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A CIÊNCIA DA 
DEFESA 3D 

Proteja-se, sem prejudicar 

a sua beleza com TriMatrix 

Antiseptic Face & Hair Spray, 

uma bruma de beleza ultra 

hidratante e desodorizante que 

protege contra agressores do 

ambiente (microorganismos*), 

proporciona hidratação 

duradoura e ajuda a controlar 

a oleosidade. Saiba mais sobre 

a ciência inovadora por trás 

dessa fórmula avançada que 

ajuda a proteger e hidratar 

profundamente a sua pele e 

cabelo ao longo do dia.

TRIMATRIX™ ANTISEPTIC FACE & HAIR SPRAY



CONTROLE DA 
OLEOSIDADE INSPIRADO 
PELA PUREZA DO LÓTUS

TriMatrix Antiseptic Face & Hair 
Spray proporciona um brilho 
radiante sem oleosidade à pele 
usando um blend de extratos de 
lótus egípcio (Nymphaea caerulea) e 
lótus sagrado (Nelumbo nucifera).

Aproveitando o poder da flor de 
lótus testada ao longo do tempo e 
regionalmente sagrada, TriMatrix 
Antiseptic Face & Hair Spray reduz 
a indesejada pele oleosa. Um blend 
de dois tipos de flor de lótus, a lótus 
egípcia (Nymphaea caerulea) e a 
lótus sagrada (Nelumbo nucifera), 
ajuda a reduzir o excesso de 
oleosidade e previne o aparecimento 
de manchas ao inibir a produção de 
sebo e o processo inflamatório.

Controla Oleosidade, hidrata e protege

*Bactérias testadas: 
Pseudomonas aeruginosa; 
Staphylococcus aureus; 
Escherichia coli; Salmonella 
choleraesuis.

UM INGREDIENTE 
TECNOLÓGICO  

ELIMINA 99,99% 
DAS BACTÉRIAS*

O EXTRATO DE
LÓTUS AJUDA A 
CONTROLAR A 
OLEOSIDADE

MATRIZ DE HIDRATAÇÃO 
TRIDIMENSIONAL

FORNECE HIDRATAÇÃO 
POR 24 HORAS

3D DEFENSE

01    REDUZ O EXCESSO DE OLEOSIDADE

02   PREVINE O APARECIMENTO 

        DE MANCHAS

03   REFINA OS POROS
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A inovadora Matriz de Hidratação 
Tridimensional hidratação 
imediata com uma mistura 
de ingredientes ativos   
hidratantes: Tara   
(Caesalpinia spinosa)   
extrato de raiz de ruibarbo 
(Rheum rhaponticum)                   
extrato de raiz e algas marinhas 
extrato de Enteromorpha 
compressa. Por meio de seu sistema 
de liberação sequencial, os ativos 
são fornecidos profundamente na 
epiderme, melhorando sua eficácia 
e mantendo a hidratação da pele 
por 24 horas.

UMA MATRIZ DE 
HIDRATAÇÃO POR 24 HORAS

A Matriz de Hidratação Tridimensional apresenta uma 
dermo tecnologia inovadora para manter a umidade 
e afastar os agressores da pele (microorganismos).* 
Com ela, você pode aplicar a proteção bacteriana 
continuamente ao longo do dia sem ressecar a sua 
pele ou prejudicar sua beleza.

• Evita a evaporação da água

• Fornece hidratação imediata

• Fornece hidratação profunda e duradoura por 
meio de um sistema de liberação sequencial 

• Proveniente do extrato de semente de Tara 
(Caesalpinia spinosa), extrato de raiz de ruibarbo 
(Rheum rhaponticum) e extrato de alga marinha 
(Enteromorpha compressa) 8% 

MENOS

OLEOSIDADE

Em ambiente clínico,** 
a oleosidade da testa foi 
testada antes e depois que os 
participantes aplicaram TriMatrix 
Antiseptic Face & Hair Spray. O 
estudo resultou em uma redução 
estatisticamente significativa da 
oleosidade da pele, mesmo 24 
horas após a aplicação.

** Avaliação em 21 voluntários com pele mista ou oleosa. Medição 
feita com Sebumeter.

Matriz de Hidratação Tridimensional
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*** Avaliação em 20 voluntários com pele seca. Medição feita com Corneômetro.

11% 
DE MELHORA

NA HIDRATAÇÃO
Em ambiente 

clínico,*** os níveis de 

hidratação da pele foram 

testados em participantes 

aleatórios. O estudo mostrou que 

após 24 horas, a pele tratada 

com TriMatrix Antiseptic Face & 

Hair Spray apresentou melhora 

estatisticamente significativa na 

hidratação da pele em comparação 

com a pele não tratada.

Veja as superfícies comuns que contêm altos níveis de agressores ambientais comprovadamente: 

* 99,99% de eficácia contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Salmonela 
choleraesuis após 60 segundos de contato com microrganismos.

AGRESSORES AMBIENTAIS AO SEU REDOR  

Corrimãos 
de ônibus

Celulares Bancadas 
da casa

Roupas Maçanetas 
de portas

ELIMINA
BACTÉRIAS EM
60 SEGUNDOS

Para ajudar na sua proteção, TriMatrix contém Farnesol, um 

ingrediente antisséptico clinicamente comprovado que elimina 

99,99% das bactérias em apenas 60 segundos.* Mantenha os 

produtos TriMatrix perto de você para se defender ao tocar nas 

superfícies sujas ou ao entrar em contato com microrganismos. 

• Elimina 99,99% das bactérias em apenas 60 segundos 

• Elimina micróbios que causam odor corporal 

• Clinicamente comprovado


