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Segredos anti-ageing para peles maduras  
    

Yasmina Rossi é embaixadora do novo DIADERMINE 
EXPERT REJUVENESCEDOR 
 

 
 

Pele radiante, cabelos longos e um corpo perfeitamente esculpido: a modelo 

internacional e fotógrafa francesa Yasmina Rossi retrata um tipo de mulher muito 

especial. Não é de admirar que DIADERMINE a tenha escolhido, aos 61 anos de idade, 

como embaixadora do seu mais recente lançamento - DIADERMINE EXPERT 

REJUVENESCEDOR - uma gama de cuidados para o rosto de alta performance para 

combater o envelhecimento das peles maduras - com Rejuvinol. Composta por três 

produtos (creme de dia, creme de noite e creme de olhos) a nova gama baseia-se na 

tecnologia premiada com um Nobel da Química e aposta no combate a todos os 

principais sinais de envelhecimento da pele. 
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Basta olhar para Yasmina Rossi que diz sentir-se “melhor agora do que há 20 anos” para 

perceber porque inspira tantas mulheres no mundo. A idade parece avançar em slow motion 

e a sua beleza natural não se deve a nenhuma cirurgia estética. Talvez sejam os bons genes 

combinados com a sua atitude positiva ou a forma como se cuida e encara a vida. 

 

Quando se trata de cuidados pessoais, Yasmina Rossi, que só começou a carreira de modelo 

aos 30 anos, revela alguns dos seus segredos: "uso sempre produtos de cuidado para a pele 

que proporcionam uma hidratação duradoura, para que permaneça bonita e flexível" e "gosto 

muito de abacates, eles fornecem vitaminas, minerais e gorduras importantes". 

Provavelmente a sua fórmula excecional de envelhecimento que a faz parecer tão jovem 

nunca vai ser descoberta, mas existem 4 dicas que a modelo partilha para inspirar outras 

mulheres. 

 

 

NUTRIÇÃO: evitar os alimentos processados e com excesso de açúcar. 

 

ATIVIDADES: manter o corpo ativo através de desportos como Yoga, Pilates ou fazer 

caminhadas, melhorando também a saúde cardiovascular.  

 

DORMIR BEM: enquanto estamos a dormir o nosso corpo produz a hormona responsável 

pela regeneração da pele, um pequeno fenómeno criado pela mãe natureza. 
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CUIDAR DA PELE: finalmente existe uma fórmula vencedora para combater os principais 

sinais de envelhecimento da pele que repara os danos de ADN existentes para um 

rejuvenescimento celular em profundidade: DIADERMINE EXPERT REJUVENESCEDOR. 
 

Com 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 

no ADN das células da pele e, assim, melhorar a sua vitalidade e evitar a degradação das 

fibras de colagénio existente. O Rejuvinol é, assim, o segredo para regenerar a pele em 

profundidade.  

 

Além do Rejuvinol, a gama Diadermine Expert Rejuvenescedor contém uma combinação 

ótima de ativos, entre eles Ácido Hialurónico, Omega-3 e Óleo de Argão, que combatem os 

principais sinais da idade desde o interior, de forma a proporcionar uma pele mais firme, 

suave, hidratada, densa, revitalizada e luminosa. 

 

Com o uso da gama EXPERT REJUVENESCEDOR de DIADERMINE as rugas são 

suavizadas e a pele recupera a sua firmeza e densidade, para contornos redefinidos e um 

aspeto mais jovem. 

 

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. 

 

Veja aqui as fotos e vídeos da campanha: 

 

http://henkel.mediaconsulting.pt/yasminarossidiadermine.zip  

 

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.  

 

http://henkel.mediaconsulting.pt/diadermineyasminarossi.zip
http://henkel.mediaconsulting.pt/diadermineyasminarossi.zip
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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 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.  

 

 

Para mais informações:  

Contacto:    MEDIA CONSULTING 

 Mónica Rodrigues 

Telefone: +351 916613953   

Email:        monica.rodrigues@mediaconsulting.pt                                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


