
TriMatrix oferece proteção 

sem prejudicar a sua beleza. 

Ingredientes avançados eliminam 

99,99% das bactérias*, enquanto um 

sistema de matriz 3D fornece uma 

barreira de hidratação duradoura. 

Proteja a sua pele e cabelos ao 

longo do dia com TriMatrix.

3D DEFENSE

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

a qualquer hora e 

qualquer lugar*

• Hidratar por   

24 horas

• Restaurar a  

maciez da pele

• Proteger no 

contato com 

microrganismos*

HIDRATAÇÃO À MÃO PARA:

BORRIFE PARA:

ANTISEPTIC HAND CREAM
Creme antisséptico e nutritivo para as mãos

ANTISEPTIC FACE & HAIR SPRAY
BRUMA DE BELEZA ANTISSÉPTICA PARA 
ROSTO E CABELOS

Restaure a maciez das mãos e elimine as 

bactérias com este creme desodorante para as 

mãos. Sete diferentes óleos e manteigas nutrem a 

pele com ácidos graxos essenciais, enquanto um 

sistema de matriz 3D retém a umidade e mantém 

os agressores da pele longe (microorganismos*).

Hidrate e refresque a pele e os cabelos com esta bruma 

desodorizante que elimina as bactérias. Um blend de 

extratos de lótus reduz o excesso de oleosidade e um 

sistema de matriz 3D evita a perda de umidade para 

que, a cada borrifada, seu rosto e cabelos fiquem 

radiantes e com hidratação duradoura por 24 horas.

3D DEFENSE

3D DEFENSE

Hidrata, restaura e protege

Controla Oleosidade, hidrata e protege

• Eliminar 99,99% das 

bactérias em 1 minuto*

• Controlar a oleosidade 

ao longo do dia  

 

• Hidratar por   

24 horas

• Proteger contra 

agressores 

do ambiente 

(microorganismos*)


