que fornece à pele HSP, vitaminas e Coenzima Q10,
oligoelementos, ativos nutritivos, hidratantes e
regeneradores para aumentar a firmeza, a resistência das
células aos raios UV, além de favorecer a renovação celular, a
prevenção da degradação do colágeno e,
consequentemente, evitar o envelhecimento. Além de
todas essas funções do creme, o Prebiótico usado no creme
Reminéralisante reforça e restaura a proteção natural da
pele em 99,5%, aumentando a resistência celular às
agressões externas diárias como sol e poluição, impedindo
a morte celular.
A Natura lançou o Concentrado Revitalizante Antipoluição e
Anti-stress, que é um tratamento intensivo que restaura a
vitalidade e o equilíbrio da pele estressada, deixando-a
radiante, revitalizada e macia. O produto tem sapucainha
(extraído da semente da árvore brasileira) e polifenóis
(derivados do gengibre). O primeiro, tem potente ação
antimicrodanos, reduz o impacto de fatores responsáveis pela
formação de rugas, flacidez e manchas. Já os polifenóis têm
uma potente ação antioxidante em três níveis:
neutralizam 91% dos radicais livres, reduzem danos celular e
estimulam os mecanismos de defesa natural da pele.
Lift Express é creme
antirrugas de efeito
lifting imediato, da
Anna Pegova
annapegova.com.br
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Tratamentos
A dermatologista Camila França Motta afirma que existem
vários tratamentos para combater os sinais da idade,
provocados por manchas, flacidez, rugas e vasinhos
aparentes. O mercado oferece toxina botulínica,
preenchedores, lasers, tecnologias de radiofrequência,
ultrassom, luz intensa pulsada e peelings, entre outros.
Mas os cosméticos são outros importantes aliados.
Para quem quer uma pele saudável, a Anna Pegova oferece
uma linha de alta tecnologia para hidratar, tonificar, limpar
e regenerar esse órgão tão importante.
O creme Pour La Beauté Des Paupières, com células-tronco
vegetais, é específico para os olhos e tem funções de
super-hidratação, antirrugas, clareador de olheiras, além
de dar firmeza à região dos olhos. O Lift Express é outro
produto da marca com esse diferencial. É um creme
antirrugas de efeito lifting imediato e intenso com duas
células-tronco vegetais, que são protegidas e cultivadas
“in vitro”, em condições altamente controladas.
Outro diferencial da marca é a introdução de Prébioticos em
cosméticos, ativo conhecido para a saúde e proteção do
organismo. O Crème Reminéralisante HSP e Prebiótico é um
reparador, regenerador e antienvelhecimento, nascido da
biotecnologia que estimula a recuperação cutânea e

Creme Pour La Beauté Des Paupières, da Anna
Pegova, tem funções de super-hidratação,
antirrugas, clareador de olheiras, além de dar
firmeza à região dos olhos - annapegova.com.br

Chronos Concentrado
Revitalizante antipoluição
e anti-stress, da Natura
natura.com.br

Quatro passos para uma pele bonita
1 - Nunca dormir de maquiagem
2 - Limpar a pele pela manhã e à noite com um
sabonete adequado para o tipo de pele
3 - Hidratar bem a pele à noite antes de dormir
4 - Sempre aplicar um filtro solar com fator de
exposição de no mínimo FPS 15
Lenços de limpeza dupla face Tez, de um lado hidrata e
remove a maquiagem, do outro é um esfoliante, da Natura
natura.com.br
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