
INGREDIENTES PRINCIPAIS
• APT-200 – Tecnologia avançada de polipeptídeos que 

rejuvenesce a pele, proporcionando uma luminosidade 
resplandecente 

• Manteiga de karité 

• Raiz de erva asiática 

• Coco

DESTAQUES
• Hidratante

• Ajuda a minimizar os efeitos provocados pela exposição 
aos agressores ambientais

• Para todos os tipos de pele

PARA SABER MAIS SOBRE A MÁSCARA HYDRASHIELD MASK, CONTACTE O SEU DISTRIBUIDOR JEUNESSE.

©2019 Jeunesse, o logótipo da fonte e Luminesce são marcas registadas da Jeunesse Global Holdings, LLC. 
Todos os Direitos Reservados. Publicado: 01.06.2019

APT-200 é uma marca registada de Nathan Newman, M.D.

H Y D R A S H I E L D  M A S K ™ 

A PROTEÇÃO CERTA PARA A SUA PELE .

A máscara Luminesce HydraShield Mask™ de biocelulose de 
coco ajuda a minimizar os efeitos provocados pela exposição 
aos agressores ambientais, graças a quatro poderosos 
elementos: antipoluição, desintoxicação, hidratação e APT-
200™. Fabricada em biocelulose de coco, esta máscara está 
enriquecida com manteiga de karité repleta de antioxidantes 
e extrato da raiz de erva asiática ultra hidratante. A pele baça 
e cansada fica instantaneamente suavizada e hidratada. Este 
escudo 4-em-1 ajuda a reforçar a barreira protetora da pele 
para revelar uma tez mais jovem, resplandecente e luminosa.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
Retire cuidadosamente a máscara do interior da embalagem e desdobre-a. Retire a película protetora inferior 
e aplique a máscara no rosto e ajuste os orifícios em redor dos olhos, nariz e boca. Nota: Ao deixar a película 
superior enquanto aplica a máscara no rosto, a bioleculose fica mais rija e mais fácil de ajustar aos contornos do 
rosto. Retire a película protetora superior. Deixe a máscara atuar durante 20 a 25 minutos. Retire a máscara e 
deite-a fora. Com as pontas dos dedos, massaje suavemente o produto restante na pele. Não enxague o rosto.

AS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE PRODUTO DESTINAM-SE APENAS AO MERCADO EUROPEU 
Os ingredientes e as declarações destinam-se aos produtos vendidos neste mercado. Caso esteja num mercado diferente,

consulte a ficha do produto para esse mercado. Em vigor a partir de 01/06/2019.
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5 máscaras em tecido de biocelulose 
por caixa


