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Cuidados essenciais da pele  

 
Linha de limpeza Diadermine Cuidados Essenciais 

 
 Linha de limpeza facial essencial 

 Eficaz para as necessidades da pele a partir dos 25 anos  

 Oferece soluções para os diferentes tipos de pele 
 

Lisboa, 12 setembro 2014 – A Henkel Beauty Care sugere a sua linha de limpeza 

Diadermine Cuidados Essenciais para uma pele saudável e cuidada, sem grande 

esforço! 

 

A nossa pele necessita de proteção e cuidados essenciais; porém, manter uma pele 

saudável não requer muito esforço. Basicamente a pele necessita de limpeza, hidratação, 

proteção solar e uma atenção à área dos olhos e pescoço. 

 

Os Laboratórios Diadermine desenvolveram uma gama de Cuidados Essenciais para uma 

pele saudável e cuidada. Trata-se de uma linha de cuidado facial essencial e eficaz para as 

necessidades da pele a partir dos 25 anos e oferece soluções para os diferentes tipos de 

pele.  

 

Tendo em consideração que o primeiro passo para ter uma pele bonita e saudável é a 

limpeza, Diadermine Cuidados Essenciais oferece um leite de limpeza, um tónico facial, um 

desmaquilhante de olhos e umas toalhitas de limpeza com leite hidratante para proporcionar 

um cuidado completo à pele. Os laboratórios Diadermine confirmam a compatibilidade com 

a pele, comprovada com ensaios de tolerância. 
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Diadermine Cuidados Essenciais Desmaquilhante de Olhos 

Remove suave e completamente todos os vestígios de maquilhagem e é 

adequado para todos os tipos de pele.  

Molhar um algodão e aplicar arrastando suavemente sobre os olhos 

fechados. A fórmula não deixa uma película oleosa e é adequada para 

utilizadores de lentes de contacto. 

PVP recomendado: 5,49€* 

 

 

Diadermine Cuidados Essenciais Leite de Limpeza Hidratante 

O leite de limpeza hidratante, com Pró-vitamina B5, limpa suavemente a pele 

removendo todos os vestígios de sujidade, impurezas e maquilhagem, 

inclusive a maquilhagem resistente à água, para além de hidratar e nutrir a 

pele. Aplicar diariamente de manhã e à noite no rosto com um disco de 

algodão ou com a ponta dos dedos. Não é necessário enxaguar, mas se 

desejar, pode remover com algodão ou com água. 

PVP recomendado: 5,49€* 

 

 

Diadermine Cuidados Essenciais Tónico Hidratante 

Este tónico facial com Pró-vitamina B5 completa a limpeza facial 

proporcionando hidratação e suavidade. Após a limpeza de manhã e à noite 

com o Leite de Limpeza, embeber um algodão com o tónico e passar no rosto, 

pescoço e decote. 

PVP recomendado: 5,49€* 

 

 

 

 

Diadermine Cuidados Essenciais Toalhitas de Limpeza com Leite 

Hidratante 

As toalhitas de limpeza com leite hidratante eliminam eficientemente a 

sujidade e a maquilhagem, mesmo que seja resistente à água, ao mesmo 

tempo que proporcionam à pele a hidratação que necessita. Adequadas para 

todo o tipo de pele, inclusive a seca e sensível. 

PVP recomendado: 3,29€* 

 
*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 
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