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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

           

Nova Água Micelar Purificante de Diadermine: limpeza 
suave e hidratante 

 

 

Lisboa, 24 de junho 2015 - Diadermine, marca especialista em cuidados anti-
idade com mais de 110 anos de experiência dermatológica, ampliou a sua 
gama Cuidado Essencial de limpeza com a introdução da nova Água Micelar 
Purificante.  

 

Ritual de beleza incontornável, a limpeza e desmaquilhagem do rosto requer a 

utilização de produtos que respeitam a pele. A Água Micelar Purificante de 

Diadermine cumpre todos os requisitos para oferecer às mulheres uma 

sensação de prazer e conforto na eliminação dos traços de maquilhagem 

permitindo uma limpeza perfeita do rosto, olhos e lábios. Esta água micelar 

fresca e leve oferece um efeito suavizante e hidratante e é particularmente 

adaptada para uma desmaquilhagem quotidiana rápida e eficaz. 

 
As micelas contidas na fórmula de Diadermine Água Micelar Purificante atraem 
e eliminam as impurezas, os agentes contaminantes e a maquilhagem, 
limpando suavemente a pele. A maquilhagem é removida e a pele fica limpa.  

Diadermine Água Micelar Purificante é adequada para todos os tipos de pele. A sua fórmula 
extremamente suave contém glicerina e pantenol para reforçar a hidratação da camada 
protetora natural da pele. Por outro lado, não contém perfume mas águas florais de rosa e 
louro que para além de terem um aroma agradável e subtil também contribuem para manter 
um bom nível de hidratação da pele pela sua grande tolerância cutânea. 

Testada sob controlo dermatológico e oftalmológico, Diadermine Água Micelar Purificante 
deve ser usada de manhã e à noite, com um disco de algodão, no rosto, contorno dos olhos, 
lábios e pescoço, com movimentos suaves e rotativos. Não necessita passar por água. 

A nova Água Micelar Purificante de Diadermine encontra-se disponível numa ampla rede de 
pontos de venda com um PVP* recomendado de: 5.49 €. 

  

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