Filtro solar
A fisioterapeuta dermato-funcional da
Onodera Estética, Thaís Carvalho, destaca que o filtro solar é
fundamental no combate aos danos causados pela exposição
da luz dos aparelhos de celular e computador. “A luz visível
causa manchas (hipercromias) e acelera o envelhecimento da
pele, por isso a melhor prevenção é o uso o diário do filtro
solar, com reaplicação de 2 em 2 horas. Os melhores são
aqueles com proteção UVA e UVB. Antes de
escolher o produto é importante também verificar o tipo de
pele e fototipo”, orienta.
A linha Fotoequilíbrio da Natura oferece protetores faciais
para diferentes tipos de pele com benefícios específicos
para cada necessidade. Para peles mistas a oleosas, o
protetor oferece redução e controle da oleosidade e brilho,
melhorando a aparência geral da pele. Para peles normais a
secas, oferece hidratação prolongada por até 24 horas,
evitando o ressecamento. Ambos, com fórmula leve e suave,
fácil de espalhar, podendo ser usada diariamente. Tem
secagem rápida e resistência à água e ao suor, além de
proteção imediata e fotoestabilidade.
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Filtro solar facial para pele
oleosa a mista, da linha
Fotoequilíbrio, da Natura
natura.com.br

Máscara Argila Pura uniformiza a pele
e tem capacidade de absorção, com
alto poder purificante e detox, de
L’Oréal Paris - loreal.com.br

Detox facial
As máscaras são ideais para um detox facial, ajudando a
renovar e a revigorar a pele. Ideal para reduzir a oleosidade, a
máscara Argila Pura Matificante, da L’Oréal Paris, tem
propriedades purificantes, antissépticas e suavizantes.
É indicada para peles mistas a oleosas, com tendência à
imperfeição, já que possui função antioxidante, ajudando
a eliminar toxinas que podem acelerar o envelhecimento.
A marca também oferece a máscara Argila Pura, que
uniformiza a pele e tem capacidade de absorção, com
alto poder purificante e detox. O carvão
vegetal age como um ímã e é muito benéfico para a pele
urbana, sujeita a estresse e poluição. A pele fica purificada e,
os poros, menos visíveis.
Já a máscara Argila Pura Esfoliante, também da L’Oréal
Paris, foi especialmente desenvolvida para renovar a pele,
e utiliza os extratos de algas vermelhas para
acalmá-la. Suas propriedades suavizantes garantem toque
macio depois da aplicação.
Já a Vinotage lançou a Máscara Facial Calmante e
Antioxidante, indicada para todos os tipos de pele,
inclusive as com propensão à acne. A máscara promove
maciez, suavidade e ação rejuvenescedora, auxiliando no
aumento do tônus muscular (efeito tensor), o que resulta
em uma pele mais firme e com melhor aspecto e textura. Tem
em sua composição óleo de semente de uva, que é
rico em vitamina E, ômega 6 e polifenóis, ação antioxidante,
nutritiva e hidratante.
Pele hidratada
Segundo Rodrigo Lima, especialista no Desenvolvimento
de Produtos da Natura, a ingestão de água é muito
importante para manter a pele bonita e saudável.
“Um equilíbrio hidrosmótico adequado mantém as células
do corpo em bom funcionamento, e, no caso da pele,
pode auxiliar na prevenção de inflamações, descamação e
outros sinais indesejados. Por isso, além de se hidratar de fora
para dentro com seu creme hidratante, é importante garantir
uma boa hidratação de dentro para fora”, observa.
Priscila Moncayo, especialista em proteção solar da Natura,
destaca que os Lenços de Limpeza Dupla Face Tez são
indicados para minimizar o tempo de limpeza da pele
antes de dormir. “Além de retirar de forma rápida toda a
maquiagem do rosto, eles também hidratam a pele durante
a noite”, diz.

Máscara Facial Calmante
e Antioxidante, da
Vinotage, promove
maciez, suavidade e
ação rejuvenescedora
vinotage.com.br
Máscara Argila Pura Esfoliante, de
L’Oréal Paris, renova a pele e utiliza
os extratos de algas vermelhas
para acalmá-la - loreal.com.br
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