
TRATAMENTO DE PELE INTENSO AVANÇADO DE VITAMINA C + HA ARTISTRY™

*Em comparação com o tratamento de vitamina C + inhame selvagem Artistry™, testes in vitro.

CONTINUE SORRINDO. NÓS CUIDAMOS  
DAS LINHAS DE EXPRESSÃO.
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1 5VOCÊ ESTÁ DANDO OS 
PASSOS CERTOS PARA 
CUIDAR DA SUA PELE?
Que resultados eu notei 
depois de usar o produto?
Por que este produto 
funcionou para mim?
Na minha idade, por que 
preciso de um produto 
anti-idade?
Qual a diferença entre uma 
linha de expressão e uma ruga?

POUCO MAIS DE US$ 2 POR DIA
Uma vez que o produto seja ativado,

UMA COMBINAÇÃO PODEROSA
Leve o poder anti-idade da vitamina C 
para um novo nível, com nosso 
exclusivo complexo Vita-C. Esta 
combinação de vitamina C 100% pura 
e extrato de acerola oferece uma 
impressionante proteção antioxidante 
35% maior.*
Uma combinação poderosa para 
pele refrescada e jovem: O ácido 
hialurônico é uma molécula que ocorre 
naturalmente nos nossos corpos (ela já 
está presente na sua pele) que oferece 
dois benefícios máximos: 1. aumenta 
dramaticamente a hidratação interna 
da sua pele; e 2. oferece vigor e 
volume para a pele.

US$ 62/ 
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3 UMA VIDENTE FACIAL
Você quer ver onde é mais provável que você tenha linha de 
expressão? É só fazer uma careta. É praticamente garantido 
que as linhas temporárias que você verá serão permanentes 
mais tarde na sua vida. Não é ficção, é física. Ajudando a 
manter sua pele flexível e totalmente hidratada, você pode 
retardar e diminuir significativamente o aparecimento de linhas 
de expressão e rugas, para um futuro mais liso. 

UMA EXPERIÊNCIA DE 
PRODUTO PESSOAL
1.  Pressione o botão para liberar o 

pó de complexo de vitamina C.
2.  O pó será distribuído na 

mistura líquida de ácido 
hialurônico de dupla ação.

3.  Misture e, por 30 dias, você terá 
a potência definitiva para uma 
pele mais refrescada e jovem.

30 USOS  
POR FRASCO


