
Informações de produtos



Emulsão Hidratante No+Vello

u Uso Diário

u Textura Leve

u Ultra hidratação

u Antioxidante

u Todos os tipos de pele



Emulsão Hidratante No+Vello



Emulsão Hidratante No+Vello

Enriquecida com: 

u D-PANTENOL

u BIOACTIVE E

u DRP

+

u ALOE VERA 

u BAMBU 

u CHÁ VERDE 



D-Pantenol

u Molécula precursora da Vitamina B5

u Essencial para a saúde da pele e dos cabelos

u Possui ação umectante e estimulante do metabolismo 
epitelial, razão pela qual é usado em formulações 
cosmiátricas, ação cicatrizante, dentre outras



Tecnologia Bioactive E

u Poderoso ativo à base de Vitamina E 

u Possui ação umectante e antioxidante, que ajuda a 
retardar tanto a formação de peróxidos como a oxidação 
de lipídios, retardando assim, o envelhecimento cutâneo. 



Tecnologia DRP

u Dermal-Regenetation Protection

u Auxilia na recuperação da pele, auxiliando na reposição 
da camada lipídica perdida 



Emulsão Hidratante No+Vello

Enriquecida com: 

u ALOE VERA 

u BAMBU 

u CHÁ VERDE 



Aloe Vera

u Conhecida por seus benefícios como efeitos calmantes, 
cicatrizantes, curativos, anestésicos, anti-térmicos, anti-
inflamatórios, além possuir ação umectante e hidratante, 
ótima indicação para formulações de cabelos e pele

u Também conhecida como basosa



Bambu

u Rico em aminoácidos, polímeros celulósicos, ácidos 
orgânicos, sais minerais, vitaminas, carboidratos e 
mucilagens.

u Possui propriedades hidratantes, emolientes, 
restauradoras, remineralizantes e condicionadoras. 
Também indicado em formulações de cremes e loções 
cremosas, contra o envelhecimento precoce dos tecidos.



Chá Verde

u Contém propriedades: estimulantes, adstringente, 
antioxidante, antilipêmico, adelgacante, antibacteriano. 

u Também atua na redução das inflamações, pele seca, 
coceiras, alergias por contato, peroxidação lipídica, 
eritema, vermelhidão causada pelos raios UV. Incorporado 
nos cremes pode ser usado no tratamento de gordura 
localizada, tratamento de celulite, drenagem linfática, 
relaxante e deixa o corpo bem hidratado.



Protetor Solar FPS 30 No+Vello

u Uso Diário

u Proteção UVA e UVB

u Longa duração 

u Textura Leve

u Rápida Absorção

u Toque Aveludado

u Hidratante

u Todos os tipos de pele

u Não Comedogênico

u Testado Dermatologicamente



Protetor Solar FPS 30 No+Vello



Protetor Solar FPS 30 No+Vello

u Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos 
da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras 
solares

u Minimiza os danos na pele causados pelos raios 
infravermelhos devido à ação antioxidante do produto

u Apresenta 6 horas de resistência à água e ao suor



Protetor Solar FPS 30 

u Oferece 30X mais proteção contra QUEIMADURAS solares 
(UVB)

u Oferece 10X mais proteção contra ENVELHECIMENTO solar 
(UVA)



Protetor Solar FPS 30

Enriquecido com: 

u Tecnologia BIOACTIVE E

u Poderoso ativo à base de Vitamina E 

u Possui ação umectante e 
antioxidante, que ajuda a retardar 
tanto a formação de peróxidos como 
a oxidação de lipídios, retardando 
assim, o envelhecimento cutâneo. 



Obrigado


