
FILOSOFIA

Especialista em Nutrição, a Herbalife aplica os seus conhecimentos nutricionais aos cuidados 

com a pele. Com mais de 15 vitaminas e ingredientes botânicos, a nossa linha de cuidados com 

a pele oferece-lhe os nutrientes necessários, diariamente, para obter bons resultados.

FÓRMULA

Melhore a aparência da sua pele com a nossa combinação de Vitamina B3, 

Vitaminas antioxidantes C e E, Aloé Vera e outros ingredientes botânicos

A linha Herbalife SKIN não contém sulfato** nem adição de 

parabenos*** e é testada dermatologicamente.

SENSAÇÕES

Desfrute de texturas refinadas, relaxe com espumas suaves. Deixe-se 

inspirar pelos óleos essenciais e fragrâncias frescas e cativantes.

RESULTADOS RÁPIDOS

Os nossos produtos, clinicamente testados, ajudam-no a 

otimizar os resultados diários, de modo a obter uma pele mais 

macia, suave e radiante, para além dos benefícios a longo prazo, 

como a diminuição da aparência de linhas finas e rugas.

* Resultados aplicáveis ao Sérum Redutor de Linhas Finas, Creme Revitalizante de Noite, Creme 
Hidratante de Dia, Creme Hidratante com FPS 30, Creme de Olhos Hidratante e Gel de Olhos Refirmante

** A ausência de sulfato aplica-se a produtos de limpeza com formação de espuma: Gel de Limpeza 
Suavizante com Aloé, Gel de Limpeza Cítrico e Esfoliante com Frutos Vermelhos.
*** A não adição de parabenos não é aplicável ao Creme Hidratante com FPS 30.

Nutrição Inteligente para a Pele.
Resultados em 7 Dias.*
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INDEPENDENTE

O seu Membro Herbalife Independente é:

Nutrição Exterior
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Máscara Purificante de 
Argila com Menta

Máscara rica e cremosa de argila contém os efeitos tonificantes e 
absorventes da argila bentonita, para remover a sujidade e absorver o 
excesso de oleosidade.

• Clinicamente testado para comprovar a melhoria no aspeto dos 
poros, após apenas uma utilização.*

• Com um toque de menta e alecrim para avivar os sentidos.

• Prepara a pele para absorver melhor os benefícios do sérum e dos 
cremes hidratantes.

• Adequado a todos os tipos de pele.

• Sem adição de parabenos. Testado dermatologicamente.

Fórmula exclusiva com: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C e E, 
aloé vera, argila bentonita, óleo de alecrim e óleo de menta.

Tubo 120ml Cód.: 0773

Aplicação

Usar 1 a 3 vezes por semana, conforme necessário.
Aplicar a seguir o gel de limpeza.
Aplicar de seguida o sérum e o creme hidratante.

* Testado em indivíduos, medindo o aspeto dos poros por um especialista, imediatamente após aplicação. Média de melhoria logo após a aplicação de 35%.
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