o nível de hidratação da pele, preenchendo-a 
desde o interior, para um aspeto mais radiante e firme.  
 
Ao usar regularmente Diadermine Anti-Rugas Expert 3D as rugas são significativamente 
reduzidas em profundidade e volume e a pele ficará mais suave e extraordinariamente 
flexível. 
 

PVP Recomendado: 14.49 €* 

 

www.diadermine.pt 

 
*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 
 

Para mais informações: Ana Fernandes|Tel.: 210 307 803/91 900 42 49 | afernandes@cec-online.pt 
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