


♥

O SEU SPA DIÁRIO COM PRODUTOS NATURAIS.

A Jeunesse Spa Botanicals traz o poder de restauração dos ingredientes 

mais refinados da natureza para despertar a pele e os sentidos. Com 

argila vermelha rica em minerais e semente de Pracaxi da Amazônia, essa  

coleção ecologicamente correta de cuidados da pele possui fórmulas 

suaves, mas eficazes que cuidam de todos os tipos de pele, diariamente.  

EMBALAGENS ECOLOGICAMENTE CORRETAS

♥ Feitas com materiais renováveis

♥ Utilizam hot stamping  
    não poluente

♥ Reduzem o impacto ambiental

♥ 100% reciclável 



extrato de Pracaxi  
da Amazônia

extrato de flor  
de sabugueiro

extrato de flor de 
calêndula

extrato de ameixa 
de Kakadu

cristais de quartzo

♥ Produtos multiuso: Cleanser  
    5-em-1; hidratante 3-em-1

♥ Ajuda a uniformizar o tom  
    da pele

♥ Devolve a luminosidade à  
    pele cansada

♥ Ajuda a promover a retenção  
    da hidratação

♥ Refresca suavemente a pele  
    delicada ao redor dos olhos 
 

♥ Ajuda a prolongar  
    a hidratação

♥ Ajuda a melhorar a  
    firmeza da pele

♥ Revela uma aparência  
    mais radiante e jovem

♥ Livre de parabenos,  
    álcool, sulfatos, corantes  

    e formaldeído  

♥ Hipoalergênico 

♥ Dermatologicamente testado

CARACTERÍSTICAS QUE argila vermelha 

extrato de girassol 

PARA VOCÊ SE SENTIR BEM



ÁGUA MICELAR

Enriquecida com extrato de flor de calêndula 
calmante, a nossa Água Micelar é um rico produto 
5 em 1, feito com argila vermelha e uma mistura 
de extratos e minerais que limpam e purificam a 
pele, enquanto removem a sujeira e a maquiagem. 
A flor de calêndula possui ação hidratante com 
aminoácidos calmantes, e ajuda a criar uma 
barreira contra a poluição do meio ambiente.           

BENEFÍCIOS QUE AMAMOS
♥ Produto 5 em 1: Limpa, remove maquiagem, 
tonifica, purifica e hidrata 
♥ Remove suavemente as impurezas sem irritar 
os olhos - testado oftalmologicamente 
♥ Ajuda a refrescar e iluminar e uniformizar o 
tom da pele 

MODO DE USAR:  Agite bem. Aplique o 
produto em um algodão. Limpe o rosto, lábios e a 
área ao redor dos olhos. Não enxague. Deixe a pele 
secar antes de aplicar outros produtos. Use de 
manhã e à noite.

ESFOLIANTE FACIAL

Tenha uma pele radiante com o Esfoliante Facial 
ultra-suavizante, feito com esferas perfeitamente 
redondas de cristais de quartzo e argila 
vermelha que esfoliam a pele delicadamente 
e promovem máxima absorção da coleção 
Jeunesse Spa Botanicals.   

BENEFÍCIOS QUE AMAMOS
♥ Esfolia para revelar uma pele com aparência 
mais jovem
♥ Diminui a aparência opaca da pele
♥ Ajuda a promover a retenção da hidratação

MODO DE USAR:  Umedeça o rosto. 
Use as pontas dos dedos para massagear 
suavemente em movimentos circulares, evitando 
contato com os olhos. Enxague. Para melhores 
resultados, use semanalmente. 

HIDRATANTE PARA O DIA

Faça um spa todos os dias com o nosso 
Hidratante para o Dia. A fórmula hidratante 
inclui elementos do extrato de girassol e pracaxi 
da Amazônia para ajudar a equilibrar a beleza 
e a saúde da pele. O extrato de girassol, nativo 
do sul dos Estados Unidos, é usado há gerações 
para dar suavidade à pele. 

BENEFÍCIOS QUE AMAMOS
♥ Produto 3 em 1: Hidrata a pele,  
pescoço e colo 
♥ Ajuda a revelar uma pele com  
aparência mais saudável
♥ Devolve a hidratação da pele desidratada

MODO DE USAR:  De manhã, passe o 
hidratante suavemente no rosto, pescoço e  
colo limpos.   

SÉRUM PARA O DIA

O nosso Sérum para o Dia possui uma infusão 
de Superox-C™, um extrato da superfruta da 
ameixa de kakadu da Austrália. De acordo com 
a Corporação de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Indústrias Rurais do Governo da Austrália, a 
ameixa de kakadu tem o maior teor de vitamina 
C do que qualquer planta do mundo - 100 
vezes mais do que as laranjas! Faça a sua pele 
brilhar com os ativos e antioxidantes essenciais 
que trazem luminosidade.         

BENEFÍCIOS QUE AMAMOS
♥ Tratamento fácil de usar que ajuda  
a uniformizar o tom geral da pele
♥ Contém vitamina C
♥ Ajuda a suavizar e aperfeiçoar  
o visual da pele 

MODO DE USAR:  Massageie suavemente 
o sérum no rosto limpo pela manhã.

TRATAMENTO PARA  
OS OLHOS

O nosso Tratamento para os Olhos cuida da 
pele delicada ao redor dos olhos, com um 
efeito refrescante que acalma a pele cansada. 
Descubra a pureza dos elementos restauradores 
da natureza com o poder do MeiYanol®, um 
extrato exclusivo de flor de sabugueiro que 
ajuda a diminuir a aparência de olheiras,  
linhas finas e bolsas sob os olhos.   

BENEFÍCIOS QUE AMAMOS
♥ Ajuda a renovar a aparência de fadiga
♥ Sensação de frescor é suave na pele delicada
♥ Ajuda a reduzir a aparência das bolsas sob os 
olhos e olheiras

MODO DE USAR: Aplique suavemente sob 
e ao redor dos olhos e pálpebras, com leves 
batidas do canto interno da pálpebra para o 
canto externo até que seja absorvido. Pode ser 
usado de manhã ou à noite. Evite contato com 
os olhos. 

TRATAMENTO  
H IDRATANTE NOTURNO

Experimente o Creme Noturno Jeunesse Spa 
Botanicals, com HYDRA 360°M  – uma mistura 
hidratante de elementos naturais. Envolva a sua 
pele em um abraço refrescante enquanto dorme 
e acorde com uma hidratação turbinada e pele 
mais firme com esse creme rico em minerais. 

BENEFÍCIOS QUE AMAMOS
♥ Ajuda a prolongar a hidratação
♥ Ajuda a revelar uma pele radiante 
♥ Ajuda a melhorar a firmeza da pele

MODO DE USAR:  Limpe o rosto. 
Massageie o creme em movimentos circulares 
pequenos e ascendentes. Durma!
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