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Novo Coffret de Natal Diadermine  
Ofereça o ritual de beleza essencial 
 

 
 

Este Natal, Diadermine, especialista anti-idade, coloca ao serviço dos mais indecisos os 
mais de 100 anos de expertise dermatológica e sugere um Coffret com os dois essenciais 
de beleza para um ritual de cuidado diário completo. 
 
Temos sempre na nossa vida uma mulher que vive a mil à hora e cujo dia deveria ter mais de 24 
horas. Para ela, este é o presente ideal. O Coffret de Diadermine conjuga o poderoso creme de 
dia anti-rugas refirmante – Diadermine Lift+ Elastina – com um gel micelar que limpa a pele 
suavemente e elimina eficazmente a maquilhagem – Diadermine Gel Micelar Washing Me 
Softly. 
 
Diadermine Lift+ Elastina Creme de Dia oferece uma ação anti-rugas refirmante, efeito lifting 
duradouro e melhora a elasticidade da pele. A sua fórmula contém SkinPlex, Tecnologia 
Otimizadora de Colagénio que não só estimula a produção de fibras de colagénio próprias da 
pele, como ainda otimiza a ligação entre as fibras, de forma a reconstruir uma rede de colagénio 
forte, para uma estrutura da pele significativamente rejuvenescida. A pele apresenta-se mais 
firme e lisa, com o tão desejado aspeto mais jovem, recupera a sua elasticidade e os contornos 
do rosto são suavizados. Textura fresca e de rápida absorção, é ideal para pele normal, seca ou 
mista, incluindo a mais sensível  
 
Para complementar a ação do creme de dia, com uma textura fresca em gel, surge Diadermine 
Gel Micelar Washing Me Softly, especialmente desenvolvido para peles secas & sensíveis. A 
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fórmula enriquecida com extrato de Aloe Vera e D-Phanthenol – que ajuda a manter o nível de 
hidratação da pele sem ressecar –, vem revolucionar o mercado da limpeza facial, ao integrar-se 
e adaptar a tecnologia micelar a um gel que respeita a pele e elimina a maquilhagem e as 
impurezas de forma rápida, suave e eficaz. 
 
Para tornar o dia-a-dia mais fácil, o conjunto surge com a oferta de uma nécessaire leve e prática, 
que permite transportar os essenciais de beleza para todo o lado sem esforço. 
  

O coffret de Natal Diadermine vai estar disponível nos pontos de venda habituais a um PVP de 
19,99€*. 

 
 
Diadermine Lift+ Elastina, Creme de Dia, 50 ml + Diadermine Gel Micelar Washing Me Soflty, 
150ml + Oferta Bolsa. 

 
* 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. A Henkel emprega mais de 53.000 
pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte cultura 
corporativa, 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.com. 
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