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

DIADERMINE HYDRALIST URBAN CARE, 
MÁSCARA DE NOITE RESTAURADORA, 100ML
11,99€*

Repara a pele baça devido à desidratação urbana. Textura
em gel, profundamente hidratante, enriquecida com óleo de 
amêndoa para recuperar a beleza da pele, devolvendo-lhe
o brilho durante a noite.

DIADERMINE HYDRALIST URBAN CARE,
CREME DE DIA HIDRATANTE, 50ML
11,99€*

Hidrata e cuida a pele, protegendo-a da desidratação causada 
pelos fatores externos típicos do meio urbano. Textura sedosa 
e suave para uma hidratação intensiva da pele.

GAMA HYDRALIST URBAN CARE

Diariamente a nossa pele encontra-se exposta a diversos agentes externos 
agressivos, como os raios UV, a poluição, o ar condicionado, mudanças 
bruscas de temperatura e esta exposição resulta muitas vezes na secura 
agravada da pele. O corrupio entre casa, trabalho e tarefas diárias exige um 
cuidado rápido que contribua para uma pele mais hidratada sem perdermos 
muito tempo.

AA fórmula secreta da gama Hydralist Urban Care, para combater a 
desidratação da pele, é a combinação entre três poderosos 
ingredientes: Ácido Hialurónico, um verdadeiro íman de hidratação, 
extrato da Micro-planta do deserto “Scenedesmus Phyto Plankton” 
(presente no Creme de Dia e na Máscara de noite), e Óleo de Amêndoa 
(presente na Máscara de Noite).

OO Ácido Hialurónico, quando aplicado na superfície da pele, transporta e 
mantém o nível natural de hidratação, deixando a pele mais suave e flexível. 
O extrato da Micro-planta do deserto evita a desidratação e protege as 
células da pele das influências causadas pelo stress e pelos fatores urbanos. 
O Óleo de Amêndoa nutre a pele e ajuda a reparar a sua função de barreira, 
para manter as reservas de hidratação e a luminosidade natural.

ComCom esta gama, a pele fica revitalizada, luminosa, hidratada e mais 
protegida contra os fatores externos. Nada melhor do que sair de casa e 
estar pronta para enfrentar qualquer desafio!

Diadermine apresenta Hydralist Urban Care, uma linha de cuidado de 
rosto que hidrata e cuida da pele, protegendo-a da desidratação 
causada por fatores externos típicos do meio urbano. A linha é 
composta por um Creme de Dia Hidratante, que cuida como um 
creme e refresca como um gel, e uma Máscara de Noite Restauradora 
da luminosidade, de rápida absorção.

DIADERMINE LANÇA HYDRALIST 
URBAN CARE, A NOVA MARAVILHA 
CONTRA A DESIDRATAÇÃO URBANA

CONHEÇA A ROTINA DE CUIDADOS DE ROSTO PERFEITA 
PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DIÁRIOS

contra a desidratação urbana
a nova maravilha


