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Pele mais suave com um aspeto mais uniforme

Diadermine Dr. Caspari
Com Ácido Hialurónico que preenche as rugas de forma imediata e dão firmeza
Inspirado em tratamentos de beleza profissionais
Usa ativos similares à pele: Ácido Hialurónico, Péptidos Biomiméticos e Extrato
de semente de Hibisco.
Gama formada por creme de dia, creme de noite e Roll On
Lisboa, 30 de outubro de 2014 – A Henkel Beauty
Care apresenta a gama Diadermine Dr. Caspari, uma
linha desenvolvida em colaboração exclusiva com o
Dr. Caspari, um cirurgião plástico e líder
especializado em cuidados anti-idade, com
produtos de alta eficácia para um cuidado da pele,
inspirados em tratamentos profissionais com Ácido
Hialurónico para combater inclusivamente as rugas
profundas e devolver à pele um aspeto jovem e fresco.
O ácido hialurónico é um componente que se encontra na nossa pele de maneira natural e
nos ajuda a manter um bom nível de hidratação, captando a água e conservando-a nas
camadas profundas. Com o passar dos anos a concentração de Ácido Hialurónico diminui
enfraquecendo o seu tecido: a densidade da pele é reduzida e perde a sua firmeza,
provocando a aparição das temidas rugas e da flacidez, especialmente no contorno do
rosto. As injeções de ácido hialurónico são um tratamento rejuvenescedor profissional rápido
e eficaz, mas nem todas as mulheres estão preparadas para experimentar esta solução.
Inspirado nesta técnica, Diadermine Dr.Caspari, desenvolvido em cooperação exclusiva com
o Dr. Caspari, utiliza microcápsulas de hialurónico para dar à pele um aspeto mais jovem
sem injeções. As microcápsulas de ácido hialurónico são suficientemente pequenas para
penetrar na capa superior da epiderme, e em poucos segundos aumentam o volume até 30
vezes mais com a própria água da pele. Como consequência, a pele fica visivelmente
preenchida e as rugas ficam alisadas. Depois de várias horas (aprox 24h), o ácido
hialurónico liberta-se na pele para restabelecer as substâncias que faltam e proporcionar
uma hidratação duradoura.
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Diadermine Dr.Caspari preenche as rugas e dá firmeza à pele. A pele fica imediatamente
mais suave com um aspeto mais uniforme. As linhas e as rugas são suavizadas e a pele
torna-se mais firme. Em apenas 7 dias a pele parece mais jovem.

Diadermine Dr. Caspari Rugas Preenchidas - Creme de Dia
Este rico e aveludado creme contém lípidos que fortalecem a barreira hidrolípida, e
antioxidantes altamente eficazes que protegem a pele dos radicais livres. Após a sua
aplicação, a pele é intensamente hidratada, ficando imediatamente mais macia e suave,
com um aspeto mais uniforme.
PVP Recomendado: 15,99 €*
Diadermine Dr. Caspari Rugas Preenchidas - Creme de Noite
À noite é quando a pele ativa os seus processos de renovação e regeneração. O creme está
alinhado com o biorritmo da pele, não só reafirmando-a como também regenerando-a e
revitalizando-a para que pela manhã tenha um aspecto fresco, firme e jovem.
PVP Recomendado: 15,99 €*
Diadermine Dr. Caspari Anti-rugas Roll-on
Com a idade, a pele torna-se flácida e as rugas começam a aparecer. Especialmente em
algumas áreas do rosto, como o contorno dos olhos ou contorno dos lábios, onde a pele é
mais fina, aparecem as primeiras linhas de expressão que se transformam rapidamente em
rugas. Assim a aplicação roll-on, combinada com a esfera metálica massajadora, refresca e
suaviza a pele e atua contra as olheiras e os papos. Os sinais de cansaço são reduzidos
para obter uma pele radiante.
PVP Recomendado: 15,99 €*

www.diadermine.pt

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