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Vit –C  line 
VIT-C CLEANING MOUSSE  
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Mousse de limpeza e tonificante com vitamina C e extratos de frutas. 
Limpa a pele em profundidade eliminado os restos da maquilhagem e as 
impurezas acumuladas nos poros da pele. Devido à sua suave espuma não 
resseca a pele e os seus princípios activos /Vitamina C e extractos de frutas) 
ajudam a manter a pele limpa, suave e revitalizada. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Vitamina C: Formação de novo colagénio 
o Formação e manutenção do colagénio – Reafirmante 
o Protege a pele dos radicais livres – anti-envelhecimento 
o Aporta energia, eliminando os sinais da fadiga – Luminosidade 
o Aumenta a regeneração e o metabolismo celular – Revitalizante 

 
o Pantenol: Vitamina do grupo B que se encontra na pele e no cabelo e 

tem uma elevada capacidade de penetração na pele. É um regenerador 
celular ao estimular a formação de colagénio e a manutenção do 
crescimento de fibroblastos. Activa o metabolismo celular e possui 
propriedades anti- inflamatórias e hidratantes. Protege a pele das 
agressões ambientais. 

 
o Fragaria vesca (extracto de morango): fruta que contém iodo, silício, 

bromo, ferro e vitaminas B e C. Tem um efeito adstringente, no 
entanto foi incorporada na constituição deste cosmético pelo seu 
elevado contudo em vitamina C como coadjuvante. É, também, rico em 
alfa-hidroxiácidos pelo que contribui para a renovação celular. 

 
o Citrus limonum (extracto de limão): fruta com vitamina A, B e C e 

ácido cítrico com efeito adstringente e descongestionante, no entanto 
foi incorporada na constituição deste cosmético pelo seu elevado 
contudo em vitamina C como coadjuvante das funções da vitamina C. 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  

 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo tipo de pele, especialmente peles desvitalizadas, 
flácidas e sem elasticidade. 
 
INSTRUÇÕES 
Pressionar a válvula e aplicar a espuma com a ponta dos dedos sobre a cara e 
pescoço, realizando uma massagem suave. Aclarar com água abundante. 
Utilizar pela manhã e pela noite, de seguida aplicar o Vit-C Creme 24h ou o 
Pure Vit-C Concentrated se deseja um tratamento choque. 
 
Apresentação frasco de 150 ml 
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VIT-C CREME 24h 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme 24 horas de textura fresca e ligeira com vitamina C, extractos de frutas 
e óleos de plantas. Reafirma, revitaliza e devolve a luminosidade da pele. 
Devido à elevada concentração de Vitamina C e extractos de frutas a pele 
sente-se mais hidratada, elástica, firme e lisa e a tez fica homogénea. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Vitamina C: Formação de novo colagénio 
o Formação e manutenção do colagénio – Reafirmante 
o Protege a pele dos radicais livres – anti-envelhecimento 
o Aporta energia, eliminando os sinais da fadiga – Luminosidade 
o Aumenta a regeneração e o metabolismo celular – Revitalizante 

 
o Óleo de sementes de uva: o óleo obtido das sementes de uva é único 

pela elevada concentração em ácidos polinsaturados como o ácido 
linolénico (omega 3), nutriente essencial da pele que evita os processos 
inflamatórios e anti-oxidantes naturais. A vitamina E e as isoflavonas 
regulam a presença de radicais livres no organismo.  

 
o Fragaria vesca (extracto de morango): fruta que contém iodo, silício, 

bromo, ferro e vitaminas B e C. Tem um efeito adstringente, no 
entanto foi incorporada na constituição deste cosmético pelo seu 
elevado contudo em vitamina C como coadjuvante. É, também, rico em 
alfa-hidroxiácidos pelo que contribui para a renovação celular. 

 
o Citrus limonum (extracto de limão): fruta com vitamina A, B e C e 

ácido cítrico com efeito adstringente e descongestionante, no entanto 
foi incorporada na constituição deste cosmético pelo seu elevado 
contudo em vitamina C como coadjuvante das funções da vitamina C. 

 
o Óleo de amêndoas doces: fruto que é utilizado na cosmética pelas 

suas propriedades nutritivas e hidratantes. 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo tipo de pele, especialmente peles desvitalizadas, 
flácidas e sem elasticidade. 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar de manhã e à noite, depois de limpar a pele com Vit-C Cleaning 
Mousse. Realizar uma massagem suave até ser absorvido. 
 
Apresentação boião de 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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PURE VIT C CONCENTRATED 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Tratamento de choque intensivo com efeito visível desde a primeira 
aplicação, com vitamina C pura que aporta luminosidade e firmeza 
instantânea.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Vitamina C: Formação de novo colagénio 
o Formação e manutenção do colagénio – Reafirmante 
o Protege a pele dos radicais livres – anti-envelhecimento 
o Aporta energia, eliminando os sinais da fadiga – Luminosidade 
o Aumenta a regeneração e o metabolismo celular – Revitalizante 

 
o Extracto de Centella asiática: promove e acelera a renovação celular 

(turnover). A sua acção tem dois níveis. Por um lado incorpora e fixa ao 
colagénio dois aminoácidos fundamentais para a estimulação do tecido 
dérmico. Por outro lado, facilita a correcta epitelização. Estudos 
recentes demonstraram um efeito potenciador da vitamina C na síntese 
de colagénio. 

o Borango officialis (óleo de sementes de borrajo):  planta cujas 
sementes se extrai um óleo rico em ácidos gordos essenciais. Os seus 
benefícios são muitos: função protectora e nutritiva para peles 
desvitalizadas e secas; melhora a elasticidade e fortalece a epiderme; 
tem propriedades anti-inflamatórias. 

o Fragaria vesca (extracto de morango): fruta que contém iodo, silício, 
bromo, ferro e vitaminas B e C. Tem um efeito adstringente, no 
entanto foi incorporada na constituição deste cosmético pelo seu 
elevado contudo em vitamina C como coadjuvante. É, também, rico em 
alfa-hidroxiácidos pelo que contribui para a renovação celular. 

o Citrus limonum (extracto de limão): fruta com vitamina A, B e C e 
ácido cítrico com efeito adstringente e descongestionante, no entanto 
foi incorporada na constituição deste cosmético pelo seu elevado 
contudo em vitamina C como coadjuvante das funções da vitamina C. 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo tipo de pele, especialmente peles desvitalizadas, 
flácidas, sem elasticidade e com sinais de envelhecimento. 
 
INSTRUÇÕES 
Retirar a cinta da ampola e pressionar a borracha para que o pó se misture 
com a solução. Agitar até conseguir uma solução homogénea. Por último 
retirar a borracha e introduzir o doseador. De seguida aplicar, com a pele 
limpa, meia ampola de manhã e o resto à noite, aplicar as restantes ampolas 
do mesmo modo com intervalos de dois dias. 
 
Apresentação 3 ampolas x 5 ml  
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VIT-C MASK (PEEL-OFF) 

 
Mascara peel-off com Vitamina C, sua ação renovadora suaviza, dá 
luminosidade e unifica o tom da pele.  
 
O perfeito toque final para o tratamento de Vitamina C 

 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
VITAMINA C: Formação de novo colagénio 

- Formação e manutenção do colagénio – Reafirmação 
- Protege a pele dos radicais livres – Anti idade 
- Dá energia, eliminando os sinais de fatiga – Luminosidade 
- Aumenta a regeneração e o metabolismo celular – Revitalizante 

 
 
 
 
TIPO DE PELE 
 
Recomendado para todo o tipo de peles, especialmente peles desvitalizadas, 
flácidas e com falta de elasticidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICAÇÃO 

 
Aplicar com pincel uma camada fina e homogénea sobe o 
rosto, evitando a zona do contorno dos olhos e lábios, Deixar 
atuar durante 15-20 minutos ou até que esteja 
completamente seca ao tato. Retirar suavemente desde la 
parte exterior do rostro atá ao interior. Limpar os possíveis 
restos com Tónico De Noyle’s  
 

 
 
 
 

 
 
 

Apresentação: tubo 200ml.  
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Purificant 
 
MOUSSE PURIFICANTE 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Mousse de limpeza, purificante e tonificante para peles oleosas. Com óleo de 
árvore de chá e extractos vegetais, limpa a pele em profundidade, elimina as 
impurezas e minimiza a multiplicação de bactérias, além do seu efeito 
tonificante e refrescante, proporciona uma grande sensação de conforto. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de árvore de chá - Melaleuca alternifolia - é um óleo essencial 
produzido por destilação das folhas de Melaleuca alternifolia, planta 
originária da Austrália que era utilizada pelos aborígenas para limpar as 
feridas. É utilizada em produtos indicados para a acne devido às suas 
propriedades anti-microbianas e anti-sépticas. 

o Pantenol: Vitamina do grupo B que se encontra na pele. Está indicado 
para o alívio de irritações e comichões cutâneas e melhora as lesões da 
pele, já que estimula a sua cicatrização. 

o Extracto de levedura de cerveja: muito ricos em Vitamina B. As 
características do seu uso tópico são: a eliminação de impurezas da 
pele, regulação da seborreia cutânea e contribuição da renovação 
celular. 

o Extracto da casca de limão- Citrus limonum: fruta com vitamina A, B 
e C e ácido cítrico com efeito adstringente e descongestionante. 

o Alantoína: actua como reparadora dos tecidos, o que é adequado para 
a composição de cremes indicadas para peles que devem ser 
regeneradas rapidamente. Deste modo, evita-se ou diminui-se os sinais 
deixados pelas pústulas. 

o Mentol: substância vegetal que forma parte do óleo essencial da 
menta, com poder vasoconstrictor, refrescante, adstringente e 
estimulante. 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles mistas, oleosas e com acne. 
 
INSTRUÇÕES 
Pressionar a válvula aplicar a espuma com a pontas dos dedos sobre o rosto e 
pescoço, realizando uma massagem suave. Aclarar com água abundante. 
Aplicar o creme normalizante. 
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Apresentação frasco de 150 ml 
CREME NORMALIZANTE 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme reestruturante e reafirmante 24 h para peles oleosas. Creme 24 h de 
textura fresca e ligeira com óleo de árvore de chá, extractos vegetais e 
tioxolona. Normaliza as secreções sebáceas, reestrutura a epiderme, reafirma 
os tecidos e hidrata a pele. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de árvore de chá - Melaleuca alternifolia - é um óleo essencial 
produzido por destilação das folhas de Melaleuca alternifolia, planta 
originária da Austrália que era utilizada pelos aborígenas para limpar as 
feridas. É utilizada em produtos indicados para a acne devido às suas 
propriedades anti-microbianas e anti-sépticas. 

o Extracto de levedura de cerveja: muito ricos em Vitamina B. As 
características do seu uso tópico são: a eliminação de impurezas da 
pele, regulação da seborreia cutânea e contribuição da renovação 
celular. 

o Extracto de Bardana – Arctium majus : planta que se desenvolve em 
solos áridos. Contém glucósido, tanino, magnésio e sais de potássio. É 
recomendado para tratar a pele oleosa, pelas suas propriedades 
calmantes e adstringentes. 

o Extracto de Lúpulo – Humulus lupulus : tem um efeito adstringente, 
desinfectante e epitelizante. 

o Extracto de Calêndula – Calendula officialis : Extracto obtido da flor. 
Tem propriedades anti-inflamatórias, descongestionantes e 
cicatrizantes 

o  Alantoína: actua como reparadora dos tecidos, o que é adequado para 
a composição de cremes indicadas para peles que devem ser 
regeneradas rapidamente. Deste modo, evita-se ou diminui-se os sinais 
deixados pelas pústulas. 

o Tioxolona: composto biodisponível, o qual contém elevada quantidade 
de enxofre. Utiliza-se para re-estructurar a pele afectada pela acne e 
seborreia. 

o Acqua Biomin Cinque: complexo de 5 elementos biodisponível, isto é, 
que chega às células onde as suas funções são requisitadas. Composto 
por magnésio, ferro, zinco, cobre e silício. Os minerais são necessários 
para a manutenção óptima da saúde da pele. São constituintes 
essenciais para milhares de reacções bioquímicas, que se desencadeiam 
nas nossas células. 

 
Como reafirmante contém os seguintes princípios activos: 
 

o Extracto de shiitake – Lentinus eodes – fungo japonês rico em 
oligossacarídeos e ácidos urónicos que retém água e portanto ajuda 
a manter a pele hidratada. Contém também fitoestimulinas, 
minerais e vitaminas que melhoram as propriedades biomecânicas 
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da pele, o que se traduz muna melhoria da elasticidade e uma 
redução da flacidez da pele. 

 
 

o Colagénio marinho: confere hidratação à pele e previne o 
aparecimento de rugas, já que o processo degenerativo da pele é 
motivado pela diminuição da quantidade e elasticidade do colagénio 
cutâneo. 

 
 
 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  

 
 

 
TIPOS DE PELE 
Creme essencialmente criada para peles mistas, oleosas e com acne. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Depois de limpar a pele com Mousse Purificant, aplicar o creme Normalizante 
de manhã e à noite e realizar uma ligeira massagem até ser absorvido. 
 
 
 
 
 
Apresentação boião de 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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GEL CORRECTOR IMPERFEIÇÕES 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Solução rápida e eficaz para imperfeições localizadas derivadas à acne. Tem 
efeito secante, antibacteriano, reestruturante e evita a obstrução dos poros. 
 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 
Ácido salicílico, zinco, alantoína, óleo essencial de árvore de chã, extrato de 
levedura de cerveja, extrato de ortiga e vitamina F. 
 
 
 
 
 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  

 
 

TIPOS DE PELE 
Creme essencialmente criada para peles mistas, oleosas e com acne. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar sobre a zona afetada, repetir a aplicação até ao seu desaparecimento. 
 
 
Apresentação bisnaga de 15 ml 
 
 
Tratamento diário 
Mousse Purificante – Espuma de limpeza 
Creme normalizante 24h – Creme de tratamento 24h 
 
 
Tratamento mensal 
Ampolas Normalizantes – Tratamento de choque 
 
 
Ocasionalmente 
Gel corretor de imperfeições 
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Alternative 
 
INTRODUÇÃO 
 
Alternative é um tratamento global anti-envelhecimento que actua sobre as 3 
principais causas do aparecimento de linhas de expressão e rugas mais 
profundas. 

1. Dermo-contração: alteramos a expressão do rosto. 
2. Crono-envelhecimento: processo natural de envelhecimento que se 

origina com o passar do tempo. 
3. Foto-envelhecimento: envelhecimento prematuro da pele 

desencadeado pela exposição solar.  
 
 

1. DERMO-CONTRACÇÕES 
Cada vez mais alteramos a expressão do rosto. Produzem-se movimentos 
faciais, resultado da contracção dos músculos, que formaram linhas de 
expressão que se converterão, com o tempo,  em rugas mais profundas. 
 
Para reduzir o impacto das dermo-contracções (movimentos faciais) da pele 
De Noyle’s apresenta a sua gama de produtos Alternative formulados com um 
hexapéptido, que reduz a acção da toxina botulínica relaxando os músculos 
faciais. 
 

o Acetyl Hexapeptide: sequência de 6 aminoácidos cuja acção 
principal é relaxar os músculos faciais, o que leva, com uso 
contínuo, a uma redução das rugas e linhas de expressão. As suas 
acções principais são: 
- Relaxar os músculos: reduz a intensidade do controlo muscular 
- Minimiza o aparecimento de rugas: reduz o tamanho e a 
profundidade. 
- Atenua e suaviza as linhas de expressão: reduz o tamanho e a 
profundidade. 

 
o Óleos essenciais de mirra - Commiphora myrrha-  e laranja –

Citrus dulcis : com efeitos relaxantes. Desta forma o sentido de 
olfacto incrementa a acção dos princípios activos. 

 
 
 
 

2. CRONO-ENVELHECIMENTO 
O envelhecimento é o conjunto de alterações anatómicas e fisiológicas que 
acontecem no organismo desde o nascimento, como consequência da 
passagem do tempo. Este processo está geneticamente programado. 
 
O envelhecimento a nível cutâneo produz-se principalmente pela acumulação 
de erros de replicação do ADN. Lembremos que este tecido encontra-se em 
regeneração constante. Outros factores que influenciam são: a acumulação de 
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toxinas, produto da própria actividade das células e a acção dos radicais 
livres. 
 
Os radicais livres são uma causa importante na aceleração do envelhecimento 
cutâneo. Estes radicais produzem-se de forma natural nas células e são 
neutralizados facilmente em situações normais. Contudo, pode produzir-se um 
aumento anormal de radicais livres que os sistemas celulares não poderão 
neutralizar. Actualmente a causa principal deste aumento é a exposição 
incontrolada ao sol (foto-envelhecimento), mas também pode influenciar uma 
má alimentação, a poluição e o stress. 
 
 
O envelhecimento cutâneo tem como consequência uma redução da grossura 
de derme, deteorização da rede de fibras de elastina e colagénio, a pele 
perde a sua elasticidade, ao mesmo tempo que diminui a capacidade de 
hidratação, provocando um aspecto externo seco e de escamação da pele. Se 
ainda adicionamos a tensão produzida em algumas zonas, encontramos a 
causa da formação das temidas rugas. 
 
Para prevenir os efeitos do crono-envelhecimento na pele, Alternative contem 
os seguintes princípios activos que ajudam a reparar os seus sintomas 
actuando desde os diferentes aspectos do problema: 

o Óleo de sementes de uva : o óleo obtido das sementes de uva é 
único pela elevada concentração em ácidos polinsaturados como 
o ácido linolénico (omega 3), nutriente essencial da pele que 
evita os processos inflamatórios e anti-oxidantes naturais. A 
vitamina E e as isoflavonas regulam a presença de radicais livres 
no organismo. 

o Hidroxiprolina aspartate: trata-se de um dipéptido unido a um 
derivado de silicone orgânico que facilita a passagem através da 
pele. Uma vez dentro tem a capacidade para reter água e 
portanto hidrata a pele. As suas principais acções são: 

 - Activa a reestruturação e regeneração do colagénio e elastina 
 - Activa a normalização e a permeabilidade da superfície dos vasos 

sanguíneos, favorecendo a drenagem da zona tratada. 
 

 Óleo de soja: planta de cujas sementes extrai-se um óleo que 
possui afinidade com os componentes das membranas celulares, 
pela sua riqueza em ácidos gordos polinsaturados. Tem 
propriedades hidratantes e emolientes. 

 Complexo 5 oligoelementos – Complexo biodisponível, isto é, 
que penetra até às células onde as suas funções são requisitadas, 
que é composto pelos seguintes minerais: magnésio, ferro, zinco 
e silício. Os minerais são necessários para a manutenção óptima 
da saúde, são constituintes essenciais para milhares de reacções 
bioquímicas que se desencadeiam nas nossas células, mas que 
existem em pequenas quantidades, pelo que se aumentarmos a 
quantidade estes serão muito mais eficazes, traduzindo-se numa 
pele muito mais saudável.  
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 Alantoína: actua como reparadora dos tecidos, o que é 
adequado para a composição de cremes indicadas para peles que 
devem ser regeneradas rapidamente. Deste modo, evita-se ou 
diminui-se os sinais deixados pelas pústulas. 

 Vitamina E: É essencial para a manutenção e uso eficiente do 
oxigénio nos tecidos. É também conhecida pelos seus efeitos 
anti-oxidantes da pele, assim como efeitos regenerativos para a  
promoção de uma pele saudável. 

 
 

3. FOTO-ENVELHECIMENTO 
 
 
O foto-envelhecimento é o envelhecimento prematuro da pele produzido pela 
exposição à luz solar, devido a que os raios UV provocam um aumento da 
produção de radicais livres e inclusivamente pode afectar o material genético 
celular. 
 
 Os efeitos nocivos mais visíveis são uma pele áspera e seca, sem elasticidade, 
o aparecimento de rugas e alterações da pigmentação (manchas). A derme 
perde densidade e o tecido é menos resistente devido à formação de fibras 
elásticas amorfas e uma relação caótica dos componentes da matriz 
extracelular. 
  
Estes sintomas desenvolvem-se em diferentes idades, consoante o tipo de pele 
e da exposição solar de cada um.  
 
Os ingredientes utilizados em Alternative para combater o foto-
envelhecimento actuam, por um lado prevenindo os efeitos nocivos do sol, por 
outro lado reparando os danos causados.  
 

o Filtros solarem UVA e UVB que previnem os efeitos nocivos do sol na 
pele. 

o Complexo vegetal antioxidante e protector: constituído por ginseng, 
cevada, trigo, maçã e pêssego. A combinação de vegetais, cereais e 
frutas conferem uma máxima protecção da pele contra os danos 
causados pela poluição, especialmente contra os radicais livres e a 
radiação solar. 
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ALTERNATIVE CREAM spf15 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
A alternativa cosmética às microinjeções. Creme anti envelhecimento 24 h 
especial para rosto e pescoço com elevado fator de proteção solar. É um 
tratamento global anti-envelhecimento que actua sobre as 3 principais causas 
do aparecimento de rugas: a mobilidade diária dos músculos faciais (dermo-
contracções), a passagem do tempo (crono-envelhecimento) e a exposição 
solar (fotoenvelhecimento). 
  
Princípios activos que dissimulam o efeito das dermo-contracções:  

o Hexapeptídeos  
o Óleos essenciais de mirra - Commiphora myrrha-  e laranja –Citrus 

dulcis 
 
 
Princípios activos que reduzem os efeitos do foto-envelhecimento: 

o Filtros solares  
o Complexo vegetal antioxidante e protector 
 

Princípios activos que reduzem os efeitos do crono-envelhecimento: 
o Óleo de sementes de uva 
o Hidroxiprolina aspartate 
o Óleo de soja 
o Complexo 5 oligoelementos 
o Alantoína 
o Vitamina E 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
 
 
TIPOS DE PELE 
 
Recomendado para peles onde aparecem linhas de expressão ou rugas mais 
profundas. 
 
INSTRUÇÕES 
 
Aplicar de manhã e à noite sobre a pele limpa, realizando uma massagem 
suave, com especial atenção nas zonas onde se formam linhas de expressão. 
 
 
 
 
Apresentação boião de 50 ml 
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ALTERNATIVE SERUM  
 
Serum de tratamento global anti-idade 24 horas. Recomendado para o 
contorno dos olhos e lábios. 
Serum de textura bi-gel, com formulação “Quick-break” a qual oferece um 
efeito refrescante, uma sensação ultraleve e fluida ao contacto com a pele. 
Especialmente formulado para a delicada pele do contorno dos olhos e lábios, 
ajuda a atrasar o processo de envelhecimento prematuro, atenua as linhas de 
expressão e as rugas mais profundas. Ajuda a reparar o dano causado nas 
peles pelas agressões externas.  
  
PRINCIPIOS ACTIVOS   
 
Princípios ativos que atenuam os efeitos das dermo-contrações: 

o ACETYL EXAPEPTIDE Sequencia de 6 aminoácidos cuja principal missão 
é relaxar os músculos faciais o que leva a uma redução das rugas e 
linhas de expressão com uso continuado. 

 
Princípios ativos que reduzem os efeitos do foto-envelhecimento: 

o COMPLEXO VEGETAL ANTIOXIDANTE E PROTETOR composto de 
ginseng, cevada, trigo, maçã e pêssego. A combinação de vegetais, 
cereais e frutas conferem uma máxima proteção da pele face aos danos 
causados pela poluição, especialmente frente aos radicais livres e à 
radiação solar. 

 
Princípios ativos que reduzem os efeitos do crono-envelhecimento:     

o VITAMINA E tem sobretudo propriedades antioxidantes pela sua ação 
anti- radicais livres, ajudando a atrasar o envelhecimento celular. A sua 
ação regenerante e reparadora ajuda a diminuir as estrias e cicatrizes e 
melhora a elasticidade da pele. 

o HIDROMANIL ativo hidratante que captura, retém e assimila a água na 
pele de forma imediata e natural. Hidratação imediata e duradoura. 
Regula a descamação e restaura a coesão celular para uma melhoria 
notável da pele (mais lisa e flexível).        

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
 
TIPOS DE PELE 
 
Recomendado para peles onde aparecem linhas de expressão ou rugas mais 
profundas. 
 
INSTRUCÇÕES  
 
Aplicar de manhã e à noite sobre a pele lipa, realizando uma massagem 
suave, com especial atenção no contorno dos olhos e lábios. 
 
 
Apresentação frasco de 30 ml 
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PERFECT BODY 
 

REDUCTEUR CREME 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme anticelulítico formulado com extractos vegetais, iodo e cafeína, que 
pela sua fácil absorção está indicada para a sua utilização em domicílio. 
Reduz os excessos adiposos e pára a acumulação de novos lípidos. A silhueta 
fica remodelada e a “pele de laranja” recupera o seu aspecto natural. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Extracto de plâncton: extracto hidroglicólico de fito e zooplâncton. A 
finalidade na cosmética é: 

- Devido à presença de glícidos proporcionada fundamentalmente pela 
fracção de fitoplâncton, tem propriedades hidratantes. 

- A presença de um elevado número de oligoelementos, 
fundamentalmente iodo, que possui funções lipolíticas, realiza 
adequadamente para combater a celulite. 

- Os oligoelementos e aminoácidos têm também propriedades re-
estructurantes. 

 
o Celutrat (TEA hidroidide): síntese química de iodo orgânico com 

elevada pureza. Pelo elevado conteúdo em iodo tem um enorme poder 
lipolítico. 

o  Algisium C (Methylsilanetriol mannuronate): Composto químico 
estimulador da actividade lipolítica intracelular. 

o Cafeína: as suas principais propriedades são: ajudam na extracção de 
lípidos das células adiposas, tonifica as veias e artérias, melhorando a 
circulação sanguínea e activa as células adiposas na eliminação de 
resíduos. 

o Extracto de Ginko-Biloba: árvore de origem asiática que contém 
flavonoides que protegem os vasos sanguíneos, tem efeito anti-oxidante 
e é um poderoso anti-radicais livres. 

o Parafina líquida (óleo mineral): suaviza as capas mais superficiais da 
pele, permitindo uma melhor penetração dos restantes componentes. 

o Sorbitol: mantém uma pele hidratada. 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para o tratamento de celulite nas zonas localizadas. 
 
INSTRUCÇÕES  
Aplicar duas vezes por dia, realizando uma massagem circular ascendente até 
ser absorvido. 
Apresentação frasco de 250 ml 
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TENSEUR CREME 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme reafirmante formulada com extractos vegetais e hidroxiprolina, que 
pela sua fácil absorção e grande eficácia, está indicada para o uso em 
domicílio. O tenseur creme estimula a reestruturação e regeneração do 
colagénio e da elastina. A pele fica mais firme e melhor nutrida.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Equisetum arvense (extracto de rabo de cavalo): planta que pertence 
à família das equitáceas. Aumenta a elasticidade e firmeza da pele ao 
fortalecer o tecido conjuntivo, tem propriedades cicatrizantes e anti-
inflamatórias. 

o Extracto de equinácea: Planta originária do México, também 
conhecida como flor de ananás, que favorece a recuperação da tez e da 
rigidez da pele, ajudando também na eliminação das estrias. 

o Hidroxiprolina (Methylsilanol Hidroxyproline aspartate): é um silanol, 
isto é, um composto químico derivado do silicone orgânico. A sua 
utilização em cosmética é devida ao núcleo de silanol e a dois 
componentes que são a Hidroxiprolina e o ácido aspartato. As suas 
principais acções são: 
-  Ativa a reestruturação e regeneração do colagénio e da elastina. 

    - Ativa a normalização da permeabilidade da superfície dos vasos 
sanguíneos, favorecendo a drenagem da zona tratada. 

o Parafina líquida (óleo mineral): suaviza as capas mais superficiais da 
pele, permitindo uma melhor penetração dos restantes componentes. 

o Sorbitol: mantém uma pele hidratada. 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
 
TIPOS DE PELE 
 
Recomendado para peles que necessitem de um tratamento reafirmante, 
especialmente nas pernas, abdómen, braços e seios. 
 
 
 
INSTRUCÇÕES  
 
Aplicar duas vezes por dia friccionando de baixo para cima até se absorvido. 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 250 ml 



DE NOYLE’S specif care        Vit –C  line/ Purificant/ Alternative/ PERFECT BODY/ RESCUE 

Luís Pereira da Silva, Lda 
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas                                                             18 

ELASTEUR CREME 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme anti-estrías, que pela sua fácil absorção e grande eficácia, está 
indicada para o uso em domicílio.O elasteur creme previne a formação de 
estrias no período de gravidez, puberdade e variações de peso, além de 
reduzir visivelmente as já existentes. Contém extractos e proteínas vegetais 
com propriedades reestructurantes e reparadoras. A Hidroxiprolina e o retinol 
regeneram os tecidos da derme e o óleo essencial de Palissandro melhora a 
sua elasticidade. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Extracto de Ginko-Biloba: árvore de origem asiática que contém 
flavonoides que protegem os vasos sanguíneos, tem efeito anti-oxidante 
e é um poderoso anti-radicais livres. Activa a circulação e drena o 
tecido das toxinas e da água em excesso. 

o Extracto de gérmen de cereais: extracto vegetal com elevado 
conteúdo em ftohormonas e vitaminas E e F. Possui propriedades anti-
oxidantes e intervém na conservação dos tecidos, mantendo a 
adaptabilidade e integridade das paredes celulares. 

o Hidroxiprolina (Methylsilanol Hidroxyproline aspartate): é um silanol, 
isto é, um composto químico derivado do silicone orgânico. A sua 
utilização em cosmética é devida ao núcleo de silanol e a dois 
componentes que são a Hidroxiprolina e o ácido aspartato. As suas 
principais acções são: 
-  Activa a reestruturação e regeneração do colagénio e da elastina. 

  - Activa a normalização da permeabilidade da superfície dos vasos 
sanguíneos, favorecendo a drenagem da zona tratada 

o Extracto de Calêndula - Calêndula officinalis: planta com 
propriedades descongestionantes e anti-inflamatórias. 

o Extracto de Palisandro – Aniba rosaeodora: estimula a actividade 
celular e constitui um regenerador celular. Possui propriedades 
cicatrizantes. 

o Alantoína: actua como reparadora dos tecidos, o que é adequado para 
a composição de cremes indicadas para tratar de algumas afecções da 
pele. 

o Óleo de soja: planta de cujas sementes extrai-se um óleo que possui 
afinidade com os componentes das membranas celulares, pela sua 
riqueza em ácidos gordos polinsaturados. Tem propriedades hidratantes 
e emolientes 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
INSTRUCÇÕES  
Aplicar duas vezes ao dia, realizando uma massagem suave no sentido da 
estria até o produto ser absorvido. 
 
Apresentação frasco de 250 ml 
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RAFFERMI-SEIN GEL 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Gel reafirmante de seios formulado com extractos vegetais e colagénio 
marinho, pela sua fácil absorção e grande eficácia está indicado para a sua 
utilização em domicílio. Preserva a juventude e a beleza do seio, pois os seus 
componentes têm um efeito reafirmante, fortalecedor dos tecidos e melhora 
a elasticidade da pele dos seios. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Extracto de shiitake: fungo japonês rico em oligossacarídeos e ácidos 
urónicos que retém água e portanto ajuda a manter a pele hidratada. 
Contém também fitoestimulinas, minerais e vitaminas que melhoram as 
propriedades biomecânicas da pele, o que se traduz muna melhoria da 
elasticidade e uma redução da flacidez da pele. 

o Extracto de Centela asiática: planta que ajuda na activação da 
produção de colagénio, portanto estimula o processo reparador dos 
tecidos, tem também um poder cicatrizante e anti-edema. 

o Equisetum arvense (extracto de rabo de cavalo): planta que pertence 
à família das equitáceas. Aumenta a elasticidade e firmeza da pele ao 
fortalecer o tecido conjuntivo, tem propriedades cicatrizantes e anti-
inflamatórias. 

o Extracto de lúpulo – Humulus lupulus: extracto vegetal com efeito 
adstringente e estimulante do metabolismo cutâneo, melhorando a 
elasticidade e firmeza dos tecidos. 

o Extracto de dente de leão – Taraxacum dens leonis: planta que 
contém carotenóides, vitaminas A, B , C e minerais. Tem propriedades 
que conferem vigor à pele. 

o Colagénio marinho: proporciona hidratação à pele e previne o 
aparecimento de rugas, já que o processo degenerativo da pele é 
motivado pela diminuição da quantidade e elasticidade do colagénio 
cutâneo. 

o Óleo essencial de Ylang Ylang – “Cananga odorata”: o óleo extrai-se 
de uma árvore nativa das Filipinas que agora cresce em todas as áreas 
tropicais da Ásia. Possui propriedades antisépticas e calmantes, assim 
como tonificante dos tecidos. 

o Alantoína: actua como reparadora dos tecidos, o que é adequado para 
a composição de cremes indicadas para tratar de algumas afecções da 
pele. 

o Óleo de soja: planta de cujas sementes extrai-se um óleo que possui 
afinidade com os componentes das membranas celulares, pela sua 
riqueza em ácidos gordos polinsaturados. Tem propriedades hidratantes 
e emolientes 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
INSTRUCÇÕES  
Aplicar duas vezes ao dia, realizando uma massagem circular ascendente 
desde os seios até ao pescoço. Finalizar quando o gel tenha sido absorvido. 
Apresentação frasco de 175 ml 
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RESCUE 
 
 
 
RESCUE 
Cosméticos anti envelhecimento 
Solução para problemas específicos 
Atrasa os efeitos da passagem do tempo na pele 
 
RESCUE NATURAL REPAIR 
100% óleo rosa mosqueta 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Regenera os tecidos danificados. Reduz a formação de estrias ou de outras 
imperfeições da pele. Retarda o aparecimento das linhas de envelhecimento 
prematuro. Previne a formação de rugas. 
 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Rosa Off Rubiginosa: pertence à família Rosaceae e é um arbusto que 
cresce nas regiões de clima frio e chuvoso. A partir das suas sementes 
obtém-se o óleo de rosa mosqueta. Contem elevados níveis de ácidos 
gordos essenciais polinsaturados (linoleico 44-49% e linolénico 28-34%), 
responsáveis pela sua benéfica ação na regeneração da pele.    

 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos, óleos minerais nem perfume. 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES 
Aplicar à noite, depois de limpar e tonificar a pele, massajando suavemente 
até à sua completa absorção. Adicionar umas gotas no creme de tratamento 
habitual.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 50 ml 
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RESCUE ACTIVE REPAIR +45 
Tratamento anti-idade para rosto, pescoço e peito 
 
Melhora todos os sinais de idade na pele. 
Formulado para cobrir as necessidades específicas de cada zona  
 
É um tratamento completo especialmente desenhado para peles maduras. A 
sua nova textura Gel-Catch é rica em óleos que, por sua vez dão uma 
suavidade e um conforto únicos, suave, fresca e de rápida absorção como um 
gel. Contem Juvinity™ um princípio de ultima geração, que faz com que as 
células envelhecidas atuem como células jovens. Reduz visivelmente os sinais 
da idade na pele, alisa as rugas, reestrutura e densifica a derme. Suaviza, 
alivia e redefine o rosto, dá elasticidade e unifica o tom da pele.   
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
JUVINITY™ Atrasa a senescência metabólica e nuclear das células (o processo 
iniciado como resposta ao stress e dano ocorrido numa célula) fazendo com 
que as células envelhecidas atuem como células jovens. Reduz visivelmente os 
sinais de envelhecimento da pele. Alisa as rugas, reestrutura e redensifica a 
derme. Suaviza, alivia e redefine o rosto, dá elasticidade e unifica o tom da 
pele. 
HYDROMANIL®: Um inovador ativo hidratante que captura, retém e assimila a 
água na pele de forma imediata e natural. Hidratação imediata e duradora. 
Regula a descamação e restaura a coesão celular para uma melhoria notável 
da pele (mais lisa, firme e flexível). 
VITAMINA C ENCAPSULADA Ajuda na manutenção e formação de novo 
colagénio melhorando a firmeza da pele. Tem propriedades antioxidantes já 
que protege a pele dos radicais livres. Dá luminosidade e incrementa a sua 
vitalidade, unifica o tom da pele e elimina os sinais de fatiga. 
ÁCIDO HIALURÓNICO DE BAJO PESO MOLECULAR devido ao seu pequeno 
tamanho penetra na pele e melhora sua hidratação e elasticidade. Tem 
capacidade para reter a água e como consequência aumenta o seu tamanho e 
preenche a ruga desde o seu interior. Também ajuda na penetração dos 
restantes ativos. 
ATIVO TENSOR IMEDIATO: ativo vegetal que forma uma película com efeito 
tensora sobre a pele, também ajuda a reter a água dando hidratação à pele.  
 
 
APLICAÇÃO 
Aplicar à noite e/ou manhã, depois de limpar e tonificar a pele, realizando 
uma suave massagem até à sua completa absorção. 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
 
TIPOS DE PELE 

Recomendado para todo o tipo de peles, em particular a partir dos 45 anos.    
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Tratamento completo peles maduras  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação: Frasco dosificador 50ml 
 
 
 
 
 
 

Elas opinaram* 

Minha pele está menos enrugada.    80% 

Minha pele está mais firme.     80% 

Minha pele está redensificada. 93,3% 

Minha pele está hidratada.                 93,3% 
 

*Teste in vivo sobre Juvinity™ 2% 

15 Voluntárias, de idade media 57,8 anos, 

durante 2 meses 
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RESCUE IMPRESCINDIBLE 
Atrasa os efeitos do envelhecimento na pele 
Produto anti-idade para problemas específicos 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
A sua excecional fórmula atua na superfície e no interior das rugas. Preenche 
e corrige as rugas de expressão e outras imperfeições da pele no mesmo 
momento da sua aplicação. Minimiza o tamanho dos poros e dá um tato 
sedoso à pele. Com a utilização diária, os seus ativos exclusivos ajudam a 
reduzir profundidade das rugas.    
 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 
Formula baseada em MICROESFERAS com efeito SOFT-FOCUS, de forma 
imediata suavizam as pequenas imperfeições da pele, atuam nos sinais de 
cansaço e da idade. Realçam o seu tom natural, deixando-a resplandecente, 
luminosa e com um aspecto uniforme.     
 

o LaminactineTM: sistema de libertação progressiva e proteção do óleo de 
Perila, de origem asiática muito rico em ácido alfa-linoleico, ácido 
gordos essencial, que aumenta a síntese do colagénio e da elastina, 
melhorando a firmeza e diminuindo as rugas. 

o Vitamina A encapsulada: Protege e liberta a Vitamina durante 24 
horas. Atua como renovador celular e contribui para uma redução de 
rugas e desaparecimento das micro rugas. 

 
 
   

 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Depois do tratamento diário habitual, aplicar sobre a zona afetada uma fina 
camada do produto, realizar suaves pressões com as pontas dos dedos, até à 
sua total absorção.    
 
 
 
 
Apresentação bisnaga de 15 ml 
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RESCUE STEAM CELLS 
Com nano-lipossomas de células mãe de origem vegetal 
  
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Tratamento global anti-idade baseado na combinação de ativos de última 
geração de eficácia demonstrada. Como um tónico de juventude, reativa a 
autorregeneração das células mãe da pele, atrasando o processo de 
envelhecimento e assegurando uma ótima arquitetura dos tecidos. Protege a 
pele das agressões externas já que ativa o seu sistema imunitário e mantem o 
equilíbrio de hidratação na pele. Uma textura luxuosa que produz um 
acabamento de veludo, a pele parece mais jovem, firme, luminosa e 
hidratada.  

 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Phytocelltec™ (Malus Domestica): as CÉLULAS MÃE são as 
encarregadas de produzir novas células que mantêm os tecidos em bom 
estado. O passar dos anos e outros fatores externos, como o meio 
ambiente, provoca um envelhecimento das células mãe os quais 
reduzem a sua capacidade de gerar novas células. Na pele traduz-se no 
aparecimento de rugas, flacidez e perda de densidade e luminosidade. 
As células mãe vegetais protegem e prolongam a vida das células mãe 
cutâneas, reativando os processos de autorregeneração da pele e 
atrasando o envelhecimento cutâneo. 

o Matrixyl® é um poderoso péptido antirrugas*. Preenche as rugas desde 
o interior para uma pele reafirmada, melhorando o tom* e a 
elasticidade*. Os seus componentes atuam estimulando 6 constituintes 
essenciais da matriz extracelular da pele, assegurando uma ótima 
arquitetura dos tecidos.  

o Betaglucanos de origem vegetal, derivado da levedura (Saccharomyces 
cerevisiae). A principal característica dos betaglucanos é que têm 
habilidade para estimular o sistema imunitário da pele. Esta 
propriedade imunoprotetora protege a pele das agressões do meio 
ambiente UV, etc., melhora a resistência da pele frente ao stress 
oxidativo produzido pelos raios UVA. Também estimula a atividade 
celular para reestruturar os tecidos e diminuir as rugas.  

o Betaina de origem vegetal, derivada da beterraba açucareira (Beta 
vulgaris L). É um osmólito orgânico utilizado pelas células da epiderme 
para manter o equilíbrio hídrico. Regula o seu transporte das zonas 
mais húmidas para as mais secas. A molécula tem capacidade para 
reter água quando há excesso (condições de humidade) e liberta-a nas 
zonas ou ocasiões onde há falta desta.  

 
o Peptidos bioactivos e oligossacarideos germinados de soja (Glycine 

soja Siebold y Zucc.) E DE TRIGO (Triticum vulgare Vill.): Constituído 
por moléculas bioativas que trazem a energia necessária para aumentar 
a síntese proteica de colagénio, elastina e glicosaminoglicanos, 
impedindo e atrasando a aparição dos sinais claros do envelhecimento 
cutâneo (rugas). 
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o Trehalosas Moléculas típicas das plantas do deserto que enfrentam 

condições ambientais extremas. Utilizam-se em cosmética como 
protetor das estruturas celulares da pele frente a agressões externas. 

o Efeito soft focus: pigmentos que refletem a luz e suavizam as pequenas 
imperfeições da pele, uma vez que atenuam os sinais de cansaço e da 
idade. Realçam o tom natural da pele, deixando-a resplandecente e 
luminosa. 

o Manteiga de karite, (Butyrospernum parkii) manteiga vegetal 
tradicionalmente utilizada em África pelas suas propriedades 
emolientes e protetoras. Também ajuda na reparação dos tecidos 
acelerando a sua cicatrização. Recupera a elasticidade natural da pele. 
Protege, regenera e hidrata.  

 
 
 

*In vitro test 

 

 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
 

TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles. 
 
 

INSTRUÇÕES 
Aplicar á noite e/ou pela manhã, depois de limpar e tonificar a pele com 
produtos De Noyle’s adequado ao tipo de pele, realizando uma massagem 
ascendente desde o decote ao rosto, até à sua completa absorção. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 50 ml 
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RESCUE EGF 
Serum facial com fatores de crescimento epidérmico 
Ativador da juventude celular  
Inverte o processo de envelhecimento 
Recupera os níveis de colagénio na derme 
 
 
INGREDIENTES ATIVOS 
 
Contem 5 tipos de fatores de crescimento epidérmico, fatores essenciais 
(aminoácidos e vitaminas) e betaglucanos. Uma potente combinação que produz um 
efeito sinérgico na regeneração epidérmica. 
 
Os FATORES DE CRESCIMENTO EPIDÉRMICO são um grupo de várias proteínas 
que se encontram naturalmente na pele. Atuam como mensageiros celulares, 
transmitindo instruções de crescimento, multiplicação e regeneração dos diferentes 
tipos de células. São elementos fundamentais no processo de manutenção e 
reparação da pele. 
 
Os efeitos visíveis dos fatores de crescimento na pele são: 
Reduz visivelmente as linhas de expressão e as rugas. 
Reduz a pigmentação e irregularidades da pele, aumenta a luminosidade e unifica o 
tom da pele. 
Melhora a resistência e firmeza da pele, reduzindo a flacidez. 
Melhora a textura e elasticidade da pele. 
 
Os BETAGLUCANOS são polissacáridos de origem vegetal, derivados da levedura 
(Saccharomyces cerevisiae). A sua principal característica é a capacidade para 
estimular o sistema imunitário da pele. Esta propriedade imunoprotetora protege a pele 
das agressões do meio ambiente. Também estimula a atividade celular para 
reestruturar os tecidos e diminuir as rugas.  
 
 
APLICAÇÃO 
 
Aplicar pela manha e noite sobre a pele limpa do 
rosto e pescoço, com uma suave massagem 
ascendente até à sua completa absorção.   
 
 
 
 
Teste realizado a 10 voluntários, aplicado duas vezes ao dia 
durante 4 semanas. Ficou demonstrado uma redução de 30% 
das rugas 

 
 
  

 
 
 
 
 
Apresentação: Frasco de 50ml c/ conta-gotas. 
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RESCUE PG + VIT-C SERUM 
Com proteoglicanos e Vitamina C 
 
REAFIRMANTE, HIDRATAÇÃO INTENSA E REGENERAÇÃO DA PELE. 
UNIFORMIZA O TOM E AUMENTA A LUMINOSIDADE DA PELE. 
 
Potente serum com Proteoglicanos e Vitamina C que contribui imediatamente, para 
um efeito lifting, hidratação intensa e luminosidade. A longo prazo ajuda a activar a 
produção natural de colagénio e proteoglicanos criando uma estrutura sólida que 
reafirma e hidrata a pele, as suas propriedades reparadoras ajudam a corrigir linhas 
de expressão e rugas. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS 
Os PROTEOGLICANOS são proteínas e polissacarídeos que se encontram 
naturalmente na derme e epiderme. Eles preenchem os espaços entre as células, 
contribuindo para a hidratação e resistência dos tecidos. Têm propriedades 
reafirmantes uma vez que penetram profundamente na pele, melhorando a estrutura e 
elasticidade da epiderme. Além disso estimulam a formação das fibras de colagénio 
que ajudam a retardar o envelhecimento e proporciona uma hidratação intensa por 
causa da sua capacidade de reter a água. Promovem também a renovação celular 
melhorando o tom, elasticidade firmeza e luminosidade da pele. Um ingrediente 
revolucionário que restaura a juventude perdida da pele. 
 
VITAMIN C aumenta a firmeza da pele uma vez que estimula a produção de 
colagénio. É também um potente anti-oxidante visto que protege a pele dos radicais 
livres, diminuindo os sinais do envelhecimento precoce da pele. Proporciona 
luminosidade e elimina os sinais de fadiga. 
 
TIPO DE PELE 
Produtos com Proteoglicanos são recomendados para pessoas de qualquer idade com 
sinais de envelhecimento da pele e são adequados para peles pouco hidratadas, com 
pouca firmeza, elasticidade ou luminosidade. 
 
APLICAÇÃO 
Rescue PG + VIT-C Serum pode aplicar-se de 
duas formas; como tratamento num momento 
pontual, ou de forma periódica já que a longo 
prazo activa a produção de colagénio e ajuda a 
sintetizar os nossos próprios proteoglicanos.  
Aplicar com uma ligeira massagem de 
movimentos circulares.  
Aplicar de manhã e/ou à noite depois de limpar 
e tonificar a pele com os produtos De Noyle’s 
adequados ao seu tipo de pele. De seguida 
realizar o seu ritual de beleza diário. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Apresentação: Frasco de vidro com conta-gotas 30ml. 


