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Lançamento Diadermine Lift+ Color Correction              

 

Novo Diadermine Lift+ Color Correction, firmeza e 
correção de cor num creme de dia  
 

 Efeito corretor de manchas e de uniformização da cor da tez 
 Fórmula com Pro-Colagénio que melhora a firmeza da pele e suaviza as rugas e 

linhas de expressão 

 Pele mais firme, refrescada e radiante 

 

 

Lisboa, 07 de julho de 2014 – Diadermine, marca especialista em cuidados anti-idade com 

110 anos de experiência dermatológica, apresenta o novo Diadermine Lift+ Color Correction, 

um creme de dia que reúne efeitos refirmantes e de correção de cor. 

 

O novo Creme de Dia Diadermine Lift+ Color Correction possui uma fórmula que conjuga 

pigmentos rosados e vitamina C para transformar uma pele baça e com vermelhidão numa 

pele luminosa e uniforme, com Pro-Colagénio, que estimula as células a produzir os tipos de 

colagénio mais importantes para redensificar a estrutura da pele, melhorando a firmeza e 

proporcionando um efeito lifting duradouro.   

  

Os cremes de Correção de Cor, habitualmente designados por “cremes CC”, corrigem as 

imperfeições da tez dando um aspeto mais suave e uniforme à pele. O creme de dia 

Diadermine Lift+ Color Correction vai mais longe ao combinar esses efeitos com os 

benefícios lifting, para uma pele mais firme, refrescada e radiante.  

 

O Creme de Dia Diadermine Lift+ Color Correction é o primeiro creme CC de Diadermine 

com efeito lifting. Os seus pigmentos rosados quebram e refletem a luz como um prisma, 

reduzindo eficazmente o aspeto baço e irregular da tez. A vitamina C presente na sua 

fórmula ajuda a combater manchas escuras e hiperpigmentação. Adicionalmente, a fórmula 

possui ativadores de colagénio que estimulam a produção de colagénio no interior da pele. 

A densidade da rede de colagénio aumenta e a elasticidade da pele é visivelmente 

melhorada, para um efeito lifting de longa duração. 
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Aplicado todas as manhãs em movimentos circulares suaves, o Creme de Dia Diadermine 

Lift+ Color Correction é também ideal para aplicação antes da base.  

  

O Creme de Dia Diadermine Lift+ Color Correction encontra-se disponível numa ampla rede 

de pontos de venda com um PVP recomendado de 13,99* 

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

 
 

Diadermine foi a primeira marca de cosméticos a ter produtos certificados com o selo ECARF do 

Centro Europeu da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF). Este selo garante que os 

produtos foram especialmente formulados para minimizar os riscos de alergia.  

Isto significa que os produtos Diadermine têm uma compatibilidade cutânea elevada, mesmo quando 

usados por pessoas que têm pele muito sensível.  

 

Para mais informações:  

Ana Fernandes | afernandes@cec-online.pt | Tel.: 210 307 803 

Isabel Antão | iantao@cec-online.pt | Tel.: 210 307 805 

 
 

 

 


