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Creme de dia Diadermine Lift+ Proteção Solar

O aliado de beleza anti-rugas para o verão

Não é novidade que a exposição solar diária a que submetemos a pele ao longo de todo o
ano é prejudicial, sendo responsável por até 80% do seu envelhecimento. Apesar dos raios
de sol nos darem a alegria de um bronzeado, a verdade é que também causam danos
celulares que resultam no aparecimento precoce de rugas profundas, flacidez da pele e
manchas da idade.
No Verão, com o aumento da intensidade dos raios UV, aumenta também a necessidade de
proteger a pele em todos os momentos do dia, e não apenas na praia, piscina ou outras
situações onde nos expomos propositadamente ao sol.
Diadermine Lift+ Proteção Solar é a solução: o creme refirmante proporciona um efeito lifting
que ajuda a reduzir as rugas e melhora a firmeza da pele, enquanto a protege dos raios
Ultravioleta (UV) e Infravermelhos (IV), de forma a prevenir danos celulares e o
envelhecimento acelerado da pele (fotoenvelhecimento). A sua eficaz fórmula com PróColagénio estimula a produção de colagénio em profundidade na pele, aumentando a sua
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firmeza e suavidade e reduzindo as rugas. O complexo anti-idade FPS 30 e a Tecnologia
Infravermelhos neutralizam até 98% dos raios UV e protege a pele contra os danos celulares
graves causados pelos raios solares.
Diadermine Lift+ Proteção Solar com FPS 30 proporciona uma proteção diária contra raios
UVA/UVB e Infravermelhos e oferece um efeito lifting para uma pele mais firme e suave.
DIADERMINE LIFT+ PROTEÇÃO SOLAR Creme de Dia, 50 ml: 14.99€ (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
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. As vendas combinadas das principais marcas das três unidades de negócio - Loctite,
Schwarzkopf e Persil - somaram mais de 6 mil 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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