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Diadermine apresenta inovação Lift+ Flash Effect Cápsulas 
 

Ação revitalizante instantânea para uma pele 

firme, sedosa e luminosa 

 
 1 cápsula  resultados imediatamente visíveis  

 7 cápsulas  cuidado intensivo para um efeito duradouro  

 

Diadermine, especialista anti-idade com mais de 100 
anos de experiência dermatológica, apresenta a mais 
recente inovação para o cuidado do rosto -  
Diadermine Lift+ Flash Effect Cápsulas - um 
cuidado anti-idade intensivo com ação revitalizante 
imediata para recuperar a firmeza e luminosidade da 
pele.  
 
A chave para uma pele jovem e firme está em manter 
uma rede de colagénio densa. Com o passar do 
tempo, a produção de colagénio diminui e a camada 
torna-se mais fina, dando origem ao aparecimento de 
rugas, perda de elasticidade e palidez da tez.  

 
Diadermine Lift+ Flash Effect Cápsulas é o gesto 
complementar de beleza que precisa para eliminar os 
sinais de cansaço e palidez da pele. Logo após a 
primeira aplicação, o rosto fica mais radiante, suave 
ao toque e luminoso. 
 
A sua fórmula avançada atua de duas formas: 
 

 Efeito Lifting: enriquecida com Pro-Colagénio estimula as células a produzir 
os mais importantes tipos de colagénio, contribuindo para densificar a sua rede 
e melhorar a firmeza, proporcionado um efeito lifting. 
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 Revitalizador instantâneo: o seu complexo vitamínico fornece à pele a 
energia extra que necessita: revitaliza instantaneamente a aparência cansada, 
resultando num rosto radiante. 

 

Diadermine Lift+ Flash Effect Cápsulas é um cuidado inovador para o rosto com 
efeitos visíveis logo após a aplicação, sendo ainda uma excelente base para a 
maquilhagem. As cápsulas anti-idade refirmantes podem ser usadas de dois modos:  

 1 cápsula para um efeito imediato. O rosto fica imediatamente radiante e 
revitalizado, com uma tez sedosa e uniforme, e os sinais de fadiga são 
visivelmente reduzidos. Ideal para preparar a pele para uma ocasião especial.  

 7 dias (1 cápsula por dia), como cuidado intensivo de beleza para uma pele 
mais luminosa e revitalizada e firmeza melhorada. 

  

Conselhos de beleza: aplicar sobre a pele previamente limpa do rosto e pescoço. 
Massajar suavemente com pequenos círculos ascendentes. Completar o cuidado de 
rosto com os cremes da gama Lift+. 

 

Ideal para todos os tipos de pele, Diadermine Lift+ Flash Effect Cápsulas encontra-
se à venda nas lojas a partir de julho! 

 

DIADERMINE LIFT+ FLASH EFFECT (EMBALAGEM 7 CÁPSULAS):  

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 
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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 
 
 
Para mais informações:  
Contacto:    MEDIA CONSULTING 
 Mónica Rodrigues | monica.rodrigues@mediaconsulting.  
Telefone: +351 916613953  
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