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Coffret de Natal Diadermine Lift+ Hidratante

Um ritual de beleza refirmante

Ao longo dos seus mais de 110 anos de existência Diadermine tem vindo a fazer
uso da sua profunda experiência dermatológica para tornar as mulheres ainda
mais bonitas. Cuidar da pele e contribuir para a sua firmeza e suavidade é uma
preocupação diária de todas, por isso, este Natal Diadermine apresenta um
Coffret especialmente pensado para enaltecer a beleza feminina, composto por
creme de dia, creme de olhos e uma powerbank.
A época é de partilha e as dúvidas sobre qual o presente ideal instalam-se no momento de
compra. A pensar em todas as mulheres ativas, com horários preenchidos, um dia a dia
exigente e que se preocupam com a imagem, o coffret de Natal Diadermine é uma aposta
vencedora e verdadeiramente útil. Composto pelo Creme de dia Diadermine Lift+
Hidratante e pelo Creme de olhos Diadermine Lift+ Hidratante, inclui ainda um gift extra
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para que nunca sejam apanhadas desprevenidas: uma prática e feminina Powerbank em
forma de espelho.
A partir dos 30 anos começam a surgir os primeiros sinais de envelhecimento da pele com o
abrandamento natural da produção de colagénio. Diadermine Lift+ Hidratante é uma linha
de cuidados anti-rugas refirmantes capaz de melhorar a firmeza da pele e combater as linhas
de expressão e as rugas. A sua poderosa fórmula com Pro-Colagénio estimula as células a
produzir os tipos de colagénio mas importantes, e assim, redensificar a sua rede para
proporcionar um efeito lifting duradouro, enquanto os Aqua-Preenchedores com Hialurónico
suportam o preenchimento das reservas naturais de hidratação da pele, para uma pele mais
suave, regenerada e hidratada durante 48h. O resultado é uma pele mais hidratada, refirmada
e com maior elasticidade.
O coffret de Natal Diadermine vai estar à venda a partir de novembro numa ampla rede de
pontos de venda nacionais.
COMPONENTES COFFRET DIADERMINE LIFT+ HIDRATANTE:

DIADERMINE LIFT+ HIDRATANTE Creme de Dia, 50 ml
DIADERMINE LIFT+ HIDRATANTE Creme de Olhos, 15 ml
Powerbank espelhada
P.V.P recomendado*: 24,99€
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*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.
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