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Uma inovação inspirada nas injeções de Ácido Hialurónico para um preenchimento das
rugas.

Nova gama Diadermine Lift+ Super Preenchedor – Tão
eficaz como uma injeção de Ácido Hialurónico!*
Diadermine Lift+ Super Preenchedor é o primeiro cuidado anti-rugas Diadermine
que produz um efeito semelhante ao de uma injeção de Ácido Hialurónico no
rejuvenescimento da pele*
A gama Lift+ Super Preenchedor é composta por 3 produtos que cuidam e
preenchem as rugas devolvendo a jovialidade da pele em apenas 6 semanas
Lisboa, março 2015 – Com a idade, a estrutura da
pele altera-se muito. A produção natural de
colagénio vai diminuindo, levando a uma perda
gradual de firmeza da pele e, ao aparecimento de
rugas cada vez mais profundas, ao mesmo tempo
que a concentração de Ácido Hialurónico também
se reduz, tornando o tecido cutâneo cada vez mais
frágil, fraco e desidratado.

Como forma de

responder a estas alterações, as injeções de Ácido Hialurónico têm-se tornado cada vez
mais comuns. A injeção de Ácido Hialurónico é uma técnica rápida e eficaz proveniente da
medicina estética para lutar contra os inevitáveis sinais de envelhecimento, sendo muito
utilizada em tratamentos de rejuvenescimento. Por tudo isto, nos dias de hoje, os
procedimentos estéticos já não são um tabu. Estes são cada vez mais usados, mesmo para
combater os primeiros sinais de rugas. Contudo, a maioria das mulheres não está preparada
para experimentar esta solução! É demasiado cara, demasiado invasiva...variadas razões
podem explicar a sua relutância.
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E se existisse uma solução eficaz capaz de combater o envelhecimento da pele sem a
necessidade de recorrer a injeções?

Diadermine, marca especialista em cuidados anti-idade com mais de 110 anos de
experiência dermatológica, acaba de apresentar a inovadora gama Super Preenchedor da
reconhecida linha Lift+. O novo Diadermine Lift+ Super Preenchedor, composto por uma
gama de 3 produtos (Creme de Dia, Creme de Noite e Sérum), preenche as rugas desde o
interior e proporciona uma pele visivelmente mais suave, lisa e hidratada. Com o efeito
benéfico do Ácido Hialurónico, uma substância encontrada naturalmente em todas as
camadas da pele que atua como reserva de água e substância de preenchimento que
proporciona volume, inclusivé na derme (camada mais profunda da pele), o uso regular da
gama Diadermine Lift+ Super Preenchedor devolve em apenas 6 semanas uma pele
visivelmente mais jovem, sem o incómodo do recurso a tratamentos profissionais como
injeções.
As fórmulas da nova gama Diadermine Lift+ Super Preenchedor combinam duas eficazes
ações “anti-rugas” para preenchimento das rugas sem injeções:
Efeito Lifting Duradouro – a fórmula enriquecida com Pro-Colagénio atua nos tipos de
colagénio mais importantes, redensificando a sua rede e melhorando a firmeza da pele.
Preenche e Redensifica – as microcápsulas AH são pequenas esferas de Ácido
Hialurónico que penetram na pele, nas zonas onde se concentram as rugas, captando a
água que se evapora de maneira natural da pele aumentando o seu volume até 30 vezes e
preenchendo as rugas desde o interior, tal como as injeções. Os 5 % de Hialurón fornecem
Ácido Hialurónico à reserva da superfície da pele até 24 horas, para manter sempre uma
base de hidratação e evitar a secura, para uma pele visivelmente suave durante todo o dia.
Por fim, os ativos restruturantes, ativam a produção de Ácido Hialurónico na derme, para
não perder volume e assim obter contornos definidos e remodelados.
A solução sem injeções Diadermine Lift+ Super Preenchedor, pressupõe um
procedimento específico com os diferentes produtos da gama: O Super Sérum Diadermine
Lift+ Super Preenchedor deverá ser aplicado sempre em primeiro lugar com a pele do
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rosto e pescoço completamente limpa e em especial nas zonas do rosto com mais rugas
(testa, contorno dos olhos e dos lábios) dando toques ligeiros com a ponta dos dedos. De
seguida, deve-se aplicar o Creme de Dia e o Creme de noite da mesma gama para obter
resultados ótimos.

Os produtos da gama Diadermine Lift+ Super Preenchedor encontram-se disponíveis nos
pontos de venda com um PVP** recomendado de: 17,99€
*Combinando o creme de dia e o sérum. Provado clinicamente durante 6 semanas em comparação com uma
injeção de Ácido Hialurónico.
**Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda

Diadermine foi a primeira marca de cosméticos a ter produtos certificados com o selo ECARF do
Centro Europeu da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF). Este selo garante que os
produtos foram especialmente formulados para minimizar os riscos de alergia. Isto significa que os
produtos Diadermine têm uma compatibilidade cutânea elevada, mesmo quando usados por pessoas
que têm pele muito sensível.
Para mais informações:
Ana Fernandes | Tel.: 210 307 803/91 900 42 49 | afernandes@cec-online.pt
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