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Lançamento Diadermine Nº110 Creme Iluminador

Novo Diadermine Creme Iluminador com 110 gotas
de concentrado de luminosidade para uma pele luminosa
e deslumbrante
Lisboa, 21 de outubro 2015 - Diadermine, marca
especialista em cuidados anti-idade com mais de
110 anos de experiência dermatológica, apresenta
na sua gama Nº 110, o novo Creme Iluminador, um
creme uniformizador e iluminador que vai deixar a
pele das mulheres portuguesas luminosa e
deslumbrante!
A luz que uma pele saudável irradia é sinal de bemestar, juventude e energia positiva. Porém, com a
idade, a pele vai perdendo a capacidade de distribuir adequadamente a melanina, pigmento
natural que lhe dá cor, aumentando o risco de diferenças no tom de pele e de manchas. O
novo Diadermine Nº110 Creme Iluminador é um creme de dia anti-idade de alta eficácia,
indicado para todos os tipos de pele (mesmo para pele sensível), especialmente
desenvolvido para alisar, iluminar e corrigir as manchas na pele.
Tal como acontece em todos os produtos da gama Nº110, o novo Creme Iluminador tem na
sua fórmula um concentrado especial. Este é enriquecido com 110 gotas de Concentrado de
Luminosidade, especificamente desenvolvido para o Creme Iluminador, que vão atuar nas
camadas profundas da pele contra a hiper-pigmentação, prevenindo futuras alterações de
pigmentação e restaurando a luminosidade e a uniformidade natural da pele.
O aparecimento de alterações de pigmentação (manchas, imperfeições na textura da pele,
entre outros) é visivelmente reduzido. As linhas finas e as rugas são suavizadas e a pele fica
visivelmente mais firme e uniforme e com um aspeto mais jovem e iluminado.
O novo Diadermine Nº110 Creme Iluminador encontra-se disponível numa ampla rede de
pontos de venda com um PVP recomendado de 12,99€*.
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*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.
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