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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. 

*PVP recomendado, valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda.

PARA PELES A PARTIR DOS 20 ANOS:

Diadermine Hidratante Protetor – ideal para peles 
secas e sensíveis. A sua fórmula com Provitamina B5, 
Vitamina E & Filtros UVA/UVB promove hidratação 
intensa e proteção contra a desidratação das baixas 
temperaturas.

PP.V.P recomendado*: 9,99€ (50ml)

Diadermine Lift+ Super Preenchedor: Combina um 
efeito lifting duradouro com o preenchimento e 
redensificação da pele. As microcápsulas de Ácido 
Hialurónico penetram na pele e preenchem as rugas 
desde o interior, tal como as injeções.

P.V.P recomendado*: 19,99€ (50ml)

Diadermine Expert Rejuvenescedor Creme de dia: 
atua contra os principais sinais do envelhecimento, 
para uma pele intensamente nutrida e hidratada 
desde a primeira aplicação. Após 4 semanas a pele 
está visivelmente mais fresca e com uma nova 
vitalidade. A produção de colagénio é estimulada, 
para uma pele mais firme e redensificada, e as rugas 
sãosão suavizadas.

P.V.P recomendado*: 19,99€ (50ml)

PARA PELES ENTRE OS 30 E OS 55:

Diadermine Lift+ Hidratante - a solução anti-idade 
com efeito lifting duradouro que combina uma eficaz 
ativação da produção de colagénio com uma ação de 
hidratação intensa. Ideal para pele mista, normal e 
seca, mesmo a sensível.

PP.V.P recomendado*: 14,99€ (50ml)

PARA PELES MADURAS, COM MAIS DE 
55 ANOS:

Diadermine Expert Nutrição Creme de dia: com
30 nutrientes vitais nutre profundamente a pele 
madura seca e muito seca de forma a melhorar
a sua estrutura e firmeza. Para pele madura,
mesmo a sensível.

PP.V.P recomendado*: 15,99€ (50ml)

Durante o tempo frio, a pele do rosto merece uma atenção especial. 
Como está totalmente exposta às condições climáticas fica 

desidratada com mais rapidez. Perante as temperaturas baixas, a 
humidade do ar e o vento, a pele pode ficar áspera, avermelhada e, 
em alguns casos, com escamação nas zonas mais sensíveis. 

Diadermine,Diadermine, marca com mais de 110 anos de experiência dermatológica, 
tem uma vasta gama de cremes para todos os tipos de pele e todas as 
idades para manter a pele hidratada, luminosa e protegida durante o 
tempo frio, ao mesmo tempo que proporciona outros benefícios.

CUIDADO DIÁRIO PARA TODAS 
AS IDADES CONTRA AS 
AGRESSÕES DO INVERNO 

ROSTO CUIDADO E PROTEGIDO TODO
O ANO COM DIADERMINE


