
De Noyle´s 

Luís Pereira da Silva, Lda  
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas  1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTOS FACIAIS 
 

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

Rua Senhora da Penha, 132   4460-423 Senhora da Hora 
Tel. Geral 22 957 70 20 – 911 054 431 

e-mail: lpsilva132@hotmail.com 
www.luispereiradasilva.pt



De Noyle´s 

Luís Pereira da Silva, Lda  
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas  2 

 
 
 

INDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o LIMPEZA FACIAL     
 
o CREMES TRAT. FACIAIS DIA      

 
o CREMES TRAT. FACIAIS  NOITE 

 
o  BIOLÓGICOS FACIAIS    

 
o CREMES 24H        

 
o MÁSCARAS         

 
o PEELINGS         

 
o TRATAMENTO OLHOS E LÁBIOS 

 
o ÓLEOS ESSENCIAIS       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Noyle´s 

Luís Pereira da Silva, Lda  
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas  3 

LEITE  AZULENO 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Leite Azuleno, com propriedades calmantes e descongestionantes, limpa a pele em 
profundidade 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Azuleno: encontra-se nas substâncias activas do óleo essencial da camomila. Tem 
propriedades reafirmantes, reparadoras dos tecidos da pele e anti-alérgicas. 

o Bisabolol: Substância activa que encontramos nas flores de camomila. Pelos seus 
efeitos anti-inflamatórios, dessensibilizantes e descongestionantes, é utilizado 
nos produtos cosméticos indicados para peles sensíveis. 

o Extrato de Camomila (Matricaria Chamomilla): Tem propriedades calmantes e 
descongestionantes, os seus componentes fazem-na muito conveniente no cuidado 
e reparação das doenças da pele. 

o Extrato de Malva: Extrato obtido das folhas e flores da planta. Tem propriedades 
emolientes suavizantes, calmantes, descongestionantes e reparadoras. 

o Pantenol: Vitamina do grupo B que se encontra na pele e no cabelo. É um 
regenerador celular ao estimular a formação de colagénio e o crescimento de 
fibroblastos. Ativa o metabolismo celular, tem propriedades anti-inflamatórias e 
hidratantes, protege a pele de agressões do meio ambiente.  

o Água de orquídea: As águas florais ou frutais obtêm-se através de um processo de 
destilação com vapor de água, contendo a fração solúvel das moléculas 
aromáticas. Os efeitos sobre a pele da rainha das flores pela sua beleza e 
raridade, são a hidratação e reparação. 

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles sensíveis atópicas, secas e com problemas de couperrouse. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar, começando desde o pescoço, com movimentos circulares e ascendentes durante 
dois minutos. Retirar com água. 
Aplicar de manhã e à noite. 
Finalizar com Tónico Azuleno ou Hidratante. 
 
 
 
Apresentação frasco 400 ml e 1000 ml 
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TÓNICO AZULENO 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Loção refrescante, descongestionante e hidratante. Restaura o aspeto natural da pele. 
Um banho de conforto para as peles mais delicadas. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

 
o Azuleno: encontra-se nas substâncias ativas do óleo essencial de camomila. Tem 

propriedades reafirmantes, antialérgicas e reparadoras dos tecidos da pele. 
o Mediacalm ®: Oferece os últimos progressos da neuro cosmética que atua sobre o 

sistema nervoso para tratar e acalmar as peles mais sensíveis. Composto derivado 
da planta India Boerhavia difusa, reconhecida pelas suas propriedades anti-
inflamatórias. Protege a pele do stress do meio ambiente (variações de 
temperatura, poluição…) e o stress biológico (ciclo menstrual, emoções…). Actua 
limitando a libertação dos neurotransmissores responsáveis pelas reações típicas 
da pele sensível (vermelhidão, couperrouse) e envelhecimento prematuro). 
Contribui para a diminuição do inchaço, aumentando a produção de 
neurotransmissores encarregados de limitar a sensação de inflamação.    

o Bisabolol: substância ativa que se encontra nas flores da camomila. Pelos seus 
efeitos anti-inflamatórios, dessensibilizantes e descongestionantes é utilizado em 
produtos de cosmética indicados para peles sensíveis. 

o Extrato de Camomila (Matricaria Chamomilla): Tem propriedades calmantes e 
descongestionantes, os seus componentes fazem-na muito conveniente no cuidado 
e reparação das doenças da pele. 

o Extrato de Malva: Extrato obtido das folhas e flores da planta. Tem propriedades 
emolientes suavizantes, calmantes, descongestionantes e reparadoras. 

o Água de orquídea: As águas florais ou frutais obtêm-se através de um processo de 
destilação com vapor de água, contendo a fração solúvel das moléculas 
aromáticas. Os efeitos sobre a pele da rainha das flores pela sua beleza e 
raridade, são a hidratação e reparação. 

 
 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles sensíveis atópicas, secas e com problemas de couperrouse. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar, depois de limpar a pele com Leite ou Gel desmaquilhante de De Noyle´s 
adequado ao tipo de pele, utilizando discos de algodão. Não retirar. 
 
 
 
Apresentação frasco 400 ml e 1000 ml 
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GEL A L´HERBE 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Gel de limpeza refrescante, matificante e purificante, livre de óleos. Elimina 
eficazmente a sujidade e o excesso de oleosidade. Atenua o aparecimento dos poros 
dilatados. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

o Vitamina B3 ou niacina: a sua eficácia no tratamento das peles oleosas e com 
acne deve-se à redução significativa da quantidade de óleo que é produzida pelas 
células epiteliais. Previne a perda de água na pele e facilita o transporte de 
nutrientes para a zona a tratar. Incrementa a microcirculação e produz 
vasodilatação. Estimula a síntese de ceramidas. Também tem propriedades 
despigmentantes já que evita a transferência dos melanosomas desde os 
melanócitos. Especialmente indicada para doenças da pele como estrema secura, 
dermatites, psoríases, eczemas, etc. 

o Alantoína: Tem funções reparadoras sobre os tecidos, protege e acalma a pele 
das agressões externas. 

o Água de Hamamelis Hamamelis Virginiana As águas florais ou frutais obtêm-se 
através de um processo de destilação com vapor de água, contendo a fração 
solúvel das moléculas aromáticas. Tem propriedades adstringentes e 
descongestionantes. 

o Extrato de Ortiga Urtica dioica Planta perene nativa da América do Norte e 
Europa, as suas folhas têm propriedades adstringentes e tonificantes, já que 
favorecem a microcirculação da pele e estimula o seu metabolismo. Contem 
grandes quantidades de Vitamina C. 

o Própolis: Substancia produzida pelas abelhas combinando resina e néctar. É 
utilizada para selar hermeticamente a colmeia e impedir a proliferação 
bacteriana no seu interior. É por isso um excelente bactericida e fungicida. Tem 
propriedades reparadoras porque ajuda a estimulação do crescimento dos tecidos 
e propriedades anti-inflamatórias.                    

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles mistas, oleosas e acneicas. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Utilizar Leite ou Gel Desmaquilhante De Noyle´s, adequado ao tipo de pele, antes de 
começar qualquer tratamento. Aplicar com movimentos circulares e ascendentes, retirar 
com uma esponja humedecida em água. Finalizar com Tónico à L´Herbe. 
 
Apresentação frasco 400 ml e 1000 ml 
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TÓNICO A L´HERBE 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Loção tonificante e refrescante que ajuda a equilibrar as peles oleosas. Atenua o 
aparecimento dos poros dilatados. Para uma pele limpa, pura e mate todo o dia.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

o Vitamina B3 ou niacina: a sua eficácia no tratamento das peles oleosas e com 
acne deve-se à redução significativa da quantidade de óleo que é produzida pelas 
células epiteliais. Previne a perda de água na pele e facilita o transporte de 
nutrientes para a zona a tratar. Incrementa a microcirculação e produz 
vasodilatação. Estimula a síntese de ceramidas. Também tem propriedades 
despigmentantes já que evita a transferência dos melanosomas desde os 
melanócitos. Especialmente indicada para doenças da pele como estrema secura, 
dermatites, psoríases, eczemas, etc. 

o P-Refinyl®: Ingrediente ativo multiação derivado do extrato de sementes de 
lentilhas (Lens esculenta). Atenua o aparecimento de poros dilatados. Diminui a 
secreção sebácea e reduz o brilho. A pele fica com um aspeto mais liso, uniforme 
e radiante. 

o Água de Hamamelis Hamamelis Virginiana As águas florais ou frutais obtêm-se 
através de um processo de destilação com vapor de água, contendo a fração 
solúvel das moléculas aromáticas. Tem propriedades adstringentes e 
descongestionantes. 

o Extrato de Ortiga Urtica dioica Planta perene nativa da América do Norte e 
Europa, as suas folhas têm propriedades adstringentes e tonificantes, já que 
favorecem a microcirculação da pele e estimula o seu metabolismo. Contem 
grandes quantidades de Vitamina C. 

o Ácido Salicílico: é um ingrediente multifuncional e um efetivo queratolítico, tem 
propriedades anti irritantes e anti-inflamatórias. Também tem propriedades anti-
microbióticas e melhora a aspereza da pele e a produção de colagénio. É 
efetivamente um exfoliante que pode penetrar dentro dos poros, desta forma 
elimina as células mortas tanto da superfície da pele como dentro dos poros, 
reduz os pontos negros e as imperfeições.           

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles mistas, oleosas e acneicas. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar depois de limpar a pele com Leite ou Gel desmaquilhante De Noyle´s adequado 
ao tipo de pele, utilizando discos de algodão. Não retirar. 
 
 
Apresentação frasco 400 ml e 1000 ml 
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LEITE  DESMAQUILHANTE HIDRATANTE 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Leite de limpeza e desmaquilhante que evita a sensação de secura e aperto, restabelece 
a hidratação natural da pele.  
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de Sésamo Sesamum inducum: Extraído das sementes comestíveis de uma 
planta que cresce a este da India, tem sido tradicionalmente utilizado ma 
medicina Indiana Ayúrvedica. Contem antioxidantes naturais, vitaminas, minerais, 
proteínas, lecitina e aminoácidos. O óleo de sésamo tem uma alta concentração 
de insaponificáveis que suavizam a pele, tem um grande efeito hidratante nas 
camadas mais superficiais da pele e ajuda a reduzir as cicatrizes e rugas. 

o Óleo de Soja Glycine max: Planta de cujas sementes se extrai um óleo que possui 
afinidade com os componentes das membranas celulares que pela sua riqueza em 
AGPI (Ácidos gordos polinsaturados), o que permite uma penetração mais fácil 
para o resto dos componentes. Também contem vegetais que suavizam a pele, 
tem um grande efeito hidratante nas camadas superficiais da pele e ajudam a 
reduzir as cicatrizes. Destaca-se pelas suas propriedades hidratantes e 
emolientes. 

o Fator de Hidratação Natural (N.M.F.): Siglas de “Natural Moisturizing Fator”. É 
um grupo de substâncias compostas essencialmente por aminoácidos, ureia e 
ácidos orgânicos que formam parte do estrato córneo da pele e se encarregam de 
manter o seu estado natural de hidratação. 

o Água de Loto Nelumbium speciosum As águas florais ou frutais obtêm-se através 
de um processo de destilação com vapor de água, contendo a fração solúvel das 
moléculas aromáticas. A Flor de Loto, considerada como símbolo de pureza, 
emprega-se em cosmética para suavizar a pele e descongestionar os tecidos.         

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles secas, desidratadas e normais. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Utilizar Leite ou Gel Desmaquilhante De Noyle´s, adequado ao tipo de pele, antes de 
começar qualquer tratamento. Aplicar com movimentos circulares e ascendentes, retirar 
com uma esponja humedecida em água. Finalizar com Tónico Hidratante. 
 
 
 
Apresentação frasco 400 ml e 1000 ml 
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TÓNICO HYDRATANTE 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Loção tonificante e reconfortante que ajuda a restabelecer a hidratação natural da pele.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

o Fator de Hidratação Natural (N.M.F.): Siglas de “Natural Moisturizing Fator”. É 
um grupo de substâncias compostas essencialmente por aminoácidos, ureia e 
ácidos orgânicos que formam parte do estrato córneo da pele e se encarregam de 
manter o seu estado natural de hidratação. 

o Água de Loto Nelumbium speciosum As águas florais ou frutais obtêm-se através 
de um processo de destilação com vapor de água, contendo a fração solúvel das 
moléculas aromáticas. A Flor de Loto, considerada como símbolo de pureza, 
emprega-se em cosmética para suavizar a pele e descongestionar os tecidos.         

o Placenta Vegetal (Extrato de Gérmen de Soja e Trigo) Glycine max, Triticum 
vulgare: Molécula bioativas que melhora a oxigenação dos tecidos, fornecendo a 
energia necessária para a síntese de colagénio e elastina, atrasando assim a 
formação de rugas. 

 
    

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles secas e desidratadas. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar depois de limpar a pele com Leite ou Gel desmaquilhante De Noyle´s adequado 
ao tipo de pele, utilizando discos de algodão. Não retirar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco 400 ml e 1000 ml 
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ÁGUA MICELLAIRE 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Solução micelar formulada com ingredientes similares aos que se encontram de forma 
natural na pele e estão relacionados com a hidratação. Extremamente suave, respeita o 
equilíbrio natural da pele uma vez que elimina eficazmente os restos de maquilhagem e 
impurezas. Deixa a pele perfeitamente limpa, fresca, confortável e radiante. 3 Passos 
do cuidado da pele num só. Não precisa passar por água.      
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

 
o Micelas: Suaves agentes de limpeza formados fosfolípidos. Não são agressivos para 

a pele e mantêm a barreira hidrolipídica em perfeito estado. 
o Fator de Hidratação Natural (N.M.F.): Siglas de “Natural Moisturizing Fator”. É 

um grupo de substâncias compostas essencialmente por aminoácidos, ureia e 
ácidos orgânicos que formam parte do estrato córneo da pele e se encarregam de 
manter o seu estado natural de hidratação. 

o Água de orquídea: As águas florais ou frutais obtêm-se através de um processo de 
destilação com vapor de água, contendo a fração solúvel das moléculas 
aromáticas. Os efeitos sobre a pele da rainha das flores pela sua beleza e 
raridade, são a hidratação e reparação. 

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos, óleos minerais, álcool, PEG, sulfatos, tensioativos agressivos 
que secam a pele. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles, incluindo as mais sensíveis. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar pela manhã e noite com ajuda de algodão desmaquilhante, esfregar suavemente, 
repetir até que o algodão pareça limpo. Não precisa passar por água. 
Finalizar com o creme De Noyle´s adequado a cada tipo de pele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco 400 ml  
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GEL DESMAQUILHANTE 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Gel desmaquilhante específico para a zona sensível e delicada do contorno dos olhos. 
Limpa e desmaquilha em profundidade produtos como o rimel ou eyeliner, sem agredir e 
sem deixar resíduos de gordura.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

o Pantenol: Vitamina do grupo B que se encontra na pele e no cabelo. É um 
regenerador celular ao estimular a formação de colagénio e o crescimento de 
fibroblastos. Ativa o metabolismo celular, tem propriedades anti-inflamatórias e 
hidratantes, protege a pele de agressões do meio ambiente.  

o Hidrolisado de Arroz oryza sativa: Tem a capacidade de formar uma pelicula 
“film forming” que dá hidratação e melhora a textura da pele. 

o Extrato de Camomila (Matricaria Chamomilla): Tem propriedades calmantes e 
descongestionantes, os seus componentes fazem-na muito conveniente no cuidado 
e reparação das doenças da pele. 

 
 
 
 
  

 
NÃO CONTEM Parabenos, óleos minerais, álcool, PEG nem sulfatos. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar com ajuda de discos de algodão, esfregando suavemente. Não precisa passar por 
água. Finalizar com Eye Contour Gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco 125 ml e 400 ml  
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BASE HYDRATANTE AZULENO spf6 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Creme hidratante de dia com baixo fator de proteção solar, que proporciona uma grande 
sensação de conforto e uma boa hidratação durante todo o dia. Protege a pele contra as 
agressões externas.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

o Azuleno e Bisabolol: Encontram-se entre as substâncias ativas do óleo essencial 
de camomila. Tem propriedades descongestivas e reparadoras dos tecidos da 
pele. 

o Pantenol: Vitamina do grupo B que se encontra na pele e no cabelo. É um 
regenerador celular ao estimular a formação de colagénio e o crescimento de 
fibroblastos. Ativa o metabolismo celular, tem propriedades anti-inflamatórias e 
hidratantes, protege a pele de agressões do meio ambiente.  

o Hialuramina (Glicosaminoglicanos): Componentes essenciais dos tecidos os quais 
encontram-se a preencherem o espaço entre as células e fibras de colagénio e 
elastina. Atua dando elasticidade e hidratação à pele. 

o Ácido Hialurónico de baixo peso molecular: Devido ao seu tamanho penetra na 
pele e melhora a sua hidratação e elasticidade. Tem capacidade para reter água e 
como consequência aumenta o seu tamanho e preenche a ruga desde o interior. 
Também ajuda a penetração dos restantes ativos. 

o Trehalosas: Moléculas típicas das plantas do deserto que se encontram em 
condições ambientais extremas. São utilizadas em cosmética como protetoras das 
estruturas celulares da pele frente às agressões externas. 

o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité e em África tem 
sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 

o Extrato de Camomila (Matricaria Chamomilla): Tem propriedades calmantes e 
descongestionantes, os seus componentes fazem-na muito conveniente no cuidado 
e reparação das doenças da pele. 

o Extrato de Malva: Extrato obtido das folhas e flores da planta. Tem propriedades 
emolientes suavizantes, calmantes, descongestionantes e reparadoras. 

o Hidrolisado de Arroz oryza sativa: Tem a capacidade de formar uma pelicula 
“film forming” que dá hidratação e melhora a textura da pele. 

      
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles sensíveis, delicadas e com problemas de couperrouse. 
 
INSTRUÇÕES 
Depois de limpar a pele com Leite Azuleno e tonificar com Tónico azuleno, aplicar 
pequenas camadas na cara e no pescoço. Realizar uma ligeira massagem com 
movimentos ascendentes. Aplicar pelas manhãs antes da maquilhagem. 
 
Apresentação boião 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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BASE EXTRA-HIDRATANTE spf15 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Creme protetora e hidratante de dia com fator de proteção solar medio. Creme com um 
elevado poder de hidratação durante todo o dia, a sua extraordinária textura suave 
proporciona uma grande sensação de conforto. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Serina: É um aminoácido, a sua principal função em cosmética é incrementar a 
capacidade da pele reter e absorver água, proporcionando uma melhor hidratação 
durante todo o dia. 

 
o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité e em África tem 

sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 

 
o Extrato de mel: as abelhas recolhem o néctar das flores para produzirem o mel, 

que contem uma grande quantidade de vitaminas, minerais, aminoácidos e 
enzimas. Sobre a pele estes produzem um efeito emoliente, calmante e 
humectante, que se traduz numa pele mais suave e lisa, evitando a descamação, 
acalmado as irritações e formando uma pelicula protetora na pele. Também tem 
um ligeiro efeito bactericida.   

 
o Óleo de Soja (Glycine max): planta de cujas sementes se extrai um óleo que 

possui afinidade com os componentes das membranas celulares pela sua riqueza 
em AGPI (Ácidos Gordos Polinsaturados), o que permite uma mais fácil penetração 
do resto dos componentes. Também contem esteroides vegetais, que suavizam a 
pele, fornecem um grande efeito hidratante nas camadas superficiais da pele e 
ajudam a reduzir as cicatrizes. Destacar as propriedades hidratantes e 
emolientes.    

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendada para peles secas e desidratadas. 
 
INSTRUÇÕES 
Depois de limpar e tonificar a pele, aplicar pequenas quantidades no rosto e pescoço, 
realizando massagens com movimentos ascendentes. Aplicar pela manhã antes da 
maquilhagem. No Gabinete de Estética: Para completar o tratamento, aplicar uma fina 
camada no rosto, pescoço e decote, com uma suave massagem.  
Apresentação boião de 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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BASE HIDRATANTE OIL FREE spf8 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Creme protetora e hidratante de dia com fator de proteção solar. Formulada com 
princípios ativos de efeito hidratante, suavizante, antisético e cicatrizante. Fornece à 
pele todos os elementos para a manter durante todo o dia com a quantidade ideal de 
lípidos e de humidade. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Mediacalm ®: Oferece os últimos progressos da neuro cosmética que atua sobre o 
sistema nervoso para tratar e acalmar as peles mais sensíveis. Composto derivado 
da planta India Boerhavia difusa, reconhecida pelas suas propriedades anti-
inflamatórias. Protege a pele do stress do meio ambiente (variações de 
temperatura, poluição…) e o stress biológico (ciclo menstrual, emoções…). Actua 
limitando a libertação dos neurotransmissores responsáveis pelas reações típicas 
da pele sensível (vermelhidão, couperrouse) e envelhecimento prematuro). 
Contribui para a diminuição do inchaço, aumentando a produção de 
neurotransmissores encarregados de limitar a sensação de inflamação.    

o P-Refinyl®: Ingrediente ativo multiação derivado do extrato de sementes de 
lentilhas (Lens esculenta). Atenua o aparecimento de poros dilatados. Diminui a 
secreção sebácea e reduz o brilho. A pele fica com um aspeto mais liso, uniforme 
e radiante. 

o Vitamina B3 ou niacina: a sua eficácia no tratamento das peles oleosas e com 
acne deve-se à redução significativa da quantidade de óleo que é produzida pelas 
células epiteliais. Previne a perda de água na pele e facilita o transporte de 
nutrientes para a zona a tratar. Incrementa a microcirculação e produz 
vasodilatação. Estimula a síntese de ceramidas. Também tem propriedades 
despigmentantes já que evita a transferência dos melanosomas desde os 
melanócitos. Especialmente indicada para doenças da pele como estrema secura, 
dermatites, psoríases, eczemas, etc. 

o Extrato de Hamamelis Virginiana: Arbusto originário da América do Norte cujo 
extrato vegetal, obtido das suas folhas, tem propriedades adstringentes, anti-
inflamatórias e nutritivas. 

o Extrato de Urtiga Urtica dioica: Planta perene nativa da América do Norte e 
Europa, que contem propriedades adstringentes e tonificantes, uma vez que 
favorece a microcirculação da pele e estimula o seu metabolismo. Contem 
grandes quantidades de Vitamina C.   

o Hialuramina (Glicosaminoglicanos): Componentes essenciais dos tecidos os quais 
encontram-se a preencherem o espaço entre as células e fibras de colagénio e 
elastina. Atua dando elasticidade e hidratação à pele. 

o Amido de Arroz Oriza sativa: O amido é a substancia de reserva mais importante 
dos vegetais. Utiliza-se para nutrir e suavizar a pele. 

o  Zinco: Ajuda no processo de cicatrização e crescimento celular. 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
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TIPOS DE PELE 
 
Recomendada para peles oleosas, mistas e com acne. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Depois de limpar e tonificar a pele, aplicar pequenas quantidades no rosto e pescoço, 
realizando massagens com movimentos ascendentes. Aplicar pela manhã antes da 
maquilhagem. Quando for utilizado no Salão: Para completar o tratamento aplicar, com 
uma suave massagem, uma fina camada no rosto, pescoço e decote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação boião de 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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BASE HIDRATANTE BB CREAM spf15 anti-idade   
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
A fórmula multifunção de De Noyle´s BB Cream spf15 proporciona um tom homogéneo e 
natural. Oculta as imperfeições e aumenta a luminosidade. Os seus ingredientes ativos 
fornecem uma ótima hidratação durante todo o dia, previne o envelhecimento 
prematuro da pele e tem efeitos anti radicais livres.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS 

 
o Betaína: 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 zonas mais secas. 
A molécula tem capacidade para reter a água quando esta está em excesso 
(condições de humidade) e liberta-a em zonas ou ocasiões donde esta seja 
necessária. 

o Coenzyma Q10 (COQ10): molécula lipossolúvel que se encontra naturalmente na 
membrana celular atua como poderoso antioxidante para combater os sinais de 
envelhecimento prematuro, ajuda a reduzir a degradação do colagénio na pele e 
atenua o dano causado pelo fotoenvelhecimento causado pela exposição solar. O 
aumento de CoQ10 na pele pode proteger doa danos causados pela radiação 
ultravioleta e promove a multiplicação de células epitariales. 

o Proteínas de arroz (Oriza sativa): Formam um filme sobre a pele protegendo-a 
da desidratação causada pelas agressões do meio ambiente.  

o Vitamina C: formação de colagénio novo 
 Coadjuvante da Vitamina E contra os radicais livres 
 Bloqueia a formação de nitrosaminas 
 Controla e fomenta a formação de substâncias intercelulares coloidais: 

colagénio e elastina 
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. Contem 
PIGMENTOS MINERAIS que fornecem luminosidade instantânea à pele. 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendada para todo o tipo de peles. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar pela manhã depois de limpar e tonificar a pele. Repartir o fluido 
homogeneamente com as pontas dos dedos até à sua completa absorção. 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 50 ml 
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BASE HIDRATANTE spf30 proteção alta 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Proteção facial diária que protege a pele eficazmente dos raios UVA e UVB graças à 
combinação de filtros físicos e químicos. Os ativos de última geração que contem 
estimulam as defesas da pele protendo-a das agressões externas e minimizam os efeitos 
do envelhecimento prematuro. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Betaglucanos: De origem vegetal, derivado da levedura (Saccharomyces 
cerevisiae). A principal característica dos betaglucanos é que tem capacidade 
para estimular o sistema imune à pele. Esta propriedade imunoprotetora protege 
a pele das agressões ambientais, UV, etc. e 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 Vitamina E: melhora o relevo cutâneo (antirrugas), a elasticidade da pele e reduz 

a formação de lipoperóxidos da pele (anti radicais). Retém a humidade da camada 
córnea.  
 

 
o Filtros Solares 

 
 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendada para todo o tipo de peles. 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar pela manhã depois dos cuidados habituais da pele, realizando uma suave 
massagem até à sua completa absorção. Repetir a aplicação para manter a proteção. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Apresentação frasco de 50 ml 
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INSTANT RADIANCE BOOSTER 
 
Reafirma, ilumina e elimina os sinais de fadiga 
 
Efeito imediato 
 
Gel com efeito flash de ação imediata e espetacular, forma uma rede tridimensional que 
se adere à pele formando um contínuo filme tensor. Contem extratos de plantas ricos em 
flavonoides que descongestionam, iluminam e unificam o tom da pele. O ácido hialurónico 
ajuda a disfarçar as rugas, linhas de expressão e elimina os sinais de fadiga. 
 
Perfeito como base de maquilhagem. Utilizado diariamente dá firmeza, hidratação e 
luminosidade à pele. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o OSILIFT® Ingredientes tensor 100% natural derivado da aveia (avena sativa). 
Forma uma rede tridimensional que se estende e se adere fortemente à pele de 
forma prolongada, formando um contínuo e coesivo filme tensor. Não deixa brilhos 
nem nenhuma sensação pegajosa. 
 

o Ácido Hialurónico de baixo peso molecular: Devido ao seu tamanho penetra na 
pele e melhora a sua hidratação e elasticidade. Tem capacidade para reter água e 
como consequência aumenta o seu tamanho e preenche a ruga desde o interior. 
Também ajuda a penetração dos restantes ativos. 
 

o AGASCALMTM ativo natural derivado da planta (Agastache mexicana) 
pertencente à família Lamiaceae, originária do México. A Agastache mexicana é 
rica em acacetina e tilianina, flavonoides de marcada atividade anti inflamatória. 
Reduz a vermelhidão da pele, melhora os níveis de hidratação, unifica o tom da 
pele e recupera a sua luminosidade. 
 

o COMPLEXO DE EXTRACTOS DE PLANTAS Alquemila (Alchemilla vulgaris), Cardo 
Mariano (Silybum marianum), Equisseto (Equisetum arvense) e Sementes 
germinadas (Triticum vulgare, Glycine soja, Medicago sativa, Raphanus sativus) 
com efeito reafirmante, ajudam a melhorar a elasticidade da pele. Cada uma 
delas foram selecionadas pelas suas ações específicas sobre o tecido conectivo da 
derme, incidindo desta forma em todos os fatores envolvidos na perda de 
elasticidade dos tecidos.                 
 

TIPO DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles, especialmente a partir dos 30 anos. 
 
APLICAÇÃO 
Aplicar depois de limpar e tonificar a pele do rosto e pescoço. Perfeito como base de 
maquilhagem. Para potenciar o efeito lifting, aplicar desde a parte inferior do rosto até à parte 
superior: desde o queixo até às maçãs do rosto e desde as sobrancelhas até ao nascimento dos 
cabelos. 
 
 
 
 
Apresentação: Frasco airless 30 ml. 
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CREME AZULENO 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Creme de textura emoliente para o tratamento de peles sensíveis, oferece os últimos 
progressos da neuro cosmética para tratar e acalmar as reações típicas das peles 
sensíveis, proporcionando uma sensação imediata de bem-estar e conforto. Ajuda a 
reparar o dano causado na pele pelas agressões externas, atrasa o processo de 
envelhecimento cutâneo e aumenta o seu nível de nutrição.   
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

o Mediacalm®: Oferece os últimos progressos da neuro cosmética que atua sobre o 
sistema nervoso para tratar e acalmar as peles mais sensíveis. Composto derivado 
da planta India Boerhavia difusa, reconhecida pelas suas propriedades anti-
inflamatórias. Protege a pele do stress do meio ambiente (variações de 
temperatura, poluição…) e o stress biológico (ciclo menstrual, emoções…). Actua 
limitando a libertação dos neurotransmissores responsáveis pelas reações típicas 
da pele sensível (vermelhidão, couperrouse) e envelhecimento prematuro). 
Contribui para a diminuição do inchaço, aumentando a produção de 
neurotransmissores encarregados de limitar a sensação de inflamação.    

o Azuleno e Bisabolol: Encontram-se entre as substâncias ativas do óleo essencial 
de camomila. Tem propriedades descongestivas e reparadoras dos tecidos da 
pele. 

o Hialuramina (Glicosaminoglicanos): Componentes essenciais dos tecidos os quais 
encontram-se a preencherem o espaço entre as células e fibras de colagénio e 
elastina. Atua dando elasticidade e hidratação à pele. 

o Ácido Hialurónico de baixo peso molecular: Devido ao seu tamanho penetra na 
pele e melhora a sua hidratação e elasticidade. Tem capacidade para reter água e 
como consequência aumenta o seu tamanho e preenche a ruga desde o interior. 
Também ajuda a penetração dos restantes ativos. 

o Betaína: 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 zonas mais secas. 
A molécula tem capacidade para reter a água quando esta está em excesso 
(condições de humidade) e liberta-a em zonas ou ocasiões donde esta seja 
necessária. 

o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité e em África tem 
sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 

o Extrato de Camomila (Matricaria Chamomilla): Tem propriedades calmantes e 
descongestionantes, os seus componentes fazem-na muito conveniente no cuidado 
e reparação das doenças da pele. 

o Extrato de Malva: Extrato obtido das folhas e flores da planta. Tem propriedades 
emolientes suavizantes, calmantes, descongestionantes e reparadoras. 
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o Óleo de Sementes de Uva: O óleo obtido das sementes da uva é único pela sua 
alta concentração de ácidos polinsaturados e polinsaturados e antioxidantes 
naturais, estes últimos regulam a presença de radicais livres no organismo. O óleo 
de sementes de uva contem grande quantidade de Vitamina E, bem conhecida 
pelo seu poder antioxidante nos tecidos. Também contem isoflavonas que atuam 
como potentes antioxidantes. A Vitamina E melhora o relevo cutâneo (antirrugas), 
a elasticidade da pele e reduz a formação dos lipoperóxidos (radicais livres) da 
pele.        

 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles sensíveis, delicadas e com problemas de couperrouse. 
 
 

INSTRUÇÕES 
Aplicar à noite depois de limpar a pele com Leite Azuleno e tonificar com Tónico 
azuleno, realizando uma suave massagem até à sua completa absorção.  
 
Quando o Creme Azuleno é utilizado no Gabinete de Estética: 
Depois de aplicar o resto dos produtos adequados ao tratamento realizado, a profissional 
deve realizar uma massagem com o Creme Azuleno e a seguir aplicar uma máscara 
calmante (Máscara Azuleno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação boião 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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CREME JUVENANCE 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme de tratamento com efeitos seborregulador, Antiséptico e adstringente. 
Creme Juvenance corrige o excesso de secreção sebácea, desinfeta a pele e deixa a pele 
limpa e sem brilho. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o P-Refinyl®: Ingrediente ativo multiação derivado do extrato de sementes de 
lentilhas (Lens esculenta). Atenua o aparecimento de poros dilatados. Diminui a 
secreção sebácea e reduz o brilho. A pele fica com um aspeto mais liso, uniforme 
e radiante. 

o Alantoína: actua como reparador dos tecidos, protege e acalma a pele das 
agressões externas. 

o Vitamina B3 ou niacina: a sua eficácia no tratamento das peles oleosas e com 
acne deve-se à redução significativa da quantidade de óleo que é produzida pelas 
células epiteliais. Previne a perda de água na pele e facilita o transporte de 
nutrientes para a zona a tratar. Incrementa a microcirculação e produz 
vasodilatação. Estimula a síntese de ceramidas. Também tem propriedades 
despigmentantes já que evita a transferência dos melanosomas desde os 
melanócitos. Especialmente indicada para doenças da pele como estrema secura, 
dermatites, psoríases, eczemas, etc. 

o Ácido Salicílico: é um ingrediente multifuncional e um efetivo queratolítico, tem 
propriedades anti irritantes e anti-inflamatórias. Também tem propriedades anti-
microbióticas e melhora a aspereza da pele e a produção de colagénio. É 
efetivamente um exfoliante que pode penetrar dentro dos poros, desta forma 
elimina as células mortas tanto da superfície da pele como dentro dos poros, 
reduz os pontos negros e as imperfeições.           

o Betaína: 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 zonas mais secas. 
A molécula tem capacidade para reter a água quando esta está em excesso 
(condições de humidade) e liberta-a em zonas ou ocasiões donde esta seja 
necessária. 

o Complexo 5 oligoelementos – Complexo bio disponível, 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 ótima da saúde, são constituintes essenciais para milhares de 
reações bioquímicas que se desencadeiam nas nossas células. Os minerais 
fortalecem o sistema imunológico e facilitam a produção de hormonas e enzimas. 

o Extrato de Urtiga Urtica dioica: Planta perene nativa da América do Norte e 
Europa, que contem propriedades adstringentes e tonificantes, uma vez que 
favorece a microcirculação da pele e estimula o seu metabolismo. Contem 
grandes quantidades de Vitamina C.   

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
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PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
TIPOS DE PELE 
 
Recomendado para peles mistas, oleosas e acneicas. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
 
Aplicar à noite depois de limpar a pele com gel à L’Herbe e tonificar com o tónico à 
L´Herbe. Quando o creme Juvenance for aplicado no gabinete: depois de aplicar os 
produtos adequados ao tratamento de cada tipo de pele, a profissional deve realizar 
uma massagem com creme Juvenance e aplicar posteriormente uma máscara. 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação boião de 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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CREME DE COLAGÉNIO 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme de tratamento com duplo objetivo; antirrugas e reafirmante, recupera a pele 
durante a noite melhorando a sua firmeza e diminuindo os sinais de envelhecimento. 
Descobre-se em cada manhã uma pele mais tesa, firme e jovem. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Trylagen®: Combinação de péptidos e proteínas que proporcionam um 
tratamento global e efetivo para restabelecer os níveis de colagénio das peles 
mantendo uma função adequada e duradoura do colagénio que garantia uma pele 
mais juvenil e saudável. Durante o envelhecimento produz-se uma redução da 
síntese do colagénio, um aumento da sua degradação assim como uma 
desorganização das fibrilhas, o que provoca danos nos tecidos, perda da 
integridade tridimensional da pele e culmina no desenvolvimento de rugas. 
Trylagen atua nestas três etapas da vida do colagénio, realizando três funções 
principais: Aumenta a síntese de colagénio, controla as dimensões das fibrilas e 
inibe a degradação enzimática evitando o dano excessivo na pele envelhecida. 
Também contem extrato de bactérias antárticas que proporcionam hidratação e 
conforto à pele. 

o Colagénio marinho o colagénio é uma proteína fibrosa da pele que juntamente 
com a elastina, confere suporte, resistência e elasticidade à derme e à epiderme. 
O processo degenerativo da pele é motivado pela diminuição da quantidade, 
qualidade e elasticidade do colagénio cutâneo e outras proteínas fibrosas. O 
colagénio tem capacidade para absorver e reter a água, fornecendo hidratação à 
pele e prevenindo o aparecimento de rugas.   

o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité e em África tem 
sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 

o Óleo Essencial de laranja (Citrus sinensis): Óleo cítrico utilizado em cosmética 
pelas suas propriedades rejuvenescedoras sobre a pele desvitalizada e com rugas. 
Também tem propriedades antisséticas. 

o Vitamina E: Melhora o relevo cutâneo (antirrugas), a elasticidade da pele e reduz 
a formação dos lipoperóxidos da pele (anti radicais livres). 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles desidratadas, com rugas e flácidas. 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar depois de limpar a pele com leite Hidratante e tonificar com o tónico 
Hidratante. Aplicar à noite. Não retirar. 
Quando o creme de colagénio for aplicado no gabinete: depois de aplicar os produtos 
adequados ao tratamento de cada tipo de pele, a profissional deve realizar uma 
massagem com Creme de Colagénio e aplicar posteriormente uma máscara nutritiva: 
Suason Mask ou Máscara de Algas. 
Apresentação boião de 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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CREME JOJOBA 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme de tratamento que restaura a barreira cutânea e recupera a coesão celular para 
evitar a perda de água, prevenindo a descamação e desidratação. Proporciona uma 
ótima hidratação e um imediato e prolongado alívio, melhorando notavelmente a pele; 
mais lisa, firme e flexível. Ajuda a atrasar o processo de envelhecimento da pele. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de Jojoba: óleo natural de origem vegetal, que se extrai da semente da 
planta. Contém ácidos gordos, tocoferol e antioxidantes. Possui propriedades 
suavizantes e hidratantes e actua contra a ação dos radicais livres.  

 
o Hydromanil®: um inovador 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 um melhoramento notável da pele 
(mais lisa, firme e flexível)  
 

o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité e em África tem 
sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 

 
o Vitamina F: Nutrição 

. Mistura de AGPI (Ácidos Gordos Polinsaturados), que protegem a pele das 
agressões externas. 
. Previne a desidratação e a descamação, já que retém a humidade. 
. Participa na reconstrução das membranas celulares para manter a pele em boas 
condições. 
 

o Vitamina B3 ou niacina: a sua eficácia no tratamento das peles oleosas e com 
acne deve-se à redução significativa da quantidade de óleo que é produzida pelas 
células epiteliais. Previne a perda de água na pele e facilita o transporte de 
nutrientes para a zona a tratar. Incrementa a microcirculação e produz 
vasodilatação. Estimula a síntese de ceramidas. Também tem propriedades 
despigmentantes já que evita a transferência dos melanosomas desde os 
melanócitos. Especialmente indicada para doenças da pele como estrema secura, 
dermatites, psoríases, eczemas, etc. 
 

o Ceramidas de origem vegetal que são produzidas por alguns vegetais. As 
ceramidas são lípidos presentes nas camadas superficiais da pele, assegurando 
uma boa coesão da camada córnea e tapam as fissuras que surgem. As ceramidas 
restauram a barreira lipídica do extrato córneo da pele seca ou estragada, 
evitando a perda de água, procurando uma boa hidratação da pele. 

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
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PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
 
TIPOS DE PELE 
 
Recomendado para peles muito secas, irritadas e com problemas de escamação. 
Tambem está indicado para peles com psoríase.  
 
 
 
INSTRUÇÕES 
 
Aplicar depois de limpar a pele com leite Hidratante e tonificar com o tónico 
Hidratante. Aplicar à noite com uma suave massagem até à sua completa absorção. 
Quando o creme Jojoba for aplicado no gabinete: depois de aplicar os produtos 
adequados ao tratamento de cada tipo de pele, a profissional deve realizar uma 
massagem com o creme Jojoba e aplicar posteriormente uma máscara nutritiva: Season 
Mask ou Máscara de Algas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação boião de 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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FRUIT ACIDS CREAM 5% 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
A estudada composição de AHA com um pH de 4.5, propicia elevada hidratação e 
renovação celular. Pelo seu conteúdo em Alfa hidroxiácidos actua diminuindo a força de 
coesão dos corneócitos da capa córnea, tendo como resultado: 
 

 Uma melhoria na renovação celular que se traduz no alisamento e 
suavidade geral da pele. 

 Uma dissimulação das rugas superficiais e redução das mais profundas. 
 Uma maior hidratação e flexibilidade do estrato córneo. 
 Uma melhoria da firmeza cutânea. 
 Um aclaramento progressivo da pele e das manchas. 

 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Aloe barbadensis (extrato de Aloe): planta que pertence à família das liliáceas, 
que pelo seu conteúdo em ácidos gordos e magnésio, tem propriedades 
suavizantes, hidratantes, anti-inflamatórias e cicatrizantes. 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Creme formulado para a aplicação em peles normais, secas e inclusive muito secas.   
 
INSTRUÇÕES 

 Utilizar uma ou duas vezes por dia, de preferência à noite, com a pele limpa e 
seca, dando pequenas massagens circulares até ser absorvido. 

 Não aplicar à volta dos olhos. 
 Uma vez absorvido pode-se utilizar os produtos habituais de beleza. 

 
ADVERTÊNCIAS 
Mesmo contendo fatores dessensibilizantes, devido à sua natureza, é normal aparecer 
ligeiras vermelhidões e/ou comichões em peles muito sensíveis. Intensificando-se tire o 
produto com água ou aplique um bom creme hidratante. 
 
RECOMENDAÇÕES 
Evitar a exposição ao sol e se for inevitável, aplicar creme de elevado fator de proteção. 
Em peles muito secas ou inclusive em peles normais, é aconselhável uma vez absorvido o 
produto, aplicar um creme hidratante para prevenir uma possível escamação. 
Normalmente começa-se a notar entre uma e duas semanas a partir da primeira 
aplicação. 
 
 
 
 
Apresentação boião de 50 ml 
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FRUIT ACIDS GEL 9% 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Gel de tratamento que melhora a renovação e regeneração da pele. Formulado com uma 
mistura sinergética de Alfa hidroxiácidos que atuam como esfoliantes, alisam a 
superfície cutânea e minimizam as imperfeições. Os óleos e extratos de plantas que 
contem reparam, hidratam e descongestionam a pele. Deixa a pele mais lisa, suave e 
uniforme com uma aspeto mais jovem.    
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Peelmoist®:Trata-se de um filme molecular desenhado para obter um sistema de 
liberação otimizado de papaína, uma enzima proteolítica que degrada os enlaces 
das células danificadas e mortas. Alem de que proporciona um aumento de 
hidratação da pele, mantendo a função de barreira natural da epiderme, devido 
aos ingredientes que contem de Fator Hidratante Natural. 

o Mistura sinergética de Alfa-Hidroxiácidos (glicólico, láctico, málico, lacto 
biónico, cítrico): atua como esfoliante, diminuindo a força de coesão das células 
das camadas superficiais da pele, também ajuda a eliminar as células mortas. O 
resultado é uma renovação e regeneração celular. Os sinais visíveis na pele são: 
uma melhoria das rugas superficiais e profundas, um aclaramento da pele e 
manchas cutâneas, um tom mais unificado e uma compleição mais lisa e suave. 

o Alantoína: Tem funções reparadoras sobre os tecidos, protege e acalma a pele 
das agressões externas. 

o Óleo de Onagra (Oenothera biennis): Óleo vegetal rico em ómega 6 (9%) e 
linoleico. Repara a barreira cutânea, hidrata e dá elasticidade. Também tem 
propriedades calmantes e regenerantes. Bem tolerado por todo o tipo de peles. 
Trás grande beneficio em peles oleosas pela sua ação regenerante e em peles 
secas dá hidratação e vitaminas.    

o Extrato de aloe vera (Aloe Barbadensis) extrato vegetal que aplicado sobre a 
pele, tem um efeito regenerativo notável. Também tem propriedades calmantes, 
hidratantes e alivia as reações típicas das peles sensíveis. 

     
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Todo o tipo de peles exceto peles muito delicadas e/ou sensíveis. Especialmente 
indicado para peles grossas, desvitalizadas, prematuramente envelhecidas, tom 
apagado, com manchas e micro-cicatrizes. 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar pela noite, depois de limpar e tonificar a pele, realizando uma suave massagem 
até à sua completa absorção. Recomendamos utilizar a Base Hydratante spf30 pela 
manhã. 
 
RECOMENDAÇÕES 
Se surgir uma pequena descamação é recomendável aplicar, depois de absorvido o 
produto, Base Hydratante Oil Free. Evitar a exposição solar, se não poder ser evitado 
aplicar Base Hydratante spf30. 
Apresentação boião de 50 ml e bisnaga de 200 ml 
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SERUM DESPIGMENTANTE 
 
Reduz a hiperpigmentação  
Unifica o tom da pele 
 
Atua nos pontos-chave da sínteses da melanina para atenuar as manchas, prevenir a sua 
formação e unificar o tom de pele.  
 
Provoca uma exfoliação cutânea que diminui a espessura da epiderme, eliminando a 
melanina acumulada nessa zona. Favorece uma rápida regeneração da epiderme.  
Descubra uma textura extraordinariamente uniforme, radiante e luminosa. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
ARBUTINA encontra-se entre as substâncias ativas de algumas plantas com propriedades 
despigmentantes. Utiliza-se pela sua atividade na inibição da tirosinase e na formação 
de melanina, ajudando a conseguir um efeito branqueador. 
 
DERIVADO ESTÁVEL DO ÁCIDO KÓJICO; Este derivado do ácido kójico tem excelentes 
efeitos na inibição da tirosinase e na formação de melanina, resultando num 
branqueamento da zona. 
 
ACIDO FÍTICO de ação despigmentante e potente antioxidante. Além de atuar como 
bloqueador da formação de melanina, tem uma ação específica como antioxidante do 
ferro, cobre e do cálcio. Importante para a pele, porque o stress oxidativo é um fator 
importante na redução do processo inflamatório precursor das lesões hiperpigmentadas 
post-inflamatórias.  
 
VITAMINA C ENCAPSULADA: protege e liberta a vitamina durante 24 horas. Ajuda na 
formação de novo colagénio, protege a pele dos radicais livres e dá luminosidade. 
 
EXTRATO DE ALCAÇUZ (Glycyrrhiza glabra L.) e EXTRATO DE ALTEA ou MALVAVISCO 
(Althea officinalis L.) extratos vegetais com atividade inibidora da enzima tirosinase.  
 
 
TIPO DE PELE  
Todo tipo de peles. 
Oferece uma ação intensa contra as imperfeições e hiperpigmentações causadas pela 
idade, os raios UV, fatores genéticos ou hormonais. 
 
APLICAÇÃO 
Aplicar pela manhã e pela noite despois de limpar e tonificar a pele com o leite e tónico 
DE NOYLES adequados ao tipo de pele, realizando uma suave massagem até à sua 
completa absorção. Durante o dia aplicar Base hidratante spf30 como proteção.  
 
 
 
 
 
Apresentação: frasco airless 50ml. 
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CREME Cells VITAL 
 
Reparação intensiva de noite  
 
Biotecnologia de energia celular 
Detoxificante, oxigenante, reparadora e redensificante 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme de tratamento com ativos biotecnológicos que atuam nas células ativando o seu 
sistema de detoxificação, como consequência incrementa energia nas células e 
intensifica a função reparadora destas. O processo de purificação celular é vital para 
uma pele de aspeto mais jovem. O ácido hialurónico atua desde o interior com efeito 
redensificante, prevenindo o relaxamento e flacidez da pele. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o PHYACTYL®: Trata-se de um componente Detoxificante de origem marinho 
Sargassum muticum (Alga castanha Japonesa) que oferece uma proteção 
completa e natural sobre os danos causados pela oxidação devida ao stress do 
meio ambiente (ozono, raios UV, agentes químicos, etc.) e que conduz a um 
processo de envelhecimento prematuro. A melhor forma de abrandar este 
processo e prevenir os danos, é manter e reforçar os mecanismos de defesa da 
pele. PHYACTYL® reforça o sistema de defesa da pele e a resistência das células 
ao stress oxidativo do meio ambiente, detoxifica e purifica.  

 
o Hialuramina (Glicosaminoglicanos): Componentes essenciais dos tecidos os quais 

encontram-se a preencherem o espaço entre as células e fibras de colagénio e 
elastina. Atua dando elasticidade e hidratação à pele. 

 
o Ácido Hialurónico de baixo peso molecular: Devido ao seu tamanho penetra na 

pele e melhora a sua hidratação e elasticidade. Tem capacidade para reter água e 
como consequência aumenta o seu tamanho e preenche a ruga desde o interior. 
Também ajuda a penetração dos restantes ativos. 
 

o CERAMIDA OMEGA 6 de origem vegetal já que são produzidas por alguns vegetais. 
As ceramidas são lípidos presentes nas camadas superficiais da pele, asseguram 
uma boa coesão da camada córnea e tapam as fissuras que surgem. As ceramidas 
restauram a barreira lípida do estrato córnea da pele seca e danificada, evitando 
a perda de água e procurando uma boa hidratação da pele.   
 

o Placenta Vegetal (Extrato de Gérmen de Soja e Trigo) Glycine max, Triticum 
vulgare: Molécula bioativas que melhora a oxigenação dos tecidos, fornecendo a 
energia necessária para a síntese de colagénio e elastina, atrasando assim a 
formação de rugas. 
 

o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité e em África tem 
sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 
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o Vitamina E: (anti radicais) melhora o relevo cutâneo (antirrugas), a elasticidade 
da pele e reduz a formação de lipoperóxidos da pele. 
 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles envelhecidas, desnutridas, com rugas, com estrias, flácidas e 
com falta de elasticidade. 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar pela noite depois de limpar e tonificar a pele com leite e tónico De Noyle´s, 
adequado ao tipo de pele, realizando uma suave massagem até á sua completa 
absorção. 
 
Quando o creme Vital for aplicado no gabinete: depois de aplicar os produtos adequados 
ao tratamento de cada tipo de pele, a profissional deve realizar uma massagem com 
creme Vital e aplicar posteriormente uma máscara nutritiva:  
Suasson Mask ou Máscara de Algas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 50 ml e bisnaga de 200 ml 



De Noyle´s 

Luís Pereira da Silva, Lda  
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas  30 

CREME MULTIVITAMINICO 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Creme hidratante nutritivo e regenerador da pele. Possui uma ação anti radicais livres. É 
indicado como tratamento de choque na mudança de estações. Com Vitaminas A 
(retinol), E e F micro encapsuladas de libertação progressiva e Vitamina C. A novidade 
deste creme é a introdução de micro capsulas que protegem as vitaminas que o integram 
e asseguram que mantem todas as suas propriedades até à pele.     
 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Mini cápsulas Vitamina E: anti radicais livres 
 Melhora o relevo cutâneo (antirrugas) 
 Maior retenção de humidade da camada córnea 
 Melhora a elasticidade da pele 
 Redução da formação de lipoperóxidos da pele (anti radicais) 

 
o Mini cápsulas Vitamina F: nutrição 

 Mistura de ácidos gordos polinsaturados 
 Participa na manutenção do bom estado da pele 
 Aumenta a síntese de prostaglandinas 
 Contribui indiretamente para a hidratação da pele pela retenção de 

humidade. 
 Participa na reconstrução das membranas celulares 

 
o Mini capsulas Vitamina A: renovação celular e anti envelhecimento 

 Ação regenerativa pelo aumento da mitose dos queratinócitos (renovação 
celular) 

 Aumento da atividade enzimática 
 Enchimentos da epiderme 
 Contribuição para a redução das rugas e desaparecimento das micro rugas 
 

o Vitamina C: formação de colagénio novo 
 Coadjuvante da Vitamina E contra os radicais livres 
 Bloqueia a formação de nitrosaminas 
 Controla e fomenta a formação de substâncias intercelulares coloidais: 

colagénio e elastina 
 

o Mini capsulas: a sua função principal é de proteger as Vitaminas para que estas 
cheguem inalteradas à pele. Constituídas por poliamida de 0,1 a 2 mm, 
permitem a libertação controlada no tempo. 

 
NÃO CONTEM Parabenos, óleos minerais nem perfume. 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles secas, desidratadas, desnutridas e com rugas. Indicada como 
tratamento de choque nas mudanças de estação. 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar depois de limpar e tonificar a pele com os produtos adequados a cada tipo de 
pele. Aplicar à noite. 
Apresentação boião 50 ml 
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CREME REAFIRMANTE 
 
CARACTERISTICAS E EFEITOS 
Creme de tratamento com fito-extratos de efeitos tensores. Para uso facial e corporal. O 
colagénio combinado com extratos de plantas confere resistência e elasticidade à pele. 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Hedera hélix (extrato de hera): planta trepadora com efeito anti-inflamatória 
e descongestionante. Faz parte da constituição dos produtos anticelulíticos e 
reafirmantes, pois estimula a pele. 

o Equisetum arvense (extrato de rabo de cavalo): Planta que pertence à família 
das equitáceas. A sua ação é cicatrizante, anti-inflamatória e fortalecedora do 
tecido conjuntivo. 

o Hamamelis (witch hazal extract): extrato vegetal com propriedades 
adstringentes e nutritivas. 

o Extrato de lúpulo (humulus lupulus): extrato vegetal com efeitos 
adstringentes e estimulador do metabolismo cutâneo. 

o Complexo de alantoína: actua como reparador dos tecidos, o que o torna 
adequado para a elaboração de cremes indicados para o tratamento de 
problemas de pele. 

o Colagénio: é uma proteína fibrosa da pele que forma 70% da derme e constitui 
uma rede que confere estrutura, suporte, resistência e elasticidade à derme e 
epiderme. Possui capacidade para absorver e reter água, o que hidrata e 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 Sorbitol: mantem a pele hidratada 
 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles que requerem um tratamento reafirmante, mesmo que seja 
facial, corporal ou para seios. 
 
INSTRUÇÕES 
Quando o creme Reafirmante é utilizado no gabinete para melhorar a firmeza: 
Finalizar o tratamento com uma massagem, utilizando o creme Reafirmante. Aplicar a 
Season Mascara para terminar. O tratamento consta de 12 sessões, 2 vezes por semana e 
continua com uma sessão por semana durante mais 3 semanas. 
 
Quando o creme Reafirmante é utilizado no tratamento de ligaduras frias: 
Aplicar o creme Reafirmante com uma massagem até que seja absorvido, antes de 
colocar as ligaduras frias. Realizar 12 sessões com uma frequência de 2 por semana, 
continuar durante mais 3 semanas com uma sessão por semana. 
 
Quando o creme Reafirmante è utilizado no domicilio: 
Aplicar pelo menos 3 vezes por semana. Deixar o creme atuar durante toda a noite.  
 
 
 
Apresentação boião de 1000 ml 
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PACK CREME JALEA REAL spf8 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme facial de tratamento 24 horas com baixo fator de proteção. Revitaliza e nutre a 
pele profundamente, proporcionando uma grande sensação de conforto. 
 
 

 

PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Jalea Real: pólen elaborado pela abelha rainha. Contém prótidos, glícidos, lípidos 
e vitaminas. Possui muitas vantagens nutritivas e energéticas, aumenta a 
resistência à fadiga e ao frio, aumenta a vitalidade. 

 
o Propolis: Substancia produzida pelas abelhas combinando resina e néctar. É 

utilizado para selar hermeticamente a colmeia e impedir a proliferação 
bacteriana no seu interior. É um excelente bactericida e fungicida. Tem 
propriedades reparadoras, já que ajuda na estimulação e crescimento dos tecidos 
e propriedades anti-inflamatórias.  

 
 
 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO. 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles normais e secas. 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar pela manhã e pela noite, depois de limpar e tonificar a pele, realizando uma 
suave massagem até à sua completa absorção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação bisnaga 50 ml (expositor 12x50 ml) 
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PACK CREME GRANADA spf8 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme facial de tratamento 24 horas com baixo fator de proteção. Creme hidratante e 
antioxidante, ajuda a prevenir o envelhecimento prematuro. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Hydromanil®: um inovador 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 um melhoramento notável da pele 
(mais lisa, tesa e flexível)    

 
o Extrato de granada púnica granatum: o extrato de granada é rico em taninos, 

Vitaminas (A,C,E) e minerais, é utilizado pelas suas propriedades antioxidantes. A 
granada contem três vezes mais antioxidantes que a uva ou o chá verde. A sua 
grande quantidade de antioxidantes fazem dela o produto ideal para combater os 
radicais livres que causam envelhecimento prematuro nas células da pele. O 
conteúdo de taninos conferem-lhe propriedades adstringentes.    

 
 
 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO. 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar pela manhã e noite, depois de limpar e tonificar a pele, depois de limpar e 
tonificar a pele, realizando uma suave massagem até à sua completa absorção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação bisnaga 50 ml (expositor 12x50 ml) 
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PACK CREME ARGÁN 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme facial de noite, com efeitos anti-idade, hidratante e protetor, uma vez que 
estimula as defesas da pele, protegendo-a das agressões externas e minimizando os 
efeitos do envelhecimento prematuro. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de Argán Argania spinosa Arvore originária de Marrocos. O seu óleo tem 
sido utilizado pelos Bereberes para o cuidado da pele, como emoliente, 
hidratante e protetor há centenas de anos. É rico em vitamina E e tocoferóis que 
confere propriedades anti radicais livres, logo anti idade. Também tem 
propriedades regenerantes e ajuda a diminuir as estrias.       

 
o Betaglucanos: De origem vegetal, derivado da levedura (Saccharomyces 

cerevisiae). A principal característica dos betaglucanos é que tem capacidade 
para estimular o sistema imune à pele. Esta propriedade imunoprotetora protege 
a pele das agressões ambientais, UV, etc. e 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 Betaína: 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 zonas mais secas. 
A molécula tem capacidade para reter a água quando esta está em excesso 
(condições de humidade) e liberta-a em zonas ou ocasiões donde esta seja 
necessária. 
 

o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité e em África tem 
sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 
 

o Complexo Vitamínico (Vitaminas E, A, F): anti radicais livres, anti 
envelhecimento, renovador celular e nutritivo pelo seu conteúdo em ácidos 
gordos essenciais.    

 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles maduras, secas e desidratadas. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar pela noite, depois de limpar e tonificar a pele, depois de limpar e tonificar a 
pele, realizando uma suave massagem até à sua completa absorção.  
 
Apresentação bisnaga 50 ml (expositor 12x50 ml) 
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AMPOLAS NEUROCALM  
  
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Tratamento neuro cosmético antisstress. Fornece conforto e alivia as reações típicas das 
peles sensíveis.   
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Mediacalm®: Oferece os últimos progressos da neuro cosmética que atua sobre o 
sistema nervoso para tratar e acalmar as peles mais sensíveis. Composto derivado 
da planta India Boerhavia difusa, reconhecida pelas suas propriedades anti-
inflamatórias. Protege a pele do stress do meio ambiente (variações de 
temperatura, poluição…) e o stress biológico (ciclo menstrual, emoções…). Actua 
limitando a libertação dos neurotransmissores responsáveis pelas reações típicas 
da pele sensível (vermelhidão, couperrouse) e envelhecimento prematuro). 
Contribui para a diminuição do inchaço, aumentando a produção de 
neurotransmissores encarregados de limitar a sensação de inflamação.    

o Lisina: Aminoácidos com propriedades calmantes e reparadoras, deixa um toque 
suave e sedoso na pele. 

o Azuleno e Bisabolol encontram-se entre as substâncias ativas do óleo essencial da 
camomila. Tem propriedades descongestionantes e reparadoras dos tecidos da 
pele. 

o Pantenol: Vitamina do grupo B que se encontra na pele e no cabelo. É um 
regenerador celular ao estimular a formação de colagénio e o crescimento de 
fibroblastos. Ativa o metabolismo celular, tem propriedades anti-inflamatórias e 
hidratantes, protege a pele de agressões do meio ambiente.  

o Água de orquídea: As águas florais ou frutais obtêm-se através de um processo de 
destilação com vapor de água, contendo a fração solúvel das moléculas 
aromáticas. Os efeitos sobre a pele da rainha das flores pela sua beleza e 
raridade, são a hidratação e reparação. 

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos, óleos minerais, perfume nem álcool.  
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles, especialmente para peles sensíveis ou com 
couperrouse.     
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar com uma ligeira massagem utilizando movimentos circulares. Aplicar 2 vezes por 
semana durante 4 semanas, seguido de uma vez por semana durante mais 2 semanas. 
Pode ser misturado com a mascara.    
 
 
 
 
 
 
Apresentação 10 ampolas x 2 ml 
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AMPOLAS COLAGÈNIO  
  
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Reafirmante, anti-idade e hidratante. 
Tratamento integral de colagénio. Combinação de péptidos e proteínas para 
restabelecer os níveis de colagénio na pele, mantendo uma função adequada e 
duradoura do colagénio. 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Colagénio marinho o colagénio é uma proteína fibrosa da pele que juntamente 
com a elastina, confere suporte, resistência e elasticidade à derme e à epiderme. 
O processo degenerativo da pele é motivado pela diminuição da quantidade, 
qualidade e elasticidade do colagénio cutâneo e outras proteínas fibrosas. O 
colagénio tem capacidade para absorver e reter a água, fornecendo hidratação à 
pele e prevenindo o aparecimento de rugas.   

 

o Trylagen®: Combinação de péptidos e proteínas que proporcionam um 
tratamento global e efetivo para restabelecer os níveis de colagénio das peles 
mantendo uma função adequada e duradoura do colagénio que garantia uma pele 
mais juvenil e saudável. Durante o envelhecimento produz-se uma redução da 
síntese do colagénio, um aumento da sua degradação assim como uma 
desorganização das fibrilhas, o que provoca danos nos tecidos, perda da 
integridade tridimensional da pele e culmina no desenvolvimento de rugas. 
Trylagen atua nestas três etapas da vida do colagénio, realizando três funções 
principais: Aumenta a síntese de colagénio, controla as dimensões das fibrilas e 
inibe a degradação enzimática evitando o dano excessivo na pele envelhecida. 
Também contem extrato de bactérias antárticas que proporcionam hidratação e 
conforto à pele. 

 
 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles desidratadas, envelhecidas e com sinais de flacidez.      
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar com uma ligeira massagem utilizando movimentos circulares. Aplicar 2 vezes por 
semana durante 4 semanas, seguido de uma vez por semana durante mais 2 semanas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação 10 ampolas x 2 ml 
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AMPOLAS HIALURAMINA  
  
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
 
Solução concentrada de Hialuramina e ácido hialurónico. Fator de hidratação natural, 
hidratação de larga duração e redensificante.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Hialuramina (Glicosaminoglicanos): Componentes essenciais dos tecidos os quais 
encontram-se a preencherem o espaço entre as células e fibras de colagénio e 
elastina. Atua dando elasticidade e hidratação à pele. 

o Ácido Hialurónico de baixo peso molecular: Devido ao seu tamanho penetra na 
pele e melhora a sua hidratação e elasticidade. Tem capacidade para reter água e 
como consequência aumenta o seu tamanho e preenche a ruga desde o interior. 
Também ajuda a penetração dos restantes ativos. 

o Acido Hialurónico de alto peso molecular (tamanho grande): Fator natural de 
hidratação que devido ao seu tamanho não penetra nas camadas mais profundas 
da pele, o seu alto peso molecular permite-lhe formar uma pelicula que retém a 
humidade. Esta pelicula, muito fina não obstrui a respiração da pele, protege-a e 
redensifica-a.  

 
 
 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles secas e desidratadas.      
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar com uma ligeira massagem utilizando movimentos circulares. Aplicar 2 vezes por 
semana durante 4 semanas, seguido de uma vez por semana durante mais 2 semanas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação 10 ampolas x 2 ml  
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AMPOLAS THE ARCHITECT COMPLEX  
  
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Tratamento global anti-idade com ativos de última geração. Melhora a arquitetura dos 
tecidos e prolonga a longevidade celular. Ativa o sistema imunitário da pele.    
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Matrixyl®: É um poderoso péptido antirrugas. Preenche as rugas desde o interior 
para uma pele redensificada, melhora a altura e elasticidade. Os seus 
componentes atuam estimulando 6 constituintes essenciais da matriz extracelular 
da pele assegurando uma ótima arquitetura dos tecidos. 

o Longevicell®: ativo de origem vegetal derivado da murta (Myrtus Communis), 
planta conhecida pelas suas propriedades rejuvenescedoras. Atua nos mecanismos 
moleculares relacionados com as células e a longevidade dos tecidos. Estimula a 
sínteses das sirtuínas (proteínas da longevidade) as quais aumentam em situações 
de stress e reparam as células. Atua como um poderoso regenerador celular, 
ativando o metabolismo das células, controla a comunicação intercelular 
conservando a função dos tecidos e da pele.    

o Betaína: 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 zonas mais secas. 
A molécula tem capacidade para reter a água quando esta está em excesso 
(condições de humidade) e liberta-a em zonas ou ocasiões donde esta seja 
necessária. 

o Betaglucanos: De origem vegetal, derivado da levedura (Saccharomyces 
cerevisiae). A principal característica dos betaglucanos é que tem capacidade 
para estimular o sistema imune à pele. Esta propriedade imunoprotetora protege 
a pele das agressões ambientais, UV, etc. e 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. 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles envelhecidas, desnutridas, com rugas, com estrias, flácidas e 
com falta de elasticidade.      
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar com uma ligeira massagem utilizando movimentos circulares. Aplicar 2 vezes por 
semana durante 4 semanas, seguido de uma vez por semana durante mais 2 semanas.    
 
 
 
 
 
Apresentação 10 ampolas x 2 ml  
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AMPOLAS NORMALIZANTE  
  
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Efeito seborregulador, reestruturante e adstringente. Atenua a aparência de poros 
dilatados.    
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo essencial de árvore do chã (Malaleuca alternafolia) planta originaria da 
Austrália que era utilizada pelos aborígenes para limpar as feridas. Tem 
propriedades antibacterianas. 

o P-Refinyl®: Ingrediente ativo multiação derivado do extrato de sementes de 
lentilhas (Lens esculenta). Atenua o aparecimento de poros dilatados. Diminui a 
secreção sebácea e reduz o brilho. A pele fica com um aspeto mais liso, uniforme 
e radiante. 

o Pantenol: Vitamina do grupo B que se encontra na pele e no cabelo. É um 
regenerador celular ao estimular a formação de colagénio e o crescimento de 
fibroblastos. Ativa o metabolismo celular, tem propriedades anti-inflamatórias e 
hidratantes, protege a pele de agressões do meio ambiente.  
Complexo de 5 Oligoelementos bio disponível, é disser que chega às células 
donde as suas funções são necessárias, composta de magnésio, ferro, zinco, cobre 
e silício. Os minerais são necessários para manter a saúde da pele. São 
constituintes essenciais para milhares de reações bioquímicas que se 
desencadeiam nas nossas células. 

o Tioxolona: composto bio disponível que contem uma grande quantidade de 
enxofre. Utiliza-se para reestruturar a pele afetada pela acne, seborreia e 
hiperqueratose. Também é conhecido pelas suas funções anti bacterianas e anti 
micóticas.  

o Clorhidroxialantoinato de alumínio: está indicado no tratamento anti seborreico 
pelas propriedades descongestionantes e adstringentes do alumínio. Também 
ajuda a manter a pele seca e suave. 

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos, óleos minerais nem perfume. 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles oleosas, seborreicas e acneicas.       
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar com uma ligeira massagem utilizando movimentos circulares. Aplicar 2 vezes por 
semana durante 4 semanas, seguido de uma vez por semana durante mais 2 semanas.    
 
 
 
 
 
 
Apresentação 10 ampolas x 2 ml  
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AMPOLAS HIDRO FLASH  
  
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Concentrado tensor e revitalizante de origem vegetal. Efeito visível no momento da sua 
aplicação. Pode ser utilizado quantas vezes se quiser e o seu uso prolongado confere 
extra firmeza na pele.     
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Osilift®: é um ingrediente tensor 100% natural, derivado da aveia (avena sativa). 
Forma uma rede tridimensional que se estende e adere fortemente à pele 
formando um contínuo e coesivo filme tensor. Não deixa brilho nem sensação de 
pegajoso. Tem propriedades tensoras imediatas e aplicado diariamente efeito 
antirrugas. 

o Colagénio marinho o colagénio é uma proteína fibrosa da pele que juntamente 
com a elastina, confere suporte, resistência e elasticidade à derme e à epiderme. 
O processo degenerativo da pele é motivado pela diminuição da quantidade, 
qualidade e elasticidade do colagénio cutâneo e outras proteínas fibrosas. O 
colagénio tem capacidade para absorver e reter a água, fornecendo hidratação à 
pele e prevenindo o aparecimento de rugas.   

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. 

 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos, óleos minerais nem perfume. Não ionizável 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles, em particular a partir dos 30 anos.       
 
 

INSTRUÇÕES 
Aplicar com uma ligeira massagem utilizando movimentos circulares. Aplicar 2 vezes por 
semana durante 4 semanas, seguido de uma vez por semana durante mais 2 semanas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação 10 ampolas x 2 ml 
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AMPOLAS A-H-A 15%  
  
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Solução concentrada de Alfa-Hidroxiácidos para a renovação e regeneração da pele.     
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Mistura sinergética de Alfa-Hidroxiácidos (glicólico, láctico, málico, lacto 
biónico, cítrico): atua como esfoliante, diminuindo a força de coesão das células 
das camadas superficiais da pele, também ajuda a eliminar as células mortas. O 
resultado é uma renovação e regeneração celular. Os sinais visíveis na pele são: 
uma melhoria das rugas superficiais e profundas, um aclaramento da pele e 
manchas cutâneas, um tom mais unificado e uma compleição mais lisa e suave. 

o Extrato de aloe vera (Aloe Barbadensis) extrato vegetal que aplicado sobre a 
pele, tem um efeito regenerativo notável. Também tem propriedades calmantes, 
hidratantes e alivia as reações típicas das peles sensíveis. 

o Alantoína: Tem funções reparadoras sobre os tecidos, protege e acalma a pele 
das agressões externas. 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
TIPOS DE PELE 
Gel desenhado para ser aplicado em todo o tipo de peles, especialmente peles 
estragadas que requerem esfoliação e de tratamento de aclaramento das manchas 
cutâneas. Pode ser aplicado em outras zonas do corpo onde requer um alisamento ou 
suavização da pele (cotovelos, joelhos, mãos…) 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar com uma ligeira massagem com movimentos circulares. Não aplicar em redor dos 
olhos. Recomenda-se retirar o produto após 10 a 15 minutos. Ainda que normalmente o 
produto seja aplicado sem diluir, deixamos ao critério da profissional, dependendo do 
grau de tolerância da pele. A conveniência de diluir o produto com água é o de evitar 
irritações. Diluir metade produto/ metade água. Aconselha-se a aplicação em casa como 
co ajudante e apoio ao tratamento de Fruit acids Gel 9% (em peles oleosas). Aplicar 2 
vezes por semana durante 4 semanas, seguido de uma vez por semana durante mais 2 
semanas.    
 
ADVERTENCIAS  
Ainda que o produto contenha fatores dessensibilizantes, devido à sua natureza pode 
originar vermelhidão e comichão, que em geral desaparece em pouco tempo. De 
qualquer modo, se estes sintomas forem insustentáveis, recomendamos retirar o produto 
com água seguido de um restabelecedor do manto ácido e um creme hidratante. Depois 
do tratamento é recomendável aplicar um creme hidratante indicado ao tipo de pele e 
óleo de rosa mosqueta, para evitar uma possível descamação e atenuar o vermelhidão e 
comichões. Evitar a exposição solar, se isso não for possível aplicar a Base hidratante 
spf30.  
 
CONTRA INDICAÇÕES 
Não aplicar o produto durante um tratamento tópico ou por via interna com Vitamina A 
Acida ou Acido Retinóico e até depois de pelo menos 3 a 4 semanas apos a finalização do 
mesmo. 
 
Apresentação 10 ampolas x 2 ml 
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PROTEOGLICANOS (PG) + EGF 
 
Lifting e hidratação imediata 
Hidratação intensa e regeneração da pele 
Unifica o tom e melhora a luminosidade 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Os PROTEOGLICANOS são proteínas e polissacáridos que estão presentes de forma 
natural tanto na epiderme como na derme. Preenchem os espaços entre as células 
contribuindo para a resistência e hidratação dos tecidos. Tem efeito reafirmante já 
que penetram no tecido epidérmico melhorando a sua estrutura e elasticidade. 
Estimulam a formação de fibras de colagénio ajudando a retardar o envelhecimento 
cutâneo. Proporcionam uma hidratação intensa já que tem uma grande capacidade 
de retenção de água. Favorecem a renovação celular, melhorando o tom e 
luminosidade da pele. Um ingrediente revolucionário que recupera a juventude da 
pele. 
 
Os FACTORES DE CRECIMENTO EPIDÉRMICO são um grupo de várias proteínas que se 
encontram naturalmente na pele. Actuam como mensageiros celulares, transmitindo 
instruções de crescimento, multiplicação e regeneração aos diferentes tipos de células. 
São elementos fundamentais no processo de manutenção óptima e reparação da pele. 
Os efeitos visíveis dos factores de crescimento na pele são: 
Reduzem visivelmente as linhas de expressão e rugas. 
Reduzem a pigmentação e irregularidades da pele, aumentam a luminosidade e unificam 
o tom da pele. 
Melhoram a resistência e firmeza da pele, reduzindo a flacidez. 
Melhoram a textura e elasticidade da pele. 
 
 
TIPOS DE PELE 
 
Os produtos com proteoglicanos estão indicados para pessoas de qualquer idade com 
sinais de envelhecimento cutâneo, sobre tudo, aquelas com falta de hidratação, 
firmeza, elasticidade e aspecto apagado da pele. 
 
INSTRUÇÕES 
 
Podem aplicar-se de duas formas; como tratamento flash num momento pontual, ou de 
forma periódica uma vez que a largo prazo activam a produção de colagénio e ajudam a 
sintetizar os nossos próprios proteoglicanos.  
Aplicar com uma ligeira massajem de movimentos 
circulares  
Aplicar duas vezes por semana durante quatro 
semanas, depois uma vez por semana durante mais 
duas. 

 
 
 
 
Apresentação: 10 ampolas x 2ml. 
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RETINOL + COMPLEXO VITAMINICO 
  
Melhora a firmeza e os sinais de envelhecimento cutâneo 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS: 
 
O RETINOL é um derivado da vitamina A, é um dos ingredientes mais utilizados em 
cosmética pela sua rápida acção e múltiplos benefícios: Estimula a produção de 
colagénio responsável pela formação estrutural das camadas da pele, pelo que contribui 
para melhorar a firmeza da pele. Tem propriedades anti-oxidantes que combatem 
eficazmente os radicais livres evitando o envelhecimento prematuro da pele e 
diminuindo as rugas e linhas de expressão. A pele rejuvenesce, mais luminosa e com um 
tom mais uniforme. 
 
COMPLEXO VITAMINICO Contém: 
Vitamina E tem propriedades anti-oxidantes pelo que protege a pele dos radicais livres. 
Vitamina C melhora a firmeza da pele uma vez que estimula a produção de colagénio, 
ajuda a manter uma pele jovem. 
Vitamina B3 fortalece a barreira dérmica da pele melhorando a sua hidratação. Estimula 
a síntese de colagénio. 
Vitamina B5 hidrata e descongestiona a pele. Tem propriedades regenerantes e estimula 
a capitalização.  
Vitamina B6 regula o excesso de gordura e melhora a textura da pele. 
 
 
TIPOS DE PELE 
 
Recomendado para peles envelhecidas, desnutridas, com rugas ou com falta de 
elasticidade 
 
INSTRUÇÕES 
 
Agitar antes de utilizar 
Aplicar com uma ligeira massagem de movimentos circulares  
Aplicar duas vezes por semana durante quatro semanas, depois uma vez por semana 
durante mais duas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação: 10 ampolas x 2ml.  
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AMPOLAS CELULAS FRESCAS Y CITOQUINAS 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Solução concentrada de células vegetais frescas e citoquinas com propriedades anti 
envelhecimento, calmantes e hidratantes. Tratamento de choque anti envelhecimento 
que tem como resultado uma pele mais lisa, suave e jovem. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 
 

o Células vegetais frescas: tem propriedades hidratantes, calmantes, refrescantes 
e suavizantes, além de atenuar a vermelhidão e as comichões cutâneas. 

 
o Citoquinas: proteínas que atuam no núcleo das células danificadas, transmitindo 

a informação necessária para iniciarem um processo regenerativo. 
 Renovação celular e da estrutura cutânea 
 Reestruturante e regenerativas 
 Anti envelhecimento cutâneo (rejuvenescimento cutâneo) 

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles secas, irritadas, envelhecidas, com falta de elasticidade e que 
necessitem regeneração celular. Está especialmente indicada para peles sensíveis, 
danificadas e com rugas. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar uma ampola cada três dias, realizando ligeiras pressões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação 3 ampolas x 3 ml 
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MÁSCARA PELES SENSÍVEIS 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Máscara de tratamento em gel para peles sensíveis 
Fornece hidratação, conforto, proteção e resistência   
Reforça as defesas da pele e reduz a vermelhidão. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o PROBIÓTICOS: Os probióticos são micro-organismos que se encontram na nossa pele. 
Manter a flora natural e microbial da pele equilibrada, é fundamental para uma pele sã e 
mais resistente. Os probióticos focam-se no cuidado das peles sensíveis, através da 
proteção e reparação do microbioma cutâneo. Utilizam-se para potenciar e fortalecer o 
sistema imunitário da pele, oferecendo a máxima proteção contra as agressões externas. 
  

o Mediacalm ®: Oferece os últimos progressos da neuro cosmética que atua sobre o 
sistema nervoso para tratar e acalmar as peles mais sensíveis. Composto derivado da 
planta India Boerhavia difusa, reconhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias. 
Protege a pele do stress do meio ambiente (variações de temperatura, poluição…) e o 
stress biológico (ciclo menstrual, emoções…). Actua limitando a libertação dos 
neurotransmissores responsáveis pelas reações típicas da pele sensível (vermelhidão, 
couperrouse) e envelhecimento prematuro). Contribui para a diminuição do inchaço, 
aumentando a produção de neurotransmissores encarregados de limitar a sensação de 
inflamação.    

 
o ÁCIDO HIALURÓNICO (HA) Componente essencial dos tecidos, que se encontra a 

preencher os espaços entre as células e as fibras de colagénio e elastina. Tem capacidade 
para reter 1000 vezes o seu peso molecular em água, fornecendo hidratação de larga 
duração. Ajuda a restaurar o volume do rosto, redensifica a pele e reduz as rugas e linhas 
de expressão. ÁCIDO HIALURÓNICO DE BAIXO PESO MOLECULAR devido ao seu 
pequeno tamanho, penetra na pele e melhora a sua hidratação e elasticidade. 
  

o Pantenol: Vitamina do grupo B que se encontra na pele e no cabelo. É um regenerador 
celular ao estimular a formação de colagénio e o crescimento de fibroblastos. Ativa o 
metabolismo celular, tem propriedades anti-inflamatórias e hidratantes, protege a pele de 
agressões do meio ambiente.  

 

NÃO CONTEM: 
Álcool, Óleos Minerais, silicones, Sulfato, Phthalates, PEG, TEA e fragrância  
 
 
TIPOS DE PELE  
Recomendada para peles sensíveis, delicadas e facilmente 
irritáveis. Também se aconselha utilizar a máscara azuleno depois 
da depilação do buço. 
 
INSTRUÇÕES 
Estender com um pincel por todo o rosto, pescoço e decote. 
Retirar após 15-20 minutos com uma esponja húmida. 
 
 
 
Apresentação bisnaga de 200 ml e boião de 500 ml 
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MÁSCARA DE LODOS 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Máscara de tratamento com lamas termais de ação seborregulador. Máscara que une as 
propriedades absorventes e regeneradoras das lamas com a ação seborregulador do 
complexo vitamínico B da levedura de cerveja. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Lamas termais com enxofre: contêm aproximadamente 7% de enxofre, além de 
um elevado conteúdo de oligoelementos (alumínio, ferro e magnésio). As suas 
principais características são um elevado poder de absorção, boas qualidades 
como antitóxicos, antimicrobianos, estimulantes e descongestionantes, e um 
grande poder cicatrizante pelo seu elevado conteúdo em silicato de alumínio. 

 
o Extrato de levedura de cerveja: alimento com grande conteúdo em vitamina B. 

Aplicando-o como máscara elimina as impurezas da pele, regula a seborreia 
cutânea e contribui para a renovação celular. 

 
o Kaolin: denominação dada à argila pura branca, pois foi no lugar de Kao-ling onde 

foi extraída pela primeira vez. A sua forma na cosmética é em pó e tem 
propriedades desengordurantes e adstringentes. 

 
o Óxido de Zinco: ajuda no processo de cicatrização e multiplicação celular. 

 
o Glicerina: hidrata e suaviza a pele. 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO. 
 
 
TIPOS DE PELE  
Recomendada para peles oleosas e impuras. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Estender com um pincel por todo o rosto, pescoço e decote. Retirar após 15-20 minutos 
com uma esponja húmida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação bisnaga de 200 ml e boião de 500 ml 
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MÁSCARA COM ALGAS  
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Máscara de tratamento com algas marinhas do tipo Laminaria, que hidrata e suaviza 
qualquer tipo de pele. Os oligoelementos que contém conferem uma ação 
remineralizante e estimuladora do metabolismo celular. 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Extrato de algas: produto vegetal marinho que contém proteínas, sais minerais 
como o iodo, magnésio, fosfato, cálcio, sódio, flúor e potássio, oligoelementos 
como o estrôncio, ferro, zinco, cobre e vitaminas do tipo A, B, C, D, E e K. O seu 
uso na cosmética baseia-se na sua atividade para uma renovação celular correta, 
atrasando o envelhecimento da pele. Possui uma ação hidratante e revitalizante, 
destrói os lípidos e ajuda a canalizar e anular as toxinas. 

 
o Sais minerais: substâncias que estão dissolvidas na água. São o cloro, fosfato, 

carbonato, sódio, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e bromo. Alguns são 
necessários para a formação de enzimas, outros colaboram na formação do 
esqueleto, outros formam parte de compostos orgânicos, outros estão presentes 
nas estruturas celulares e outros circulam pelos fluídos corporais exercendo 
influência sobre a função dos tecidos. 

 
o Amido de arroz (Oriza sativa): polissacarídeo formado por glicose e corresponde 

à substância de reserva mais importante dos vegetais. Nutre a pele. 
 
o Ácido láctico: tem efeito esfoliante (dissolve as células e liberta-as pouco a 

pouco), estimula a formação de novas células, clareia as manchas, aumenta o 
volume da barreira da hidratação dérmica, reduz as linhas e linhas de expressão. 

 
o Glicerina: hidrata e suaviza a pele. 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO. 
 
TIPOS DE PELE  
Recomendada para todo o tipo de peles, especialmente as que são afetadas pelo stress, 
desidratação ou desvitalização. 
 
INSTRUÇÕES 
Estender com um pincel por todo o rosto, pescoço e decote. Retirar após 10 minutos 
com uma esponja húmida. 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação bisnaga de 200 ml e boião de 500 ml 



De Noyle´s 

Luís Pereira da Silva, Lda  
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas  48 

SEASON MASK  
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Máscara em pó (algas em pó) para misturar com o Reativo S (peles secas) ou com o 
Reativo G (peles oleosas). Máscara com algas em pó e oligoelementos os quais atuam no 
metabolismo celular. Tem efeitos hidratantes, revitalizantes e confere nutrientes. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Extrato de algas: produto vegetal marinho que contém proteínas, sais minerais 
como o iodo, magnésio, fosfato, cálcio, sódio, flúor e potássio, oligoelementos 
como o estrôncio, ferro, zinco, cobre e vitaminas do tipo A, B, C, D, E e K. O seu 
uso na cosmética baseia-se na sua atividade para uma renovação celular correta, 
atrasando o envelhecimento da pele. Possui uma ação hidratante e revitalizante, 
destrói os lípidos e ajuda a canalizar e anular as toxinas. 

 
o Oligoelementos: elementos minerais presentes por todo o organismo. Estimula o 

desenvolvimento adequado das reações bioquímicas que sucedem nas células. 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
 
TIPOS DE PELE  
Recomendado para todo o tipo de peles, especialmente as peles afetadas pelo stress, 
desidratação ou desvitalização. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Verter o conteúdo numa taça e misturar a dose indicada no Reativo S ou G (de acordo 
com o tipo de pele). Misturar até obter uma massa homogénea. Aplicar com uma 
espessura de 2mm sobre o rosto, pescoço e decote. Retirar depois de ficar compacta (10 
a 15 min) levantando-a por baixo. 
 
 
RECOMENDAÇÕES 
Não inalar o pó, nem aplicar sobre os olhos, mucosas ou feridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação saqueta de 25 grs. (Cx. 20x25 grs.) 
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MASCARA PELES MADURAS 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Máscara em creme ultra nutritiva. 
Com efeito luminoso, oxigenante e redensificante. Melhora a aparência geral da pele.  
O tratamento ideal para uma pele intensamente hidratada e com um tom radiante 
     
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o VITASOURCE™: Extrato obtido das raízes de “Scutellaria baicalensis”, planta originária da 
Ásia, utilizada na medicina tradicional. Atrasa o envelhecimento celular. Recupera as 
características que as células cutâneas tiveram há 10 anos. Revitaliza a pele 10 anos. 
Reestrutura o micro relevo da pele, melhora o tom e dá elasticidade e firmeza.  
 

o ZIRHAFIRM™ É uma combinação sinérgica de duas substancias extraídas de duas 
plantas Raiz de Maral “Rhaponticum carthamoides” e Jujuba espinhoso “Zizyphus spinosa” 
que melhora a estrutura e coesão cutânea, causando um efeito reafirmante e remodelam-
te do oval facial. 
 

o SILÍCIO ORGÂNICO ENCAPSULADO: O silício é um elemento fundamental para a pele já 
que determina a formação de colagénio e elastina. É indispensável para uma aparência 
firme e jovem da pele. O Silício encapsulado favorece a sua libertação à medida que a 
pele necessita e permite a sua passagem a camadas maís profundas da pele. Gracias ao 
fornecimento de Silício Orgânico a pele recupera as suas funções de sustentação e a sua 
elasticidade. 
 

o FIBRO-ACTIVE: Complexo de sementes germinadas de efeito oxigenante. Moléculas bio- 
ativas que fornecem a energia necessária para a síntese de colagénio, elastina e 
glicosaminoglicanos, atrasando assim a formação de rugas. 
 

o VITAMINA C melhora a firmeza da pele já que estimula a produção de colagénio. Tem 
uma potente ação antioxidante, já que protege a pele dos radicais livres impedindo os 
sinais de envelhecimento prematuro. Dá luminosidade e elimina os sinais de fatiga. 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
TIPOS DE PELE 
Tratamento idóneo para peles desidratadas e de tom apagado 
 

INSTRUÇÕES 
Finalizar o tratamento aplicando uma abundante camada sobre o rosto, 
pescoço e decote. Realizar uma suave massagem de 5 minutos e deixar 
atuar entre 5 e 10 minutos. Retirar o excesso com esponjas humedecidas 
em água morna. 
 
 
 
 
Apresentação bisnaga de 200 ml 
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MÁSCARA PURIFICANTE 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Máscara de argilas purificantes com óleo essencial de Árvore do Chã e Capim-Limão. 
Limpa profundamente e purifica. Regula o excesso de gordura, reduz os poros dilatados 
e minimiza as imperfeições da pele.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
Rica em argilas naturais, ARGILA BRANCA e ARGILA VERDE. As argilas absorvem as 
impurezas da pele, limpam em profundidade, fornecem sais minerais, oligoelementos e 
tonificam a derme. Tem propriedades adstringentes. 
 

o SANISKIN®: Ingrediente ativo de ação global para melhorar as peles oleosas e com 
acne, Actua nas principais causas da acne: Regula a produção de gordura, reduz a 
proliferação de bactérias, reduz os poros e as imperfeições da pele, também 
reduz a vermelhidão e a inflamação. Ajuda a manter a pele sã, fresca, 
confortável e sem brilhos 
 

o EXTRATO DE CALÉNDULA Calendula officinalis. Planta aromática originaria da 
região mediterrânea. O seu extrato obtém-se a partir das flores. O seu uso mais 
difundido é como reeptelizante, também tem efeito anti-inflamatório, ativa o 
sistema imunitário de defesa da pele, protegendo-a dos danos gerados pelos 
agentes tanto internos como externos. 
 

o ÓLEO ESSENCIAL ARVORE DO CHÃ “Melaleuca alternifolia”, é um óleo essencial 
produzido pela destilação das folhas Malaleuca alternafolia planta originária da 
Austrália que era utilizada pelos aborígenes para limpar as feridas. É utilizada em 
produtos indicados para a acne pelas suas propriedades anti microbianas e 
antissépticas. 
 

o ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM-LIMÃO Cymbopogon schoenanthus  é uma das ervas 
aromáticas naturais da India. Tem um historial muito longo do seu uso na 
medicina tradicional Indiana. Tem potentes propriedades anti microbianas, 
antissépticas e purificantes, também atua como tónico estimulante para a pele.    

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO. 
 
TIPOS DE PELE  
Recomendado para peles oleosas, com acne, mistas e com poros 
dilatados.  
 
INSTRUÇÕES 
Finalizar o tratamento aplicando uma abundante camada sobre o 
rosto, pescoço e decote, evitando a zona ocular. Deixar atuar 
entre 10 a 15 minutos, retirar com esponjas humedecidas em água 
morna. 
 
 
Apresentação bisnaga de 200 ml 
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PEELING FACIAL ALOE VERA 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Esfoliante facial com Aloé Vera, suave em forma de creme-gel, elimina as células 
mortas, hidrata e refresca a pele. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o EXTRACTO DE ALOE VERA (Aloe Barbadensis) extrato vegetal que aplicado sobre 
a pele, tem um efeito regenerativo notável. Também tem propriedades 
calmantes, hidratantes e alivia as reações típicas das peles sensíveis. 

 
o EXTRACTO DE PAPAIA (Carica papaya) muito rico em papaia e vitaminas, ajuda 

no efeito peeling. 
 
o UREA actua como queratolítico desprendendo as células mortas. 

 
o ALANTOÍNA tem funções reparadoras sobre os tecidos, protege e acalma a pele 

das agressões externas. 
 

Os seguintes ingredientes permitem que o produto atue como peeling químico (ácido 
glicólico), enzimático (papaia) e peeling de esfoliação (partículas). 
 

o ÁCIDO GLICÓLICO, Alfa-Hidroxiácido que ajuda a desprender as células mortas. 
 

o PAPAÍNA, enzima que ajuda a desprender as células mortas. 
 
 

o PARTÍCULAS ESFÉRICAS de pequeno tamanho que realizam uma esfoliação das 
células mortas. 
 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO. 
 
 
TIPO DE PELE 
Todo o tipo de pele 
 
 
INSTRUÇÕES 
Limpar a pele com leite desmaquilhante DE NOYLES adequado ao tipo de pele. Aplicar 
pequenas quantidades, evitando a zona em redor dos olhos. Segurar com uma mão a 
pele para evitar o deslocamento de tecidos, com os dedos esfregar suavemente até à 
eliminação do produto. Retirar com uma esponja humedecida em água.    
 
 
 
 
Apresentação bisnaga de 200 ml 
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PEELING COM DIATOMEAS 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Peeling facial em gel com diatomáceas. Este peeling faz esfoliação à pele, eliminando as 
células mortas. O resultado é uma pele mais fina, lisa e clara. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 
 

o Diatomácea: alga unicelular do fitoplâncton marinho, que apresenta uma 
cobertura de sílica. Estas coberturas formam umas microesferas ricas em sílica e 
totalmente naturais, ideais para a formulação de peelings pela forte ação 
esfoliante. 

 
o Aloe barbadensis: planta cujo conteúdo em ácidos gordos e magnésio lhe 

conferem propriedades emolientes, anti-inflamatórias, cicatrizantes e 
hidratantes. Pertence à família das liláceas. 
 

 
o Ureia: penetra facilmente na pele e tem propriedades hidratantes e suavizantes. 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO. 
 
 
TIPOS DE PELE  
Está indicado para todo o tipo de peles. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Limpar a pele com o desmaquilhante adequado. Aplicar pequenas quantidades evitando 
a zona ao redor dos olhos. Friccionar suavemente o gel, com movimentos rotatórios, 
entre 5 e 10 min, conforme o tipo de pele. Se for necessário, vá humedecendo as pontas 
dos dedos em água para poder trabalhar o produto durante mais tempo. Retirar os 
possíveis restos com uma esponja humedecida em água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 100 ml e bisnaga de 200 ml 
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PEELING ENZIMÁTICO 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Peeling enzimático (com papaína e pancreolipase) com efeito branqueador para 
tratamentos faciais. Peeling de efeito esfoliante sem utilizar partículas granulosas ou 
abrasivos. Os seus efeitos mais notórios são os poros limpos e uma pele mais clara e 
suave. As enzimas atuam destabilizando a estrutura da epiderme, colaborando na ação 
do peeling.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Pancreolipase: enzima animal com propriedades lipolíticas, proteolíticas e 
amílase. 

 
o Papaína: enzima vegetal com propriedades proteolíticas. 

 
o Lactose: dissacarídeo branco, pouco solúvel em água e álcool. É constituído por 

galactose e glicose. Ao fermentar converte-se em ácido láctico, o qual clareia a 
pele, estimula a renovação celular e é um bom esfoliante. 

 
o Amido de arroz (Oriza sativa): polissacarídeo formado por glicose e corresponde 

à substância de reserva mais importante dos vegetais. Nutre a pele. 
 

o Kaolin: denominação dada à argila pura branca, pois foi no lugar de Kao-ling onde 
foi extraída pela primeira vez. A sua forma na cosmética é em pó e tem 
propriedades desengordurantes e adstringentes. 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO. 
 
 
TIPOS DE PELE 
Indicado para todo o tipo de peles, mas está especialmente indicado para peles sensíveis 
(não necessita de friccionar) e para peles que necessitem um tratamento branqueador. 
 
INSTRUÇÕES 
Limpar e tonificar a pele. Recomenda-se utilizar o vapor durante 5 min antes de aplicar 
o peeling pois as enzimas aumentam a sua eficácia quando atuam sobre uma superfície 
quente. 
Colocar o peeling numa taça e adicionar água morna até que a consistência da massa 
seja homogénea. Estender sobre a pele e deixar atuar até que seque. 
Aconselha-se utilizar o creme despigmentante para completar o tratamento. 
 
 
 
 
 
 
Apresentação boião de 300 grs. 
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GEL CONTORNO OLHOS 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Creme-Gel de textura ligeira e sedosa para tratamentos anti-idade e anti fadiga do 
contorno dos olhos. Diminui as rugas e linhas de expressão e atenua as bolsas e olheiras. 

PRINCIPIOS ATIVOS 
Princípios ativos anti-idade    
 

o Extrato de Chã verde “Camelia sinensis”: A árvore do chã é uma árvore 
procedente do Oriente, de folha persistente, elíptica, flores brancas e fruto 
capsular com três sementes negruscas. Podem alcançar até 10 a 15 metros em 
estado selvagem, ainda que se possa cortar a 1,10 metros, para facilitar a sua 
recolha. Contem polifenóis com uma potente ação antioxidante e anti-
inflamatória. 

o Extrato de caviar: Ovos de peixe ricos em minerais e vitaminas do grupo B, A, E e 
D, de grande poder nutritivo que melhora visivelmente o aspeto da pele. 

o Hialuramina (Glicosaminoglicanos): Componentes essenciais dos tecidos os quais 
encontram-se a preencherem o espaço entre as células e fibras de colagénio e 
elastina. Atua dando elasticidade e hidratação à pele. 

o Ácido Hialurónico de baixo peso molecular: Devido ao seu tamanho penetra na 
pele e melhora a sua hidratação e elasticidade. Tem capacidade para reter água e 
como consequência aumenta o seu tamanho e preenche a ruga desde o interior. 
Também ajuda a penetração dos restantes ativos. 

o Óleo de Sementes de Uva: O óleo obtido das sementes da uva é único pela sua 
alta concentração de ácidos polinsaturados e polinsaturados e antioxidantes 
naturais, estes últimos regulam a presença de radicais livres no organismo. O óleo 
de sementes de uva contem grande quantidade de Vitamina E, bem conhecida 
pelo seu poder antioxidante nos tecidos. Também contem isoflavonas que atuam 
como potentes antioxidantes. A Vitamina E melhora o relevo cutâneo (antirrugas), 
a elasticidade da pele e reduz a formação dos lipoperóxidos (radicais livres) da 
pele.        

o Óleo de gérmen de trigo: É rico em lecitina, antioxidantes e vitaminas, ajuda a 
atrasar o envelhecimento da pele, reforça a sua proteção natural e assegura uma 
boa hidratação. 

o Vitamina E: Melhora o relevo cutâneo (antirrugas), a elasticidade da pele e reduz 
a formação dos lipoperóxidos da pele (anti radicais livres). 

o Vitamina A: Atua como renovador celular e contribui para uma redução das rugas 
e desaparecimento das micro rugas. 

 
Princípios ativos que reduzem as olheiras 
A pele que rodeia o olho é mais fina que a do resto do rosto e corpo e por isso mais 
sensível às agressões exercidas por fatores externos: pressões, fricções, má circulação 
sanguínea, retenção de líquidos. Todos estes fatores provocam uma estimulação das 
células pigmentares que se encontram debaixo da epiderme (melanócitos) que se traduz 
numa híper-pigmentação. 
 

o Ácido kójico dipalmitato: Este derivado do ácido kójico tem excelentes 
efeitos na inibição da tirosinase e a formação de melanina, como resultado 
observa-se um branqueamento da zona. 
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Princípios ativos que reduzem as bolsas 
As bolsas são o resultado de uma acumulação de líquido devido a uma defeituosa 
drenagem destas zonas sensíveis, submetida a agressões que afetam os capilares 
superficiais. 
 

o Extrato de Hera “Hedera hélix”: Planta trepadora com efeito anti-
inflamatória e grande capacidade drenante. 

o Extrato de trevo doce “Melilotus officinalis”: Planta herbácea que cresce 
na zona euroasiática com propriedades anti-inflamatórias já que reduz os 
vasos sanguíneos subcutâneos.  

 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles e para qualquer idade.   
 
 

INSTRUÇÕES 
Aplicar pela manhã ou pela noite espalhando uma pequena quantidade de produto pelo 
contorno dos olhos e faze-lo penetrar com ligeiras percussões.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco 30 ml 
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CREME CONTORNO OLHOS E LÁBIOS  
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Tratamento ultra rico e de fácil absorção para o contorno dos olhos e lábios que melhora 
os sinais da idade. A sua avançada fórmula reparadora ajuda a diminuir a profundidade 
das rugas e linhas de expressão, além de estimular o sistema imune da pele, 
protegendo-a das agressões ambientais. A combinação de péptidos ativos e proteínas, 
assegura uma função adequada e duradoura do colagénio, proporciona uma ótima 
arquitetura dos tecidos e preenche as rugas desde o interior. Os resultados são uma 
melhora na profundidade e longitude das rugas, na altura, elasticidade e firmeza, uma 
reconstrução da densidade e regeneração da epiderme.  

PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Matrixyl®: É um poderoso péptido antirrugas. Preenche as rugas desde o interior 
para uma pele redensificada, melhora a altura e elasticidade. Os seus 
componentes atuam estimulando 6 constituintes essenciais da matriz extracelular 
da pele assegurando uma ótima arquitetura dos tecidos. 

o Trylagen®: Combinação de péptidos e proteínas que proporcionam um 
tratamento global e efetivo para restabelecer os níveis de colagénio das peles 
mantendo uma função adequada e duradoura do colagénio que garantia uma pele 
mais juvenil e saudável. Durante o envelhecimento produz-se uma redução da 
síntese do colagénio, um aumento da sua degradação assim como uma 
desorganização das fibrilhas, o que provoca danos nos tecidos, perda da 
integridade tridimensional da pele e culmina no desenvolvimento de rugas. 
Trylagen atua nestas três etapas da vida do colagénio, realizando três funções 
principais: Aumenta a síntese de colagénio, controla as dimensões das fibrilas e 
inibe a degradação enzimática evitando o dano excessivo na pele envelhecida. 
Também contem extrato de bactérias antárticas que proporcionam hidratação e 
conforto à pele. 

o Betaglucanos: De origem vegetal, derivado da levedura (Saccharomyces 
cerevisiae). A principal característica dos betaglucanos é que tem capacidade 
para estimular o sistema imune à pele. Esta propriedade imunoprotetora protege 
a pele das agressões ambientais, UV, etc. e 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 Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité e em África tem 
sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 

o Coenzyma Q10 (COQ10): molécula lipossolúvel que se encontra naturalmente na 
membrana celular atua como poderoso antioxidante para combater os sinais de 
envelhecimento prematuro, ajuda a reduzir a degradação do colagénio na pele e 
atenua o dano causado pelo fotoenvelhecimento causado pela exposição solar. O 
aumento de CoQ10 na pele pode proteger doa danos causados pela radiação 
ultravioleta e promove a multiplicação de células epitariales. 
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o Manteiga de Cupuaçu: Ajuda a recuperar a hidratação e elasticidade natural da 
pele e fornece um toque agradável. 

 
 

   
 
 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles e para qualquer idade.   
 
 

INSTRUÇÕES 
Aplicar pela manhã ou pela noite espalhando uma pequena quantidade de produto pelo 
contorno dos olhos e faze-lo penetrar com ligeiras percussões.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco 30 ml ou bisnaga de 75 ml 
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MODELLING LIPS 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Bálsamo de tratamento para os lábios. 
Modelling lips é um tratamento inovador para lábios, graças aos seus componentes que 
aumentam, definem, reafirmam e hidratam os lábios. 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Maxi-lip: complexo proteico que estimula a síntese de colagénio e de 
glicosaminoglicanos, que aumentam o volume dos lábios. Os lábios tornam-se mais 
firmes, suaves, hidratados e melhor definidos. 

 
o Tocoferol Acetato Vitamina E (anti radicais livres) 

 Melhora o relevo cutâneo (antirrugas) 
 Retém a humidade da capa córnea  
 Melhora a elasticidade da pele  
 Reduz a formação de lipoperóxidos da pele (anti radicais) 
 

o Ascorbil Palmilato Vitamina C (formadora de novo colagénio) 
 Coadjuvante da vitamina E como anti radicais 
 Bloqueia a formação de nitrosaminas 
 Controla e fomenta a formação de substâncias intercelulares 

coloidais (colagénio, elastina, etc.) 
 

o Lanolina: suaviza e hidrata a pele 
 
o Óleo de vaselina medicinal: suaviza as capas mais superficiais da pele, 

permitindo uma melhor penetração dos restantes componentes. 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar 3 vezes ao dia durante um mês. Continuar com uma vez por dia para manter o 
resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação boião de 15 ml 
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ÓLEO ESSENCIAL NUTRITIVO ANTIRRUGAS 
 

 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Preparado 100% puro de óleos essenciais de mirra, rosa, palo de rosa e sardinheira com 
efeitos nutritivos antirrugas. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o O. E. de Mirra – Commiphora myrrha 
Parte utilizada: madeira 
Propriedades: Poderoso protetor e fortalecedor da pele, efeito regenerativo do 
tecido epidérmico que permite atrasar o aparecimento de rugas e reduz a 
inflamação. 

o O. E. de Rosa – Rosa gálica 
Parte utilizada: pétalas 

 
 

Propriedades: É eficaz contra as rugas e o inchaço. Possui também propriedades tónicas 
e calmantes, o que a faz muito apropriadas para peles sensíveis e inflamadas. A sua ação 
constritora dos capilares é muito útil para o tratamento dos capilares destruídos, além 
de ajudar a eliminar toxinas.  

 
o O. E. de Palo de Rosa – Aniba rosaeodora 
Parte utilizada: madeira 
Propriedades: Possui um efeito regenerativo do tecido pelo que ajuda a 
diminuir gretas, rugas e cicatrizes. É, igualmente, um poderoso hidratante da 
derme. 

 
o O E. de sardinheira – Pelargonium capitatum 
Parte utilizada: flores e folhas 
Propriedades: Regula a secreção das glândulas sebáceas que asseguram a 
flexibilidade da pele. Exerce uma boa limpeza da pele pela sua grande 
capacidade de eliminar toxinas. Em peles pálidas e sem vigor tem um poder 
restaurador. 
 
 
 
 
 

MODO DE EMPREGO 
 
A massagem é a principal e mais antiga forma de aplicar a aromaterapia. Aplicar 
óleos essenciais na massagem, além de facilitar a penetração através da pele, tem o 
benefício adicional da massagem por si mesma. Proporciona ainda um efeito 
psicológico devido à saturação do ambiente pelas essências. 
 
Ao tratar-se de óleos essenciais puros não se devem aplicar diretamente, senão que 
se devem diluir num creme ou óleo base. É aconselhável não superar 5% de 
concentração do óleo essencial na mistura. Isto é: 
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o Massagem corporal: adicionar 3 gotas por 10 gramas de creme de 
massagem (uma colher de sopa) por tratamento. 

 
o Massagem facial: 1 gota por tratamento. Considera-se que um tratamento 

reafirmante facial com uma colher de café de creme é suficiente. A esta 
quantidade é adicionada uma gota de óleo essencial. 

 
 
 
Com o conteúdo do recipiente pode-se realizar aproximadamente 60 tratamentos 
corporais. 
 
 
Máscaras faciais ou corporais: considera-se a mesma proporção de óleo essencial que 
na massagem. 
 
Banho: Acrescentar 5-10 gotas do óleo essencial à banheira cheia de água morna e 
submergir-se de 10 a 20 minutos. 
 
Difusores: Adicionar 10 gotas de óleo para duas horas 
 
Queimadores de essências: Adicionar 1-2 gotas de óleo ao queimador. 
 
Velas: Adicionar 1-2 gotas de óleo essencial à cera derretida. 
 
 
 
 
PRECAUÇÕES 
 

 Não ingerir 
 Recomenda-se não aplicar diretamente sobre a pele, devem ser sempre 

misturados com o creme base ou algum óleo de massagem. 
 Não aplicar sobre mucosas 
 Alguns óleos são fotossensíveis (citrinos: laranja, limão...). Depois da 

aplicação destes óleos não se exponha ao sol. 
 De uma maneira geral, desaconselhamos o uso de óleos essenciais em 

grávidas. 
 
 
 

 
 
 
 
Apresentação frasco de 15 ml 
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ÓLEO FACIAL / CORPORAL BEM-ESTAR 
 
Os óleos botânicos são os novos aliados da pele, uma nova geração de óleos 
ultraligeiros, com um acabamento seco e um efeito incrível na pele devido à sua afinidade 
com a mesma.  
 
 

ÓLEO FACIAL DE NOYLE´S está formulado com 13 óleos preciosos 100% naturais, 
ricos em ácidos gordos Omega 3 e 6, fitoesteróis e vitaminas.  
 
Contem óleos de Avelã*, Calêndula, Argan, Borragem, Abóbora*, Jojoba, Sésamo, Oliva, Alecrim, 
Hipérico, Girassol, Camomila e Amêndoas doces.  
    
    * proveniente da agricultura ecológica 
 
 
PROPRIEDADES 
 

 Tem efeitos antioxidantes, reparador e ajuda a reduzir as rugas superficiais e mais 
profundas. 

 Tem efeitos revitalizantes e recupera a luminosidade da pele. 
 Nutre e hidrata intensamente. 
 A sua textura suave e sedosa dá um tato seco e sem brilhos à pele. 

 
 
 
RITUAL DE BELEZA 
 
Aplicar pela manha e noite, umas gotas na ponta dos dedos, esfregá-los para aquecer o óleo. 
Espalhar com ligeiras pressões sobre as diferentes zonas do rosto, pescoço e decote. Repetir 
estes passos se for necessário.   
 
 
 
TRUQUES E CONSELHOS 

 
Aplicar o óleo com pequenas pressões sem esfregar. 
Adiciona um extra de hidratação misturando 1 ou 2 
gotas com o creme de tratamento habitual. 
Misturar o óleo com a maquilhagem para maior 
fixação. 
Misturar o óleo com o teu hidratante corporal para 
aumentar a hidratação. 
Adicionar o óleo ao cabelo para dar brilho, hidratação 
e reduzir o frisado.  

  
 
 
Recomendado para todo o tipo de peles 

 
 
Apresentação: Frasco de 50ml c/ conta-gotas. 
 


