
 
 
 
 

Comunicado à imprensa 

 

 

Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal, Lda. EN 10, Km. 140,2 Polígono Actividades Económicas, Parque Oriente Bloco 1 e 2 

2695-167 Bobadela LRS (Portugal) • www.henkel.pt 

19 de maio de 2014 

 
Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

 

Relançamento Diadermine                 

 

Gama Diadermine Lift+ com imagem renovada  

 
 Fórmula com Pro-Colagénio  

 Melhora a firmeza da pele e proporciona um efeito lifting duradouro 

 Linha de cuidados anti-idade de alta performance 
 

 

Lisboa, 19 de maio de 2014 – A Henkel Beauty Care apresenta o relançamento da 

gama Diadermine Lift+. 

 

Ao longo dos seus 110 anos de existência Diadermine tem vindo a fazer uso do seu 

profundo conhecimento no combate aos sinais de envelhecimento para tornar as mulheres 

ainda mais bonitas. Para assinalar o seu 110º aniversário, a marca redesenhou o visual da 

sua gama Lift+. Todas as fórmulas da linha de produtos Diadermine Lift+ contêm Pro-

Colagénio, que estimula as células a produzir os tipos de colagénio mais importantes e, 

assim, redensificar a sua rede, melhorando a firmeza da pele e proporcionando um efeito 

lifting duradouro. 

Diadermine Lift+ é a linha de cuidados anti-rugas ultra-refirmante, para mulheres a partir dos 

30 anos, capaz de melhorar a firmeza da pele e combater linhas de expressão e primeiras 

rugas. A gama é constituída por 9 produtos que combinam o efeito lifting com uma segunda 

ação anti-idade desenvolvidos para uma variedade de necessidades e tipos de pele, como 

hidratação, proteção solar e correção de imperfeições.  

 

Diadermine é a primeira marca de cosméticos cujos produtos têm sido 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.  
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Linha de produtos Diadermine Lift+:  

Diadermine Lift + Hidratante - creme dia    13,99 *Euros 

Diadermine Lift + Luminosidade - creme dia  13,99 *Euros 

Diadermine Lift+ Intense Elastina - creme dia    13,99 *Euros 

Diadermine Lift+ Nutritivo – creme noite    13,99 *Euros 

Diadermine Lift+ Sun Protect - creme dia    13,99 *Euros 

Diadermine Lift+ Instant Smoothing - creme dia                13,99 *Euros 

Diadermine Lift+ Skin Perfection - creme Dia     13,99 *Euros 

Diadermine Lift+ Skin Perfection Óleo-Seco de Beleza Rosto    15,99 *Euros 

Diadermine Lift+ Contorno Olhos                                                                    13,99 *Euros 

 

 
*p.v.p suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 

 
 

Para mais informações: Ana Fernandes | afernandes@cec-online.pt | Tel.: 210 307 803 / 91 9004249 
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