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Cuidado Hydrabalance  °  Hydrabalance Care

Regula, Controla e Normaliza. Tratamento formulado para o cuidado 

das peles mistas e oleosas, ajuda na redução sebácea, purifica, 

oxigena e atua como um autentico regulador da pele. Rico em 

ylang-ylang com uma poderosa ação equilibrante, células estaminais 

de bambu, arroz e noz de argão permitindo um efeito calmante, 

suavizante e refrescante.

Regulates, Controls and Normalizes. Treatment formulated for the 

care of mixed and oily skins, helps in reducing sebaceous, purifies, 

oxygenates and acts as an authentic regulator of the skin. Rich 

in ylang-ylang with a powerful balancing action, stem cells from 

bamboo, rice and argan nut allowing for a soothing and refreshing 

effect.

Tempo  ·  Time  ·  50’  ·  50€

Cuidado Hydrasens  °  Hydrasens Care

Hydrasens foi desenvolvido para todo o tipo de peles em especial 

as mais sensíveis ou congestionadas. Os efeitos alcançados são: 

sensação de frescura, suavidade e bem-estar, ação descongestionante 

e tonificante, ação anti-inflamatório e regeneradora dos tecidos 

cutâneos. Uma combinação de ingredientes ativos que restauram a 

natural barreira hidrolipídica.

Hydrasens has been developed for all types of skins especially the 

most sensitive or congested. The effects achieved are: freshness 

sensation, softness and well-being, decongestant and invigorating 

action, anti-inflammatory and regenerative action of cutaneous 

tissues. A combination of active ingredients that restore the natural 

hydrolipidic barrier.

Tempo  ·  Time  ·  50’  ·  50€



Cuidado Luxury Caviar  °  Luxury Caviar Care

O caviar constitui um cocktail completo de substâncias marinhas 

concentradas, com um extraordinário poder de regenerar e 

devolver firmeza à pele. As pérolas negras de caviar contém uma 

proteína que acelera o processo de regeneração celular. As suas 

propriedades antioxidantes promove a oxigenação da pele, mantém 

a elasticidade e proporciona maior firmeza.

Caviar is a complete cocktail of concentrated marine substances 

with an extraordinary ability to regenerate and restore firmness to 

the skin. The black caviar pearls contain a protein that speeds up 

the process of cell regeneration. Its antioxidant properties promote 

oxygenation of the skin, maintains elasticity and provides greater 

firmness.

Tempo  ·  Time  ·  60’  ·  65€


