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DIADERMINE lança EXPERT REJUVENESCEDOR

Chegou o cuidado EXPERT para as peles
maduras
DIADERMINE, o especialista anti-idade com mais de 100 anos de experiência
dermatológica, desenvolveu uma nova gama de cuidados do rosto de alta
performance para combater o envelhecimento das peles maduras DIADERMINE EXPERT REJUVENESCEDOR, com Rejuvinol. Composta por três
novos produtos (creme de dia, creme de noite e creme de olhos) a nova gama
baseia-se na tecnologia premiada com o Nobel da Química e aposta no combate
a todos os principais sinais de envelhecimento da pele.
Com o abrandar da renovação celular que tipicamente
acontece a partir dos 55 anos, a pele fica mais fina e
tem maior dificuldade em reter a humidade, fazendo
com que a sua elasticidade diminua. Isto resulta em
rugas mais profundas, manchas no rosto e uma tez
pálida.
Para cuidar da pele madura as mulheres precisam de
um Expert. Nada mais, nada menos do que
DIADERMINE EXPERT REJUVENESCEDOR. Uma
gama de cuidados da pele - consistindo num creme de
dia, creme de noite e creme de olhos – que nutre
intensamente a pele desde a primeira utilização. A sua
fórmula inovadora regenera as células em
profundidade, permitindo refirmar a pele, redensificar e
definir os contornos do rosto e combater a flacidez.
Rejuvinol – tecnologia vencedora de um Prémio Nobel
DIADERMINE EXPERT REJUVENESCEDOR contém Rejuvinol – um ingrediente baseado
numa tecnologia distinguida com o prémio Nobel da Química em 2015 - para reparar os danos
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no ADN das células da pele e, assim, ajudá-las a regenerar. O Rejuvinol é, assim, o segredo
para regenerar a pele em profundidade.
Esta tecnologia inovadora para a pele contém a enzima reparadora fotoliase, que ajuda a
reparar até 50% de danos no ADN das células. Ao mesmo tempo, as enzimas destruidoras
do colagénio já existente na pele são reduzidas em 80%, ajudando a proteger e a regenerar
a importante rede de colagénio. Esta ação ajuda a pele a ficar mais espessa, a esticar os
contornos e a suavizar as rugas.
Pela primeira vez em Diadermine, um ativo anti-idade que não protege unicamente o ADN,
mas repara ativamente os danos de ADN provocados pelos raios UV que tipicamente se
acumulam na pele madura.
A gama de cuidado com Rejuvinol para a pele madura mais exigente, que combate todos os
principais sinais de envelhecimento, tem uma fórmula rica e aveludada e melhora a produção
de colagénio natural. Para uma pele mais tonificada e macia e rugas suavizadas.
NOVA GAMA DIADERMINE EXPERT REJUVENESCEDOR:
DIADERMINE EXPERT REJUVENESCEDOR Creme de Dia, 50 ml: 19,99€ (PVP
recomendado)*
DIADERMINE EXPERT REJUVENESCEDOR Creme de Noite, 50 ml: 19,99€ (PVP
recomendado)*
DIADERMINE EXPERT REJUVENESCEDOR Creme de Olhos, 15 ml: 19,99€ (PVP
recomendado)*
*valor

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

Diadermine – compatibilidade com a pele dermatologicamente testada
Diadermine foi a primeira marca de cosméticos a receber o selo de qualidade do Centro Europeu da
Fundação para a Investigação em Alergias (European Centre for Allergy Research Foundation,
ECARF). O selo certifica que os produtos de cuidados da pele de Diadermine são especialmente
formulados para minimizar os riscos de alergia.
Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive

Página 2 de 3

Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus
negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos
mercados e categorias em todo o mundo.
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, a Henkel
registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de euros. A
Henkel emprega mais de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente
diversificada e unida por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum de criar valor sustentável e
valores partilhados. Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de
destaque em muitos índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão
listadas no índice alemão de ações DAX.
Para obter mais informações visite: www.henkel.pt.
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