POUDRE PRÉCIEUSE

Gold Collection
FORMULA PATENTEADA COM COLAGÉNIO, ACIDO HIALURÔNICO E VITAMINA C

EFEITO IMEDIATO

POUDRE PRÉCIEUSE é um
verdadeiro anti envelhecimento
graças à sua inovadora textura
em pó ultrafino.
Idealmente concebido para
preencher e suavizar as rugas,
aumentar a luminosidade e a
juventude da sua pele no rosto,
pescoço e decote.
Penetra imediatamente na pele
deixando-a fresca e hidratada.

POUDRE PRECIEUSE ANTI RUGAS
Durante séculos, as mulheres têm sonhado com uma forma de preservar a aparência
jovem.Infelizmente, o processo de envelhecimento da pela é inevitável e ao longo do tempo a
renovação de células desacelera gradualmente fazendo a epiderme engrossar.
As fibras de colagénio que fortalecem a pele deterioram-se e a gravidade puxa a pele para baixo.
Como resultado, a pele torna-se cada vez mais enrugada e distende-se.
Existe em uma solução eficaz desde a primeira aplicação: Poudre Precieuse
O novo tratamento com a pureza do colagénio em pó, muito mais eficaz que os tradicionais
cremes e loções.
Um anti idade, antirrugas com resultados de efeito imediato desde a primeira utilização.
Inovação exclusiva e patenteada que desafia o tempo, e todas as restantes cosméticas com o
mesmo propósito

Um tratamento antirrugas inovador e excecional, desenvolvido por especialistas dos laboratórios
Irati - Paris, para mulheres que querem eficacia imediata para a flacidez da pele e linhas visíveis
em particular.
Um pó rico em substancias ativas, muito agradável de usar e que lhe dá os melhores resultados,
como mostra o estudo clínico.
(Estudo realizado por: DERMSCAN – Domaine Scientifique de la Doua - Bâtiment CEI 2 56,
boulevard Niels BOHR
69623 VILLEURBANNE Cedex FRANCE)

Com a utilização regular POUDRE PRÉCIEUSE funciona como um
escudo que a protege das agressões externas da pele e reforça os níveis
de colagénio deixando com uma textura firme e saudável.
RESULTADOS DE EFICACIA TESTADOS POR DERMATOLOGISTAS

Modo de utilização para um efeito antirrugas e lifting:
Aplicar diariamente no coração das rugas (de preferência após o seu hidratante) o equivalente a
uma pequena perola na ponta do seu dedo e faça uma leve massagem. Para obter brilho e efeito
de alisamento instantâneo: Aplique de acordo com o seu desejo.

Uma textura em pó inovadora, este tratamento suaviza instantaneamente a superfície da pele e
preenche as linhas existentes e visíveis no rosto, pescoço e peito.
Uma combinação inovadora de colagénio e poderosos concentrados de ingredientes ativos para
preservar o brilho e juventude da sua pele dia após dia.
Suaviza e preenche a pele tanto na superfície e mais no fundo.
! ALISAMENTO: 36% menos rugas em 100% das mulheres.
! FIRMEZA: 39% menos rugas em 100% das mulheres.
! ANTIRRUGAS: 51% menos rugas em 100% das mulheres.
! EFEITO LIFTING: 41% menos rugas em 100% das mulheres.
! INOVADOR: 80% das mulheres acham Poudre Précieuse uma inovação.
! EFEITO REFRESCANTE E HIDRATANTE: 100% das mulheres sentiram de imediato.
Estudo realizado em 20 mulheres com idade superior a quarenta anos - rugas visíveis profundas,
prega naso-labial, linhas de riso, linhas de expressão.

EM EXLUSIVO NA
FORMULA SAN
COMPOSIÇÃO
AQUA, SILICA SILYLATE, SILICA, GLYCERIN, PROPANE-1,3-DIOL, NYLON-12, BAMBUSA
ARUNDINACEA STEM POWDER, GLUCONOLACTONE, ETHYL ASCORBIC ACID, VINYL
DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER, SODIUM
HYALURONATE, SOLUBLE COLLAGEN, METHYL GLUCOSIDE PHOSPHATE PROLINE LYSINE
COPPER COMPLEX, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT, PHORMIDIUM PERSICINUM
EXTRACT, HYDROLYZED RICE PROTEIN, MARIS AQUA, XYLITOL, METHICONE, SODIUM
CITRATE, SODIUM HYDROXIDE, LEVULINIC ACID, SODIUM BENZOATE

Poudre Precieuse é um pó com altas
concentrações de ativos puros numa textura
extremamente fina.
Utilizar porções pequenas e só em cima da ruga.

Modo de utilização para obter brilho e efeito
de alisamento instantâneo:
Coloque uma porção que preencha o total da
profundidade da ruga e massaje levemente.
Utilização para efeito antirrugas e lifting:
Aplicar diariamente no coração da ruga.
(de preferência após o seu hidratante)
o equivalente ao tamanho do bico da bisnaga, na
ponta do dedo e faça uma leve massagem.
Poudre Precieuse é uma formula única e patenteada pelos Laboratórios Larune Paris

PORQUE É QUE A FOMULA EM PÓ É MAIS EFICAZ QUE EM CREME?
Todos os produtos cosméticos que se apresentam em creme são sujeitos a calor a quando do seu
fabrico, bem como são inseridos conservantes, perfumes, colorante e substancias cremosas para
se obter o produto final. Este processo de fabrico danifica os ativos cosméticos em mais de 60%.
(Por exemplo: Cozer um legume a ferver em agua perde mais nutrientes que cozer a vapor. Mas
ambos são sujeitos a temperaturas e comparado com um legume cru, os que foram cozidos
perderam entre 30% a 70% dos nutrientes)
O Poudre Precieuse é puro colagénio e em grande concentração, por não ser utilizada
temperatura no processo de fabrico. O pó ulrafino de Poudre Precieuse é 80% mais absorvido do
que outros colagénios em creme.

HIDRATA, REJUVESNECE E REFORÇA OS NIVEIS DE COLAGENIO DA PELE CANSADA

Gold Collection oferece ainda

MASCARAS FACIAIS IMPREGNADAS
COM, COM ACIDO HIALURÔNICO,
COLAGÉNIO E VITAMINA C

CONTORNO DOS OLHOS
MASCARA APROPRIADA
PARA PAPOS E OLHEIRAS

NOVO!
LABIOS (CÓDIGO DE BARRAS)

Utilizado por pessoas que procuram
uma solução imediata e eficaz para
rejuvenescer a pele cansada.
Repõe os níveis de colagénio perdidos
ao longo dos anos.
Hidrata e devolve o brilho natural da
pele.
Fácil de usar. Pode usar a qualquer
momento, mesmo em cima de cosmética
ou maquilhagem.
Utilizado por maquilhadores
profissionais, (sobretudo nos canais de
televisão) Profissionais de Centros de
estética, Profissionais de Spas etc,
Este produto não é vendido em
superfícies comerciais de grande
consumo, tais como supermercados,
lojas de desconto ou quaisquer outras
que não especializdas em altas gamas
de cosmética.
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