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Ritual de beleza: Diadermine Expert Rejuvenescedor

Para mães que merecem um Nobel

Retribuir o amor incondicional, esforço e dedicação de uma mãe é uma missão
para a vida. Para ajudar nesta tarefa, Diadermine, especialista anti-idade com
mais de 100 anos de experiência dermatológica, desenvolveu uma linha de
cuidado diário para peles maduras que está à altura de premiar uma mulher que
merece um Nobel!
A pele de cada mãe conta uma história. Uma história traçada de afetos. Tão única quanto a
ligação que a une a um filho. Desde a alegria dos primeiros passos ao coração apertado no
primeiro dia de escola até ao dia em que os filhos saem de casa, o rosto de uma mãe não
guarda segredos e expressa-se sem precisar de palavras. As marcas deixadas pelo tempo
revelam todo o cuidado, presença e dedicação na sua vida e, por isso, a sua mãe é, sem
dúvida, merecedora do mais notável dos prémios.
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E se no Dia da Mãe fosse possível premiar a mulher que nos criou, amiga e confidente, com
um Nobel? Para cuidar da pele madura as mulheres precisam de um Expert que as ajude a
combater os principais sinais de envelhecimento. Nada melhor do que contar com a expertise
de Diadermine Expert Rejuvenescedor, a gama de cuidados de rosto de alta performance que
combate o envelhecimento da pele com Rejuvinol – tecnologia premiada com um Nobel da
Química. Todas as mães são vencedoras pelo papel que desempenham e também merecem
um Prémio. Por isso, este é, sem dúvida, um presente à altura do amor que nutre pela sua
mãe.
Rejuvinol – tecnologia vencedora de um Prémio Nobel
Diadermine Expert Rejuvenescedorcontém 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, ajudá-las a melhorar a sua vitalidade e evitar a degradação
das fibras de colagénio existentes. O Rejuvinol é, assim, o segredo para regenerar a pele em
profundidade.
Pela primeira vez em Diadermine, um ativo anti-idade que não protege unicamente o ADN,
mas repara os danos de ADN provocados pelos raios UV que tipicamente se acumulam na
pele madura, resultando numa pele mais tonificada e macia e rugas suavizadas.
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
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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.
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