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Cuidados potenciados pela ciência.
Para desfrutar da pele dos seus sonhos.

PROBLEMAS DE PELE: 
Primeiros sinais de envelhecimento, 
pele baça e sem vida 

20+Recomendado para Recomendado paraRecomendado para Recomendado para

PROBLEMAS DE PELE: 
Rugas profundas, perda de 
densidade e definição 

50+

PROBLEMAS DE PELE:
Sinais de fadiga, rugas, 
desidratação e pele áspera

PROBLEMAS DE PELE:
Rugas visíveis, linhas finas
e desidratação

30+

PROBLEMAS DE PELE:
Perda de firmeza
e elasticidade 

40+

Sonha com uma pele perfeita, sempre jovem e saudável. 
Quando está no seu melhor, sente-se fantástica e isso 
repercute-se na pele. NovAge apresenta uma linha de 
cuidados do rosto cientificamente avançados para atender 
às necessidades da sua pele em todas as fases do percurso 
de envelhecimento cutâneo, desde as primeiras linhas finas 
às rugas mais profundas.

Cada linha é formulada com tecnologias únicas de 
rejuvenescimento cutâneo e extratos de células estaminais 
vegetais que atuam em sinergia para corrigir e retardar 
o processo de envelhecimento da pele. 

Também disponibilizamos a nossa Rotina NovAge de 
4 passos, clinicamente comprovada, para lhe oferecer os 
melhores resultados. Quando necessita de proporcionar 
um cuidado adicional à pele, recorra à nossa vasta seleção 
de cuidados complementares NovAge – desenvolvidos 
para complementar facilmente a sua rotina NovAge.

Com NovAge, tem tudo o que necessita para cuidar da pele, 
para que possa desfrutar de uma aparência jovem e 
saudável em qualquer idade, e sentir-se no seu melhor.

PROBLEMAS DE PELE: 
hiperpigmentação,
tom de pele irregular

PROBLEMAS DE PELE:
Pele sensível, reativa,
sinais de envelhecimento

Recomendado para
TODAS AS IDADES

Recomendado para
TODAS AS IDADES

Recomendado para
TODAS AS IDADES
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Extrato de Células Estaminais 
Vegetais. Guardiões da juventude.

AGEREFLECT TM

- ESTUDO ÚN ICO DO 
ENVELH ECIMENTO CUTÂN EO 
REALIZ ADO PEL A ORIFL A ME

A nossa pele enfrenta uma constante batalha com fatores 
internos, além de combater diariamente uma panóplia de 
agressões externas. Com a idade, as defesas naturais da 
pele diminuem, resultando, eventualmente, em sinais de 
envelhecimento visíveis. 

As células estaminais vegetais, a essência da vitalidade 
das plantas, são ricas em agentes protetores, que 
ajudam a neutralizar as agressões - ajudando 
a retardar o processo de envelhecimento. 

Utilizamos os mais recentes avanços biotecnológicos 
para estudar as células estaminais de milhares 
de plantas, identificando as que contêm propriedades 
antienvelhecimento e, posteriormente, isolando os 
preciosos compostos que oferecem o efeito mais poderoso. 

Para cada linha NovAge, selecionámos extratos de 
células estaminais vegetais únicos e combinámo-los 
com tecnologias inovadoras para atuarem sobre 
diferentes problemas de pele e proporcionarem 
resultados cientificamente comprovados. 

Este é o poder do extrato das células estaminais vegetais

AB R AN D E O ENVELH ECI M ENTO CUTÂN EO
COM E X TR ATOS D E CÉLU L AS ESTA M I NAIS VEGE TAIS 

Em conjunto, estes guardiões 
e tecnologias ajudam a revelar 
uma pele jovem e saudável - 
em qualquer idade.

Os extratos de células 
estaminais vegetais são 
o aliado perfeito nas 
nossas poderosas
 tecnologias, ajudando 
a rejuvenescer a pele.

Como guardiões da juventude, 
os extratos de células 
estaminais vegetais, presentes 
em todas as linhas NovAge, 
ajudam a proteger as 
estruturas cutâneas e 
abrandam o processo de 
envelhecimento, ajudando
a neutralizar as agressões.

Agressões na pele contribuem 
para a degradação dos seus 
componentes estruturais, 
resultando, eventualmente,
em sinais de envelhecimento.

AgeReflectTM é um estudo único da Oriflame sobre o envelhecimento cutâneo. A nossa 
pesquisa confirmou que a pele envelhece de forma completamente individual. NovAge 
é uma gama baseada nos resultados deste estudo - cada linha é personalizada para 
atuar sobre sinais de envelhecimento específicos quando estes surgem ao longo 
do processo de envelhecimento da pele – para uma pele jovem e saudável 
em qualquer idade. 

As células estaminais vegetais são uma fonte natural 
e sustentável de ingredientes ativos. Desenvolvidos em 
condições controladas de laboratório, estes extratos requerem 
90% menos água comparado com o cultivo tradicional de 
plantas, e são livres de pesticidas e contaminantes.

SABIA QUE?

document1207188668111557268.indd   All Pages 2021-03-29   16:57
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Resultados 7x 
superiores ao seguir
a rotina NovAge - 
clinicamente 
comprovado∆∆

∆∆Resultados clinicamente comprovados a usar a rotina de cuidados do rosto 
completa vs. pele sem cuidados do rosto ou rotina simples, para Skinergise,
Time Restore, Ecollagen e Ultimate Lift  NovAge.

A rotina de cuidados de pele Novage é o seu regime diário 
para uma pele jovem e de aparência saudável em qualquer 
idade. Pois, ao combinar os vários produtos, alcança 
melhores resultados - o segredo é a forma como os usa, 
quando os usa e como atuam em conjunto.

A Rotina Diária de Cuidados do Rosto Oriflame foi 
desenvolvida para maximizar o poder e sinergia 
dos seus produtos NovAge, promovendo uma ação 
antienvelhecimento total, em 4 simples passos. Cada 
passo prepara a pele perfeitamente para o passo 
seguinte, e cada produto é desenvolvido para atuar em 
perfeita harmonia com os restantes. Cientificamente 
desenvolvida, com resultados cientificamente 
comprovados.

Tudo o que tem de fazer é seguir esta rotina, duas vezes 
por dia, todos os dias - e desfrutar dos resultados.

LIMPAR

Faça a limpeza da pele duas vezes 
por dia para remover as impurezas 
e prepará-la para uma absorção mais 
eficaz dos restantes cuidados.

Use o creme de olhos para combater os 
problemas do contorno de olhos, tais 
como linhas, papos e olheiras.

Aplique o sérum antes de aplicar o creme 
de dia ou o creme de noite para potenciar 
a sua ação e conferir mais hidratação
e ingredientes ativos.

Use o creme de dia para hidratar
e proteger a pele, e o creme de noite
para reparar e nutrir.

POTENCIAR HIDRATAROLHOS

Molhe o rosto e pescoço com água 
tépida. Aplique um pouco de gel de 
limpeza na palma da mão e massaje-o 
na pele humedecida com a extremidade 
dos dedos, evitando a zona dos olhos. 
Enxague bem com água tépida
e seque com uma toalha suave.

Uma pequena quantidade é suficiente 
para cada olho. Aplique o creme ao 
longo do osso orbital e, com o dedo 
anelar, dê pequenos toques até 
à absorção do creme. Evite o contacto 
direto com os olhos.

Aplique a quantidade do tamanho de 
uma ervilha (1 cm) de creme na testa 
e maçãs do rosto. Use a extremidade dos 
dedos para espalhar uniformemente em 
todo o rosto, massajando delicadamente 
e evitando a zona dos olhos, até total 
absorção do creme.

Pressione o doseador uma vez 
para a parte de trás da mão. Com 
a extremidade dos dedos, aplique 
suave e uniformemente em todo o rosto,
evitando a zona dos olhos. Espalhe
com suaves toques em todo o rosto
até à sua total absorção.

document13191657046732219621.indd   All Pages 2022-01-03   21:14
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Recupere a sua luminosidade

Melhoria na 
luminosidade
de 25X*

Aumento de 
hidratação
em 89%**

A vida passa à velocidade da luz e não quer perder um 
segundo. Mas mesmo nos períodos mais agitados, o seu 

objetivo é uma aparência revigorada, perfeita e jovem, certo? 
Com Skinergise NovAge, poderá desfrutar dos melhores 
resultados e sem ter de esperar. Pele radiante e perfeita

desde o primeiro dia... e todos os dias seguintes.

PROBLEMAS DE PELE: 
Primeiros sinais de envelhecimento,
pele baça e sem vida 

20+
Recomendado para

*Clinicamente testado, rotina completa Skinergise NovAge, 
após 8 semanas de utilização.

**Clinicamente testado, rotina completa Skinergise NovAge, 
após 4 semanas de utilização.

Conjunto Skinergise NovAge
Conjunto de 5 produtos de tamanho 
standard.

42723
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TECNOLOGIA ENERGIZANTE
DE TAURINA 

Com Taurina, derivada de plantas e algas escandinavas, 
desenvolvida para conferir energia às células, ajudando 
a revitalizar a pele. Atua instantaneamente para hidratar 

e reduzir os sinais de fadiga e linhas finas. 

Graças à fusão única de biotecnologias, está comprovado 
que Skinergise NovAge revigora instantaneamente

a sua pele e protege-a das agressões diárias.

INSTANTANEAMENTE: 
Ajuda a revigorar a pele, ao mesmo tempo que atua para 

reduzir os sinais visíveis de fadiga, linhas finas e poros.
A luminosidade é promovida, a textura é refinada e a pele 

profundamente hidratada. Protege a pele das
agressões ambientais.

COM O USO PROLONGADO: 
Atua para revigorar e revitalizar as células, permitindo 
que funcionem adequadamente. Também ajuda a reduzir os 
sinais de fadiga e a diminuir visivelmente a aparência das linhas 
finas, ao mesmo tempo que mantém a vitalidade da pele.
Ajuda a revitalizar, proteger e hidratar a pele,
além de estimular o metabolismo celular.

∆1 Clinicamente testado, rotina completa Skinergise NovAge. 

PROBLEMAS DE PELE: 
Primeiros sinais de envelhecimento,
pele baça e sem vida 

20+
Recomendado para

TECNOLOGIAS AVANÇADAS:

EXTRATO DE CÉLULAS ESTAMINAIS
VEGETAIS DE AÇAÍ 
Ajuda a conferir proteção antioxidante contra
os radicais livres, ajuda a promover a hidratação
e complementa a ação da Taurina para ajudar
a revigorar a pele.

Clinicamente comprovado que combate 
todos os primeiros sinais de envelhecimento∆1

document7219383223295188796.indd   All Pages 2022-01-03   21:14
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Tenha o seu sono de beleza.
O período da noite é quando a pele se 

repara dos danos do dia, pelo que é crucial 
ter um padrão de sono regular. Além disso, 

dormir de barriga para cima poderá ajudar 
a evitar a pressão da pele contra 

a almofada, o que pode, por 
sua vez, provocar rugas.

A Niacinamida (Vitamina B3) adicional ajuda 
a melhorar a elasticidade da pele, a reduzir 
a aparência das linhas finas e a promover 
uma barreira cutânea saudável e equilibrada.

Sérum revigorante com 
Taurina de origem natural, 
que ajuda a pele a estar mais 
revitalizada. Proporciona 
uma luminosidade 
instantânea à pele, ao mesmo 
tempo que reduz a aparência 
visível das imperfeições 
cutâneas e poros.

Creme de olhos aperfeiçoador 
que ajuda a minimizar 
a aparência das linhas finas 
no contorno de olhos, papos 
e olheira, ao mesmo tempo 
que proporciona uma 
luminosidade saudável 
instantânea, e uma sensação 
refrescante de hidratação.

HIDRATARLIMPAR POTENCIAROLHOS

Hidratação durante toda a noite 
clinicamente comprovada∆1

∆1Estrato Córneo. Creme de noite apenas,
após a primeira utilização.

DICA NOVAGE

Limpeza inteligente que remove as 
impurezas e revigora a pele num
só passo. Com uma combinação 
de tecnologias de limpeza, 
hidratantes e suavizantes, com 
Vitamina E, desenvolvida para 
deixar a pele perfeitamente limpa, 
tonificada, suave e confortável.

Limpa 
eficazmente
a pele – 
97% concordam*1

O contorno 
dos olhos fica 
luminoso – 
80% concordam*1

Fórmula enriquecida
com Ácido Hialurónico, 
Iluminadores Óticos, 
Cafeína e Partículas 
Silver-Reflect. Aplicador 
em esfera para refrescar 
e melhorar a 
microcirculação 
sanguínea.

A pele fica 
instantaneamente 
mais saudável –  
90% concordam*1

O ativo prebiótico ajuda 
a estimular a renovação 
celular, a eliminar as células 
cutâneas mortas, a diminuir 
a aparência dos poros
e a promover um 
microambiente mais 
saudável para a pele.

Hidratação ao longo de todo o 
dia clinicamente comprovada∆3

∆3 Estrato Córneo. Creme de Dia apenas,
após a primeira utilização.

Creme de dia multiprotetor que oferece uma proteção completa contra 
agressões ambientais, ao mesmo tempo que reduz as linhas finas, 
melhorando assim a textura da pele e proporcionando uma hidratação 
instantânea e duradoura. O creme de noite revitalizante ajuda a pele
a recuperar das agressões do dia, permitindo-lhe revelar uma pele 
revigorada e renovada de manhã.

Com Tecnologia Pollution Protect, desenvolvida 
para proteger a pele dos danos provocados 
pelas agressões ambientais.*1Teste ao consumidor 

% concordam após 
a 1ª utilização.

*1Teste ao consumidor, 
usando a rotina completa, 
4 semana de utilização.

*1 Teste ao consumidor, Sérum 
apenas, após a primeira utilização.
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� Creme de Dia com FPS 30 
Ideal Perfection Skinergise 
NovAge
50 ml.

34511

� Creme de Noite Ideal 
Perfection Skinergise
NovAge
50 ml.

35075

� Creme de Olhos Ideal 
Perfection Skinergise 
NovAge
15 ml.

34515

� Sérum Ideal Perfection 
Skinergise NovAge
30 ml.

34517

� Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
150 ml.

33984
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Quando acorda e começa a fazer a sua rotina de cuidados 
do rosto, alguma vez desejou poder corrigir as suas rugas 
instantaneamente? Com a linha Wrinkle Power Ecollagen 

NovAge, poderá fazê-lo. Esta linha é formulada para corrigir 
as rugas com o uso prolongado, ao ajudar a promover 

a produção de colagénio, bem como a conferir uma 
incrível transformação instantânea.

Transforme as rugas para 
promover uma pele suave e radiante 

- a partir de hoje

Reduz 
instantaneamente 
as rugas até 49%
– Clinicamente 
comprovado∆1

∆1 Medição instantânea 
clinicamente compro-
vada do volume da ruga, 
com a utilização do 
Conjunto Wrinkle Power 
Ecollagen NovAge.

PROBLEMAS DE PELE:
Rugas visíveis, linhas finas 
e desidratação

30+
Recomendado para

Conjunto Wrinkle Power 
Ecollagen NovAge
Conjunto de 5 produtos
de tamanho standard.

42489
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∆1 Medição instantânea clinicamente comprovada do volume da ruga, com a utilização do Conjunto Wrinkle Power Ecollagen NovAge.

Redução visível das rugas
desde o 1º dia!∆1

Linha potenciada pela Tecnologia Tripeptídica patenteada, Ácido Hialurónico 
de Baixo Peso Molecular e extrato de Células Estaminais Vegetais de Edelweiss.  

Wrinkle Power Ecollagen NovAge atua em múltiplos níveis para estimular 
o colagénio, promover a saúde e hidratação da pele, e protegê-la das 

agressões ambientais. Transforma as rugas com resultados instantâneos
e a longo prazo - clinicamente comprovado.

INSTANTANEAMENTE:
O Ácido Hialurónico de Baixo Peso Molecular preenche 

a pele com hidratação, enquanto a tecnologia ótica suaviza
e aperfeiçoa a aparência da superfície da pele para uma 

redução significativa das rugas, clinicamente comprovada.

TECNOLOGIAS AVANÇADAS:

TECNOLOGIA TRIPEPTÍDICA 
PATENTEADA

A Tecnologia Tripeptídica patenteada 
estimula a produção de colagénio para 

uma correção significativa das rugas 
com o uso continuado.

ÁCIDO HIALURÓNICO
DE BAIXO PESO MOLECULAR 

O Ácido Hialurónico de Baixo Peso Molecular 
preenche as rugas desde o interior, 
suavizando-as instantaneamente.

EXTRATO DE CÉLULAS 
ESTAMINAIS 

VEGETAIS DE EDELWEISS
O extrato de Células Estaminais Vegetais de 

Edelweiss ajuda a prevenir a deterioração de 
colagénio e ácido hialurónico na pele, para 

ajudar a retardar o seu envelhecimento.

COM O USO PROLONGADO:
A Tecnologia Tripeptídica Patenteada estimula a produção 
de colagénio para ajudar a promover a densidade e força da 
estrutura cutânea para reduzir o volume das rugas. O extrato das 
Células Estaminais Vegetais ajuda a neutralizar as agressões na 
pele e a proteger contra a degradação do colagénio e ácido 
hialurónico, a fim de retardar o envelhecimento da pele.
Ao suavizar a textura da superfície da pele,
é revelada uma luminosidade jovem.

PROBLEMAS DE PELE:

Rugas visíveis, linhas finas e desidratação30+
Recomendado para
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Enriquecido com 
Tecnologia Optical Pearl 
que capta e reflete a luz 
pela superfície da pele 
para ajudar a atenuar 
e aperfeiçoar a textura 
e tom de pele.

Limpeza inteligente que remove 
as impurezas e revigora a pele 
num só passo. Com uma 
combinação de tecnologias 
de limpeza, hidratantes 
e suavizantes, com Vitamina E, 
desenvolvida para deixar 
a pele perfeitamente limpa, 
tonificada, suave e confortável.

HIDRATAR
Supersérum que corrige 
as rugas com resultados 
instantâneos e com o uso 
continuado, para revelar 
uma pele suave, radiante 
e saudável.

Creme de olhos 
que revitaliza 
instantaneamente o 
contorno dos olhos e 
ajuda a reduzir as linhas 
e rugas com o uso 
continuado, além de 
combater os papos, 
desidratação e olheiras.

Creme de dia corretor de rugas, com filtros UV, e antioxidantes 
que protegem contra a poluição, hidratando e aperfeiçoando 
instantaneamente a pele. Creme de noite intensamente nutritivo 
que recupera profundamente a pele para suavizá-la 
e proporcionar-lhe um aspeto radiante ao acordar.

Limpa 
eficazmente 
a pele- 97% 
concordam*1

*1Teste de consumidor % 
concordam após a 1ª 
utilização.

Melhora 
instantaneamente 
a aparência 
do contorno 
dos olhos*

* Teste de consumidor. * Teste de consumidor.

A pele parece 
preenchida desde 
a 1ª utilização*

*1Teste de consumidor com o creme de dia 
e o creme de noite.

*1Teste de consumidor com o creme de dia 
e o creme de noite.

As rugas parecem
suavizadas*1

Pele suave
de manhã*1

Com manteiga de Karité para ajudar a nutrir 
e suavizar a pele seca, deixando-a suave.

Potenciado por Tecnologia InstaSmooth que 
ajuda a refinar a tez instantaneamente.

LIMPAR POTENCIAROLHOS

Cuide da sua pele por dentro e por fora. 
O que consome é tão importante quanto o que 
aplica na pele. Ter uma alimentação saudável, 
riga em vegetais de folha verde, e beber água 

suficiente ao longo do dia pode fazer 
maravilhas pela sua pele. Adicionalmente, 

uma suplementação adequada pode ajudar 
a colmatar lacunas nutricionais na sua 

alimentação, e a ajudar a nutrir 
a pele desde o interior.
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DICA NOVAGECom Ativo Prebiótico 
inovador que ajuda 
a estimular a renovação 
celular e a promover 
a saúde da pele.

� 

� 

� 

� � 

� Creme de Dia com FPS 35 
Wrinkle Power Ecollagen 
NovAge 50 ml.

42426

� Creme de Noite Wrinkle 
Power Ecollagen NovAge
50 ml.

33982

� Creme de Olhos Wrinkle 
Power Ecollagen NovAge
15 ml.

33979

� Sérum Wrinkle Power 
Ecollagen NovAge
30 ml.

33980

� Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
150 ml.

33984
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A perda de firmeza e elasticidade está a mudar a forma como 
se vê ao espelho? Nós temos a solução. Os cuidados do rosto 

avançados Ultimate Lift NovAge foram desenvolvidos para 
revitalizar a pele e ajudar a recuperar a definição dos contornos 

faciais. Uma linha que promove a firmeza e elasticidade da 
pele, suaviza as rugas e recupera a vitalidade cutânea. Para 

que possa estar – e sentir-se – novamente na sua pele.

Recupera 40% 
da elasticidade 
perdida em 
apenas
4 semanas!∆3

∆3 Clinicamente testado com o Conjunto 
completo Ultimate Lift NovAge vs.
limpeza e creme de dia apenas.

PROBLEMAS DE PELE:
Perda de firmeza e elasticidade 40+

Recomendado para

Ofereça um "lifting" à sua pele

Conjunto Contour Define 
Ultimate Lift NovAge
Conjunto de 5 produtos
de tamanho standard.

44941
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Para um rosto mais definido, com pele mais 
firme, vibrante e com mais elasticidade.

Ultimate Lift NovAge consegue proporcionar resultados clinicamente 
comprovados graças à poderosa combinação de Tecnologia Aspartolift, 

extrato de Células Estaminais Vegetais de Buddleja e Tecnologia 
Tripeptídica patenteada. A estrela da linha, o Aspartolift, é a nossa 

tecnologia patenteada, comprovado que ativa a capacidade 
de produção natural de colagénio e elastina da pele.

COM O USO PROLONGADO: 
A Tecnologia Patenteada Aspartolift rejuvenesce a produção 
natural de colagénio e elastina da pele para melhorar a sua 
firmeza e elasticidade, e promover contornos do rosto mais 
tonificados e definidos. A Tecnologia Tripeptídica patenteada 
estimula a produção de colagénio, atenuando assim as rugas. 
O Extrato de Células Estaminais Vegetais de Buddleja ajuda 
a proteger o colagénio contra a deterioração e neutraliza os 
radicais livres para ajudar a abrandar o envelhecimento cutâneo.

INSTANTANEAMENTE:
Os complexos intensivos de ingredientes hidratantes e nutritivos 

desta linha deixam a pele suave e revigorada. O Ácido 
Hialurónico de Baixo Peso Molecular no creme de olhos 
e sérum hidrata a pele, preenchendo-a desde o interior, 

e reduz a aparência das rugas.

TECNOLOGIAS AVANÇADAS:

PROBLEMAS DE PELE:
Perda de firmeza 
e elasticidade 

40+
Recomendado para

A TECNOLOGIA 
PATENTEADA ASPARTOLIFT
rejuvenesce a produção de colagénio 

e elastina para uma pele mais firme, com 
mais elasticidade, e contornos do rosto 

mais definidos.

O EXTRATO DE 
CÉLULAS ESTAMINAIS VEGETAIS 

DE BUDDLEJA
ajuda a proteger a pele da quebra 
de colagénio e confere proteção 

antioxidante, para ajudar a abrandar 
o envelhecimento da pele.

TECNOLOGIA
TRIPEPTÍDICA PATENTEADA 

estimula a produção de colagénio 
para ajudar a preencher a pele 

e a suavizar as rugas.
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Com Ácido Hialurónico de 
Baixo Peso Molecular para 
um efeito preenchedor 
instantâneo, e Tecnologia 
Tripeptídica para ajudar 
a aumentar a atividade 
de colagénio na pele. 

Formulado com Cafeína, 
conhecida pela sua 
capacidade de reduzir 
a aparência dos papos 
e olheiras.

Limpeza inteligente que remove 
as impurezas e revigora a pele 
num só passo. Com uma 
combinação de tecnologias de 
limpeza, hidratantes e suavizantes, 
com Vitamina E, desenvolvida para 
deixar a pele perfeitamente limpa, 
tonificada, suave e confortável.

HIDRATAR
Creme de olhos nutritivo 
que tonifica, refirma e 
revitalize a zona dos olhos
 - instantaneamente. 
Reduz eficazmente o 
aparecimento de rugas, 
papos e olheiras.

Limpa 
eficazmente 
a pele- 
97%
concordam*1

*1Teste de consumidor 
% concordam após 
a 1ª utilização.

Tonifica 
significativamente 
o contorno 
dos olhos*4

*4 Testado no consumidor com 
o creme de olhos num painel 
de 78 mulheres.

Supersérum sedoso 3D que 
tonifica e refirma a pele, além 
de reduzir as rugas com o uso 
prolongado, para contornos 
do rosto mais definidos. 
Preenche e suaviza 
instantaneamente a pele.

Potencia 
o efeito dos 
cremes de 
dia e noite∆2

∆2 Clinicamente testado com 
os Cremes de Dia e Noite 
Ultimate Lift NovAge 
e Dia/Noite/Sérum.

O creme de dia hidratante com FPS 15 foi desenvolvido para 
tonificar e refirmar a pele, além de reduzir a aparência das rugas 
— para uma pele revigorada e revitalizada. O creme de noite rico 
e ultra-hidratante confere uma nutrição intensa durante a noite 
e atua para reduzir significativamente os sinais de envelhecimento 
nas horas mais ativas da pele – quando dorme!

A pele fica preenchida 
e as rugas reduzidas*1

*1 Testado no consumidor com os cremes de dia 
e noite num painel de 71 mulheres.

Torna a pele mais firme 
de forma eficaz*1

Com Tecnologia FreshProtect que incorpora 
uma combinação concentrada de 
humidificantes para ajudar a manter 
a pele preenchida e radiante.

O Elixir NightRecover nutre a pele com um 
complexo de hidratação e nutrição, graças 
a um complexo de humidificantes e emolientes.

LIMPAR POTENCIAROLHOS

A sua rotina de cuidados do rosto não deve 
parar na linha do maxilar. 

A pele do pescoço é muito delicada 
e requer atenção, sendo uma das 

primeiras zonas do corpo a revelar sinais de 
envelhecimento – contudo, todos tendemos 

a negligenciar esta zona. Quando aplica os 
produtos, não os esfregue na pele. Seja 

suave e massaje-os num movimento 
ascendente para um efeito lifting.
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DICA NOVAGE

� 

� 

� 

� � 

� Creme de Dia com FPS 15 
Contour Define Ultimate Lift 
NovAge 50 ml.

34510

� Creme de Noite Contour 
Define Ultimate Lift NovAge
50 ml.

34549

� Creme de Olhos 
Contour Define Ultimate 
Lift NovAge 15 ml.

34552

� Sérum Contour Define 
Ultimate Lift NovAge
30 ml.

34550

� Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
150 ml.

33984
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A verdadeira beleza não é ser perfeita mas sim sentir-se 
confiante na sua própria pele. Time Restore NovAge permite-lhe 
abraçar as mudanças da vida, redefinindo, simplesmente, o que 

significa ter pele madura e permitindo-lhe ter um exterior que 
combine com o seu interior.

Redefinição da pele madura

94% das mulheres 
com pele madura 
notaram uma 
melhoria na 
elasticidade e 
nutrição da pele*1

PROBLEMAS DE PELE:
Rugas profundas, perda de 
densidade e definição 

50+
Recomendado para

*1Teste de consumidor com o Conjunto de Cuidados 
do Rosto Time Restore NovAge.

Conjunto Time Restore NovAge
Conjunto de 5 produtos
de tamanho standard.

31774
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Clinicamente comprovado que melhora a pele∆2

ENTENDA AS ALTERAÇÕES 
HORMONAIS
Durante a menopausa, os níveis de 
estrogénio diminuem significativamente. 
O estrogénio é vital para a síntese de 
colagénio e moléculas de água que 
mantêm a pele densa, hidratada 
e com elasticidade. Com a diminuição 
acentuada de estrogénio, a síntese de

Time Restore NovAge oferece à pele madura tudo o que esta necessita 
para estar no seu melhor. O poderoso duo de Tecnologia GenisteinSOY

e extrato de Células Estaminais Vegetais de Plantago lanceolata nutre 
e hidrata intensamente para uma pele mais densa e resiliente, com 

contornos do rosto mais definidos, bem como rugas profundas 
e manchas menos pronunciadas.

TECNOLOGIA GENISTEINSOY

A Tecnologia GenisteinSOY ajuda a aumentar os 
níveis de colagénio da pele, bem como de canais de 

água, redensificando a pele e suavizando
as rugas profundas.

TECNOLOGIAS AVANÇADAS:

EXTRATO DE CÉLULAS ESTAMINAIS 
VEGETAIS DE PLANTAGO LANCEOLATA
O Extrato de Células Estaminais Vegetais de Plantago 
lanceolata ajuda a inibir a degradação 
da matriz estrutural da pele para ajudar a manter 
a sua densidade e diminuir o desenvolvimento 
das manchas da idade.

PROBLEMAS DE PELE:
Rugas profundas, perda de
densidade e definição 

50+
Recomendado para

colagénio diminui, e a velocidade com 
que este se degrada aumenta. 
O resultado é uma pele 
significativamente mais seca, menos 
densa e enfraquecida, com rugas mais 
profundas e contornos de rosto menos 
definidos.
Com a idade, há também uma redução 
de células que produzem melanina 

(melanócitos) na camada inferior da 
epiderme. Para combater isto, as células 
trabalham mais para proteger a pele dos 
danos provocados pelos raios UV. 
Juntamente com a perda de colagénio, faz 
com que a melanina se espalhe e acumule 
em zonas densas em vez de se distribuir 
uniformemente, resultando em manchas 
de idade visíveis.

∆2Teste clínico para hidratação, com o Conjunto de Cuidados do Rosto Time Restore NovAge.
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A pele do contorno dos lábios e olhos é mais 
fina e delicada quando comparado com 

a pele do restante rosto. Isto torna-a 
propensa à desidratação e lesões. É crucial 

proporcionar a estas zonas um cuidado 
especial e extrassuave. Também é boa 

ideia hidratar a pele do contorno de lábios 
e olhos meia hora antes de aplicar 

a maquilhagem, e após removê-la para 
ajudar a prevenir a formação de rugas.

Formulado com Alcaçuz 
que contém uma isoflavona 
conhecida por ajudar 
a clarear e iluminar a tez.

Enriquecido com extrato de Eufrásia que 
ajuda a fortalecer os vasos capilares no 
contorno de olhos para uma melhor 
microcirculação sanguínea, diminuindo 
assim a aparência das olheiras.

Creme de olhos e lábios 
tudo em um que redefine 
o contorno dos olhos 
e diminui a aparência 
das rugas dos olhos 
e lábio, bem como 
as olheiras.

Limpeza inteligente que remove 
as impurezas e revigora a pele 
num só passo. Com uma 
combinação de tecnologias 
de limpeza, hidratantes 
e suavizantes, com Vitamina E, 
desenvolvida para deixar a pele 
perfeitamente limpa, tonificada, 
suave e confortável.

Limpa 
eficazmente 
a pele - 
97%
concordam*1

*1Teste de consumidor 
% concordam após 
a 1ª utilização.

Contornos de 
olhos e lábios 
mais definidos 
77%*

*Teste de consumidor. *Teste de consumidor.

Este sérum sedoso hidrata 
intensamente a pele, 
melhorando o seu tom 
e promovendo a sua 
luminosidade natural, 
para uma tez totalmente 
refrescada, renovada 
e rejuvenescida.

Recupera 
visivelmente 
a aparência da 
pele em apenas 
1 semana*

O creme de dia multicorretor com FPS 15 hidrata intensamente a pele 
para contornos do rosto mais definidos, bem como rugas e manchas 
da idade menos visíveis. O creme de noite nutre a pele durante 
o período de repouso, ajudando a suavizar as rugas profundas, 
redefinir os contornos do rosto, melhorar a densidade da pele 
e diminuir a aparência das manchas da idade.

Suaviza as rugas profundas
82%*1

*1Teste de consumidor com o Conjunto de Cuidados 
do Rosto Time Restore NovAge.

*1Teste de consumidor com o Conjunto de Cuidados 
do Rosto Time Restore NovAge.

A pele parece mais densa 
e definida 88%*1

O Ácido Hialurónico ajuda a promover 
e manter bons níveis de hidratação na pele.

Com Óleos Naturais de Limnanto 
e Groselha-negra, ricos em ácidos gordos 
nutritivos que promovem uma pele suave 
e com elasticidade.

HIDRATARLIMPAR POTENCIAROLHOS R
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DICA NOVAGE

� 

� 

� 

� 
� 

� Creme de Dia Multicorretor 
com FPS 15 Time Restore 
NovAge
50 ml.

32627

� Creme de Noite Regenerador 
Time Restore NovAge
50 ml.

32628

� Creme de Olhos e Lábios 
Time Restore NovAge
15 ml.

32629

� Sérum Revitalizante 
Time Restore NovAge
30 ml.

32630

� Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
150 ml.

33984
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TODAS AS IDADES
Recomendado para

Reduz todas 
as principais 
descolorações 
e manchas escuras 
em apenas 
2 semanas*
*Teste de consumidor.

PROBLEMAS DE PELE:
Hiperpigmentação, tom de pele irregular
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◊ Com base na atividade da Tecnologia Skin Tone Regulator no MITF – um importante 
regulador de pigmentação – testado in vitro.

A pele baça e tom irregular estão a deixá-la frustrada? A linha 
Brilliance NovAge reduz as descolorações◊ e promove um tom 

de pele luminoso – para que possa estar e sentir-se 
incrivelmente radiante.

Confira à pele uma 
luminosidade perfeita

Conjunto Infinite Luminosity 
Brilliance NovAge
Conjunto de 5 produtos de tamanho 
standard.

44680
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A hiperpigmentação e as descolorações de 
pele são geralmente resultado dos danos 
oxidativos na pele, que podem ser 
desencadeados por vários fatores, tais 

AQUA-BANK 
MOISTURE STRATEGY

Confere e retém a hidratação na barreira 
cutânea ao longo do dia para manter a 
pele preenchida e suave, e permite que

a luz seja refletida de forma uniforme, 
para uma tez translúcida e luminosa.

O 1º conjunto da Oriflame com resultados clinicamente 
comprovados no aumento da luminosidade e translucidez ∆

O QUE CAUSA 
A HIPERPIGMENTAÇÃO?

TECNOLOGIA SKIN TONE 
REGULATOR

Impede a produção excessiva de 
melanina◊. Reduz a hiperpigmentação

e melhora outras descolorações 
de pele.

TECNOLOGIAS AVANÇADAS:

TODAS AS IDADES
Recomendado para

◊ Com base na atividade da Tecnologia Skin Tone Regulator no MITF – um importante regulador de pigmentação – testado in vitro.

A linha Brilliance NovAge é potenciada pela Tecnologia Skin Tone Regulator, Extrato de Células Estaminais 
Vegetais de Plantago lanceolata e Aqua-Bank Moisture Strategy que, em conjunto, melhoram o tom de pele 

irregular, hiperpigmentação, como manchas escuras e 3 dos tipos de descoloração mais comuns 
(vermelhidão, zonas amareladas e tom de pele baço e acinzentado),

e revelam uma tez mais luminosa e radiante.

∆ Teste clínico.

EXTRATO DE CÉLULAS 
ESTAMINAIS VEGETAIS DE 
PLANTAGO LANCEOLATA
Ajuda a neutralizar os efeitos dos

danos oxidativos para ajudar 
a combater todas as principais 

descolorações de pele.

PROBLEMAS DE PELE:
hiperpigmentação,
tom de pele irregular

como a exposição aos raios UV e poluição, 
desequilíbrio hormonal e fatores de estilo de 
vida, como uma alimentação inadequada 
e stress. Os danos oxidativos danificam 
e interrompem diferentes funções na pele, 
incluindo a produção de melanina - o pigmento 
responsável por definir o tom da pele. Isto 
resulta em tons de pele irregulares - 

normalmente avermelhados, amarelados ou 
baços/acinzentados.  

As tecnologias e ingredientes incluídos na linha 
Brilliance NovAge atuam em conjunto para 
ajudar a melhorar a aparência da 
hiperpigmentação e outros tipos de 
descolorações da pele. Clinicamente testado.
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O Complexo Bright-Eye ajuda 
a recuperar a aparência 
revigorada e luminosidade 
na zona do contorno de olhos, 
e confere proteção 
antioxidante.

Tez mais radiante 
com uma 
luminosidade 
saudável –

78%
concordam*

Limpa 
eficazmente 
a pele- 

97%
concordam*1

*1Teste ao consumidor 
% concordam após 
a 1ª utilização.

Limpeza inteligente que remove 
as impurezas e revigora a pele 
num só passo. Com uma 
combinação de tecnologias 
de limpeza, hidratantes 
e suavizantes, com Vitamina E, 
desenvolvida para deixar 
a pele perfeitamente limpa, 
tonificada, suave e confortável.

HIDRATARLIMPAR POTENCIAROLHOS

Use proteção solar todos os dias – 
inclusive nos dias nublados! A exposição 

solar é uma das maiores responsáveis pelo 
envelhecimento cutâneo e hiperpigmentação. 
Por isso, é importante usar um hidratante com 
FPS. Para uma maior proteção, pode aplicar 

protetor solar sobre o creme. Lembre-se, 
o protetor solar deve ser sempre aplicado 

após todos os cuidados.

DICA NOVAGE

� 

Use o creme de olhos 
nutritivo e hidratante 
para melhorar as 
descolorações de pele 
e revelar um contorno 
de olhos luminoso 
e radiante.

Contorno dos 
olhos mais 
luminoso 
- clinicamente 
comprovado∆

Recorra ao sérum para 
hidratar e suavizar 
instantaneamente a pele 
e ajudar a melhorar o tom 
de pele irregular, textura 
e visibilidade das 
manchas escuras.

Ajuda a reduzir 
a visibilidade das 
manchas escuras∆

Aplique o creme de dia para ajudar a melhorar o tom de pele 
e descolorações, e proteger a pele dos fatores ambientais.
Use o creme de noite reparador para acordar com
uma pele radiante e uniforme. 

Uma tez radiante 
e uniforme ao acordar*

Enriquecido com Tecnologia 
Acti-Soothe - um extrato natural 
de árvore Candeia, conhecida 
pela sua capacidade de inibir 
respostas inflamatórias 
específicas e de suavizar a pele.

Com Tecnologia City Shield 
que confere FPS 30 e foi 
desenvolvido para proteger 
a pele da poluição e raios UV.

A Tecnologia Vita-Bright 
usa o poder da 
Niacinamida para 
ajudar a proteger 
a pele das descolorações 
e fortalecer a barreira 
cutânea.

∆ Teste clínico. ∆ Teste clínico.

*Teste ao consumidor.

*Teste ao consumidor.

� 

� 

� 

� 
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� Creme de Dia com FPS30 
Infinite Luminosity Brilliance 
NovAge 50 ml.

35744

� Creme de Noite Infinite 
Luminosity Brilliance NovAge
50 ml.

35745

� Creme de Olhos Infinite 
Luminosity Brilliance NovAge
15 ml.

35746

� Sérum Infinite 
Luminosity Brilliance 
NovAge 30 ml.

34509

� Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
150 ml.

33984
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PROBLEMAS DE PELE: 
Pele sensível, reativa, sinais de envelhecimento

Conjunto Skinrelief Pro 
Resilient NovAge
Conjunto de 5 produtos
de tamanho standard.

44480

TODAS AS IDADES
Recomendado para

Reduz as rugas 
até 23% em
8 semanas∆1

∆1 Teste clínico usando o Conjunto Skinrelief 
NovAge – limpeza, creme de olhos, sérum, 
creme de dia sem FPS e creme de noite.
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Evita o uso de cremes antienvelhecimento porque tem pele 
sensível que faz reação a quase tudo? Já não tem de 

escolher entre os cuidados de rosto para pele sensível 
e antienvelhecimento. Com Skinrelief NovAge pode ter 

o melhor de ambos. Sem compromissos – apenas uma pele 
maravilhosamente apaziguada, jovem e saudável. 

Clinicamente 
comprovado que reduz 
a sensibilidade da pele∆1

Controle a pele sensível – 
e o envelhecimento cutâneo.
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Sabia que mais do que 50% das mulheres 
com mais de 30 anos têm pele sensível?
Esta característica pode ser herdada ou 
desencadeada por fatores externos como 
UV, poluição, e ingredientes cosméticos. 
A sensibilidade da pele significa 
tipicamente ter uma barreira cutânea fraca 
e debilitada e pode incluir sintomas tais 
como secura, aperto, vermelhidão, 
erupções, prurido, ardor e picadas. Muitas 
vezes esta é a razão para evitar produtos

TEC
N

O
LO

G
IA

 S
K

IN
RELIEF

N
o

vA
g

e

∆1 Teste clínico usando o Conjunto Skinrelief NovAge – limpeza, creme de olhos, sérum, creme de dia sem FPS e creme de noite.

DERMALIFT ACTIVE 3D POLLUTION GUARDTECNOLOGIA ULTRA CALM
Este ingrediente ativo natural in vitro e in 

vivo tem demonstrado recuperar a função 
ideal da pele sensível, ao suavizar, 

recuperar, fortalecer e reequilibrar a 
barreira cutânea desde o interior.

Este ativo natural, semelhante ao retinol, 
estimula eficazmente a produção de 
colagénio e elastina, para reduzir as 

rugas e melhorar a firmeza e a 
elasticidade, ao mesmo tempo que é 

suave para a pele.

A Pollution Guard 3D é uma tecnologia 
de polímero natural, que forma uma rede 

invisível que atua como uma segunda pele 
para servir como barreira que protege 

a sua própria pele contra 
os danos da poluição.

TECNOLOGIAS AVANÇADAS:

1o Conjunto Oriflame clinicamente comprovado para 
reduzir a sensibilidade da pele∆1

PROBLEMAS DE PELE: 
Pele sensível, reativa, 
sinais de envelhecimento

TODAS AS IDADES
Recomendado para

Criada especialmente para a pele sensível, Skinrelief NovAge tem Tecnologia Ultra Calm, DermaLift Active 
e Pollution Guard 3D. Os ingredientes de cuidados sensíveis e os ativos eficientes funcionam em sinergia para reduzir 
a sensibilidade da pele, melhorar a condição da pele, e ajudar a evitar o desconforto cutâneo futuro – com resultados 

clinicamente comprovados. As fórmulas têm um pH equilibrado, não contêm perfume, são não comedogénicas, 
e foram criadas com o microbioma da pele em mente. 

antienvelhecimento com medo de quaisquer 
reações indesejadas da pele. 

Qualquer pessoa que tenha sofrido de pele 
sensível e reativa pode compreender o 
impacto que esta pode ter no dia-a-dia. 
Para além do desconforto e possível 
autoconsciência das características visíveis, 
ter uma pele sensível pode impedir que se 
possa vestir certas roupas ou significar que 
se opte por evitar situações sociais 
de tempos a tempos.

Todos os testes clínicos e ao consumidor que 
realizámos ao Skinrelief NovAge foram feitos 
com panelistas com pele sensível. Como 
parte dos testes clínicos, pedimos-lhes que 
preenchessem o questionário Índice de 
Qualidade da Vida Dermatológica antes e 
depois de usar os produtos durante 8 semanas. 
No final do estudo, quase todos os membros do 
painel passaram de um certo grau de impacto 
negativo na vida a não terem qualquer impacto.
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Com Tecnologia EyeRevive, um 
ativo vegetal, criado para melhorar 
a aparência dos papos e olheiras.

A Vitamina E protege contra os danos 
causados pelos radicais livres, ajudando 
a manter a integridade da barreira 
cutânea, e, consequentemente, a 
hidratação da pele.
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Apazigua, 
alivia e acalma 
instantaneamente 
a pele em stress – 
87% concordam*

Creme de dia com PPS 30 Pro Resilience 
Skinrelief NovAge
50 ml.

40794

Creme de Noite Pro Resilient 
Skinrelief NovAge 
50 ml.

38385

Creme de Olhos Pro Resilient
Skinrelief  NovAge 15 ml.

38390

Sérum Pro Resilient Skinrelief
30 ml.

38391

HIDRATARLIMPAR POTENCIAROLHOS

*Teste de consumidor.

Limpa de forma 
eficaz, mas 
confortável, ao 
mesmo tempo – 
91% concordam*

Limpeza Foam Pro Resilient
Skinrelief NovAge 150 ml.

38382

*Teste de consumidor.

Limpe e prepare a sua pele 
com a espuma de limpeza que 
remove as impurezas enquanto 
respeita a barreira da sua pele.

Aplique uma dose de 
creme de olhos para 
apaziguar a pele do 
contorno dos olhos e 
reduzir o aparecimento 
de rugas, manchas 
escuras e inchaço.

Use o sérum antes do 
hidratante para aliviar os 
problemas associados 
com a pele sensível, reduzir 
sinais de envelhecimento, 
e melhorar a elasticidade 
da pele.

Use o creme antienvelhecimento de dia com FPS 30 para hidratar, 
reduzir a sensibilidade e proteger contra a poluição. E use o creme 
de noite nutritivo para reparar a barreira da pele sensível enquanto 
suaviza e apazigua a pele.

Criado para 
reduzir o 
aparecimento 
de rugas e 
rídulas

*Teste de consumidor.*Teste de consumidor.

Melhora os sinais de 
envelhecimento na 
zona do contorno 
dos olhos –
78% concordam*

A pele fica 
suavizada e 
confortável antes 
de dormir – 
93% concordam*

Uma delicada fórmula 
em mousse com 

d-Pantenol que ajuda a 
melhorar a função da 
barreira de proteção 

cutânea, e também 
ajudar a reduzir o 

desconforto.

Com Pollution Guard 
3D - uma tecnologia 

natural, desenvolvida 
para evitar que as 

partículas de poluição 
contactem a pele.

Com uma mistura de 
lípidos naturais, 

incluindo Manteiga de 
Karité e Óleo de Aveia 

Sueco, para ajudar a 
restaurar e manter a 

integridade da 
barreira cutânea.

Para melhor responder às 
necessidades da pele sensível, 
os produtos NovAge Skinrelief 

são apresentados em 
embalagens higiénicas, com 

doseador. Este tipo de 
embalagem ajuda a evitar 

a contaminação pelos dedos 
e a minimizar a utilização 

de conservantes.

SABIA QUE?
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Solução revigorante e 
antienvelhecimento completa para Ele

†3Avaliação clínica, realizada por especialistas,
em homens a usar o Conjunto NovAge Men.

Se deseja manter um aspeto jovem e revigorado ao longo 
dos anos, então é essencial investir em cuidados do rosto. 

NovAge Men proporciona uma solução completa, com uma rotina 
antienvelhecimento revigorante, desenvolvida especificamente para 

as necessidades únicas da pele dos homens. Dividida em 4 passos 
simples de seguir, em que cada passo define a base para o passo 

seguinte, e demora apenas 2 minutos do início ao fim.

Efeito Antifadiga 
Clinicamente 
Comprovado!
Promove:
• Redução das rugas†3 

• Suavidade da pele†3 

• Hidratação†2

• Elasticidade†3 

• Pele tonificada†3 

†2 Teste clínico a usar o Conjunto NovAge Men.

PROBLEMAS DE PELE:
Sinais de fadiga, rugas, 
desidratação e pele áspera

TODAS 
AS IDADES

Recomendado para

Conjunto NovAge Men
Contém 4 produtos
de tamanho standard.

29446
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Cuidados de elevado desempenho para uma pele 
revigorada e com aparência jovem

TECNOLOGIAS AVANÇADAS:

TECNOLOGIA 
ANTIENVELHECIMENTO DE BAOBÁ 

Combate os sinais de envelhecimento provocados pelo 
Versican, um biomarcador significativo que contribui para 
a formação das rugas. Está clinicamente comprovado que 

a pele apresenta uma redução dos sinais de fadiga.

EXTRATO DE CÉLULAS ESTAMINAIS 
VEGETAIS DE COFFEA BENGALENSIS 
Ajuda a estimular os níveis de energia celular – confere um 
efeito revigorante que promove, por sua vez, células cutâneas 
saudáveis bem como uma maior capacidade antioxidante 
para proteger a pele.

Para atender às necessidades específicas da pele masculina, 
a linha NovAge Men é potenciada por inovadoras tecnologias 

bioativas – Tecnologia Antienvelhecimento de Baobá 
e extrato de células estaminais vegetais 

de Coffea bengalensis.

PROBLEMAS DE PELE:
Sinais de fadiga, rugas,
desidratação e pele áspera

TODAS AS 
IDADES

Recomendado para

AS CARACTERÍSTICAS 
ÚNICAS DA PELE MASCULINA
Estudos provaram que a pele dos homens 
é muito diferente da das mulheres. Isto 
deve-se à testosterona, que torna a pele 
dos homens mais espessa e resistente. 
A testosterona é também responsável 
pelo crescimento de pelos faciais. Isto 

faz com que os homens tenham de fazer 
a barba, o que agride a pele. Para além 
disso, a testosterona faz com que a pele 
tenha uma quantidade maior de células, 
o que significa que tem uma atividade 
maior e requer mais energia. Sem energia, 
a aparência jovem desvanece 
prematuramente, dando lugar aos sinais 
de envelhecimento.

Foi feita, recentemente, outra descoberta 
importante relativamente à pele masculina. 
Uma proteína chamada Versican mostrou 
ter um papel significativo no envelhecimento 
cutâneo. Como este biomarcador específico 
dos homens se deteriora com o tempo, 
ocorre uma perda de tonicidade na pele, 
o que leva à formação de rugas.
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O aplicador em esfera 
refresca e melhora 
a microcirculação 

sanguínea.

HIDRATAR
Aperte suavemente o gel de 
olhos e deslize o aplicador 
em esfera sobre a pele limpa 
do contorno de olhos para 
reduzir os sinais de fadiga 
e combater as rugas junto 
aos olhos, para uma 
aparência mais 
revigorada e rejuvenescida.

Aplique a limpeza no rosto 
e pescoço para remover as células 
cutâneas mortas e impurezas, 
deixando a pele livre de 
oleosidade e sebo, e preparada 
para os restantes cuidados 
hidratantes e energizantes. 
Enxague bem após a utilização.

Massaje a loção facial na 
pele para lhe fornecer uma 
hidratação revitalizante 
ao longo de todo o dia, 
ao mesmo tempo que 
combate todos os sinais 
de envelhecimento.

Massaje o sérum no 
rosto para revigorar 
instantaneamente, hidratar 
e suavizar a pele, além 
de criar uma ação 2X mais 
hidratante para a Loção 
Facial Antienvelhecimento 
em Gel NovAge Men.

Limpa e purifica 
a pele – 93% 
concordam*

* Teste de consumidor 
realizado na pele 
masculina.

* Teste de consumidor 
realizado na pele 
masculina. * Teste de consumidor realizado 

na pele masculina. * Teste de consumidor 
realizado na pele 
masculina.

Combate 
os sinais de 
fadiga – 87% 
concordam*

A pele parece 
instantaneamente 
revigorada 
e hidratada – 
90% concordam*

Reduz 
visivelmente 
os sinais de 
envelhecimento– 
78% concordam*

Com Gingko 
antioxidante para 
ajudar a suavizar 
a pele, aumentar 

a ação hidratante 
e estimular a síntese 

de colagénio.

Gel Aftershave de 
textura ligeira que 
apazigua, hidrata 
e suaviza a pele 
e cabelo.

Gel refrescante 
que se transforma 
em espuma, para 
uma lubrificação 
incrível enquanto 
se barbeia, e que 

ajuda a apaziguar, 
hidratar e suavizar 

a pele.

LIMPAR POTENCIAROLHOS

Faça a barba à noite. A menos que tenha de 
estar com a pele completamente suave de 
manhã, fazer a barba à noite pode oferecer 
muitos benefícios. Está mais descontraído e os 
pelos estão mais salientes, assegurando assim 
um barbear eficaz. Além disso, a sua pele tem 
tempo para se reparar durante a noite.

Formulada com Carvão 
Preto Japonês 

e partículas esfoliantes 
de origem natural, esta 

limpeza remove fácil 
e eficazmente as células 

cutâneas mortas 
e desobstrui os poros, 

removendo as 
impurezas acumuladas.

Fórmula matificante, sem 
óleo, de rápida absorção, 

para revitalizar, hidratar, 
suavizar e refrescar a pele.
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DICA NOVAGE

� 
� 

� 
� 

� 

� 

� Limpeza Purificante e 
Esfoliante NovAge Men
125 ml.

33198

� Gel de Olhos Rescue 
NovAge Men
15 ml.

33199

� Sérum Revigorante e 
Hidratante NovAge Men
50 ml.

33200

� Loção Facial 
Antienvelhecimento 
em Gel NovAge Men
50 ml.

33201

� Gel de Barbear High 
Definition NovAge Men
200 ml.

35864

� Gel Aftershave Suavizante 
NovAge Men
100 ml.

35865
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Amostra Creme de Dia com 
FPS 35 Wrinkle Power 
Ecollagen NovAge
1,5 ml.

42475

Amostra Sérum Wrinkle Power 
Ecollagen NovAge
1,5 ml.

35083

Amostra de Noite Wrinkle 
Power Ecollagen NovAge
1,5 ml.

35082

Amostra Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
3 ml.

35084

Amostra Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
3 ml.

35084

Amostra Gel de Olhos Rescue 
NovAge Men
1 ml.

35081

Amostra Creme de Noite 
Contour Define Ultimate Lift 
NovAge
1,5 ml.

35632

Amostra Creme de Dia com 
FPS 15 Contour Define 
Ultimate Lift NovAge
1,5 ml.

35631

Amostra Sérum Contour 
Define Ultimate Lift NovAge
1,5 ml.

35634

Amostra Creme de Olhos 
Contour Define Ultimate Lift 
NovAge
1 ml.

35633

Amostra Creme de Noite Ideal 
Perfection Skinergise NovAge
1,5 ml.

35480

Amostra Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
3 ml.

35084

Amostra Creme de Dia FPS 30 
Ideal Perfection Skinergise 
NovAge
1,5 ml.

35479

Amostra Sérum Ideal 
Perfection Skinergise NovAge
1,5 ml.

35481

Amostra Creme de Olhos Ideal 
Perfection Skinergise NovAge
1 ml.

35482

PROBLEMAS DE PELE: 
Perda de firmeza e 

elasticidade 

PROBLEMAS DE PELE: 
Primeiros sinais de envelhecimento, 

pele baça e sem vida 

PROBLEMAS DE PELE: 
Rugas visíveis, linhas finas e 

desidratação

Amostras para 
experimentar algo 
novo e partilhar com 
os seus clientes.

Entre na sua área pessoal do site Oriflame para 
saber mais: https://pt.oriflame.com/sample-shop/
skincare

As amostras são a forma perfeita de 
apresentar novas pessoas aos 
cuidados de rosto NovAge, ou para 
conhecer uma nova rotina. Se os seus 
clientes não tiverem a certeza se uma 
rotina de cuidados de pele NovAge é 
adequada, pode dar-lhes amostras 
para que sintam e vejam a diferença 
que os produtos fazem. Também pode 
oferecê-las como presentes aos seus 
atuais clientes como incentivo a 
experimentarem algo novo. 
Experimente por si as amostras e 
recomende NovAge com 
conhecimento de causa!
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Amostra Creme de Dia 
Brilliance Infinite Luminosity 
SPF30 NovAge
1,5 ml.

36204

Amostra Creme de Noite 
Brilliance Infinite Luminosity 
NovAge
1,5 ml.

36206

Amostra Gel de Olhos Rescue 
NovAge Men
1 ml.

35232

Amostra Limpeza Purificante 
e Esfoliante NovAge Men
3 ml.

35231

Amostra Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
3 ml.

35084

Amostra Sérum Revigorante 
e Hidratante NovAge Men
1,5 ml.

34613

Amostra Loção Facial 
Antienvelhecimento em Gel 
NovAge Men
1,5 ml.

34612

Amostra Sérum Brilliance 
Infinite Luminosity NovAge
1,5 ml.

36205

Amostra Creme Contorno de 
Olhos Brilliance Infinite 
Luminosity NovAge
1 ml.

36203

Amostra Sérum Pro Resilient 
Skinrelief NovAge
1,5 ml.

41183

Amostra Creme de Dia Pro 
Resilient SPF 30 Skinrelief 
NovAge
1,5 ml.

41185

Amostra Limpeza Espuma Pro 
Resilient Skinrelief NovAge
3 ml.

41377

Amostra Creme de Noite Pro 
Resilient Skinrelief
1,5 ml.

41378

Amostra Creme de Olhos Pro 
Resilient Skinrelief NovAge
1 ml.

41379

PROBLEMAS DE PELE:
Pele sensível, reativa,

sinais de envelhecimento

PROBLEMAS DE PELE: 
hiperpigmentação,

tom de pele irregular

PROBLEMAS DE PELE:
Sinais de fadiga, rugas, 

desidratação e pele áspera

Amostra Creme de Dia 
Multicorretor com FPS 15 Time 
Restore NovAge
1,5 ml.

35332

Amostra Creme de Noite 
Regenerador Time Restore 
NovAge
1,5 ml.

35333

Amostra Gel de Limpeza 
Supreme NovAge
3 ml.

35084

Amostra Sérum Revitalizante 
Time Restore NovAge
1,5 ml.

35198

Amostra Creme de Olhos e 
Lábios Time Restore NovAge
1 ml.

35200

PROBLEMAS DE PELE:
Rugas profundas, perda de 

densidade e definição 
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OFTALMOLOGICAMENTE 
TESTADO

Use duas vezes por dia (de manhã 
e à noite) no rosto, pescoço e decote, 
logo após a limpeza. Pressione 
suavemente na pele, com um disco 
de algodão, evitando a zona dos olhos. 
Aguarde até à total absorção da 
essência. Não enxague.

87% 
concordam que a pele 
parece mais tonificada 
e suavizada*
*Teste de consumidor realizado com a Essência Primária 

NovAge, após a primeira utilização.

Uma essência que eleva a aparência 
saudável da pele instantaneamente 
e com o uso prolongado
Clinicamente comprovado 
que reduz a aparência dos poros, 
e promove uma tez mais equilibrada 
e visivelmente rejuvenescida.

Ajuda a manter a barreira 
cutânea e a promover uma tez 

com aparência saudável. 
Comprovado que ajuda 

a melhorar a condição geral da 
pele. Estimula o processo de 

renovação natural das células 
cutâneas, ajudando a suavizar 

a textura da pele, e atua para 
diminuir a aparência dos poros, 

ao mesmo tempo que mantém 
a pele hidratada.

Pele 
excecionalmente 
limpa 
e incrivelmente 
nutrida
Um óleo de limpeza requintado 
que elimina instantaneamente 
a oleosidade e impurezas 
resistentes às limpezas à base 
de água, ajudando a desobstruir 
os poros, a iluminar a tez e a deixar 
a pele hidratada, suave e revigorada.

Pressione o doseador 1-2 vezes para a mão. 
Aplique na pele seca. Se tem uma Zona T oleosa, 
concentre-se nessas zonas. Humedeça as mãos 
com um pouco de água tépida continue 
a massajar no rosto até obter uma emulsão 
cremosa. Remova com água. Use de manhã 
e à noite. Para um limpeza dupla, aplique de 
seguida a sua limpeza usual.

A essência de 
uma pele nutrida 
e com aparência 
saudável

TECNOLOGIA CLEANSING OIL
Formulado com uma combinação 
de óleos, incluindo Óleo de Onagra 
natural, este produto adere suavemente 
na pele e transforma-se numa emulsão 
cremosa quando em contacto com 
a água. Fácil de remover com 
água, deixando a pele suave 
e livre de impurezas.

PREBIÓTICO MARINHO

UTILIZAÇÃO:
UTILIZAÇÃO:

Nutre e deixa
a tez hidratada -
97% concordam*
*Testado pelos consumidores
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Essência Primária NovAge
150 ml.

33987

Óleo de Limpeza Facial NovAge
150 ml.

38828
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A pele parece 
instantaneamente 
renovada - 94%*

*Teste de consumidor % concordam, 
após a 1ª utilização.

8 horas de “sono de beleza” num frasco*1

Hidratação 
e nutrição 
intensas desde 
a primeira 
utilização 
- 92%*2

Use uma ou duas vezes por semana. Aplique sobre ou em 
substituição do creme de noite e deixe atuar durante toda a noite. 
Evite a zona dos olhos. Não enxague.

Para obter os melhores resultados, use com a linha NovAge 
indicada para as necessidades da sua pele.

UTILIZAÇÃO:

*1Teste de consumidor.

*2Teste de consumidor %.

O Peeling Skin Renewing NovAge 
esfolia suave mas eficazmente 
a superfície cutânea, removendo 
as células mortas para revelar 
uma pele nova e revitalizada. Este 
produto promove uma renovação 
cutânea intensa que deixa a pele 
suave e radiante, com uma textura 
instantaneamente melhorada.

Cuidado 
esfoliante 
para um look 
rejuvenescido

Esta máscara de noite proporciona à pele uma nutrição 
e hidratação profundas, eliminando os sinais de fadiga. Deixa 

a pele completamente revigorada e radiante, com uma 
vitalidade renovada ao acordar.

UTILIZAÇÃO:

Formulada com Óleo 
nutritivo de Inca Inchi 
e Manteiga de 
Cupuaçu, que ajuda 
a reforçar e proteger 
a barreira cutânea para 
uma maior retenção de 
hidratação. O Ácido 
Hialurónico ajuda 
a preencher e suavizar 
significativamente 
a textura da pele.
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Use à noite, duas vezes por semana (em dias 
não consecutivos). Após a limpeza do rosto, 
seque-o com uma toalha. Aplique uma 
camada uniforme no rosto e pescoço, 
evitando a zona dos olhos. Deixe atuar durante 
20 minutos. Para obter os melhores resultados, 
massaje gentilmente o resíduo do produto 
na pele, com movimentos circulares, 
durante 1 minuto. Enxague com água tépida 
e seque o rosto. Aplique de seguida 
o sérum e creme de dia ou noite NovAge. 
Evite a exposição ao sol.

Formulado com uma 
combinação de Alfa- (AHA) 
e Beta-hidroxiácidos 
(BHA), e enzimas de romã, 
conhecidas pelas suas 
propriedades esfoliantes. 
A fórmula esfolia a pele de 
forma suave porém eficaz 
para promover uma 
renovação celular 
intensa e deixar a pele 
suave, radiante e com uma 
textura instantaneamente 
melhorada.

Máscara de Noite Intense 
Skin Recharge NovAge
50 ml.

33490

Peeling Skin Renewing NovAge
100 ml.

33988
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Melhora a aparência da pele 
em 4 semanas 
- mais suave 
- mais lisa 
- visivelmente hidratada
- 100% de satisfação*1

Melhoria da firmeza
e elasticidade da pele 
– 92% concordam*

Complexo Complexion-
Boosting – um complexo 
de origem natural, com extrato 
de ervilha, que ajuda a iluminar 
e uniformizar o tom de pele, 
bem como a reduzir 
as manchas escuras.

Tecnologia Pro-Lastin – 
tecnologia avançada que 
recupera a elasticidade, 
proveniente de sementes 
de endro.

Potencie a sua rotina de cuidados 
do rosto com óleos requintados
Uma combinação de seis preciosos óleos naturais – Sésamo, Abacate, 
Pêssego, Limnanto, Groselha-negra e Soja. Estes óleos são ricos em 
ácidos gordos essenciais, lípidos, antioxidantes, vitaminas e minerais, 
atuando em sinergia para nutrir e proteger profundamente a pele, 
deixando-a saudável.

UTILIZAÇÃO:

Um poderoso sérum concentrado 
antienvelhecimento, desenvolvido 
para o pescoço e decote, 
clinicamente comprovado 
e desenvolvido para ajudar 
a refirmar, esculpir, conferir 
elasticidade, suavizar e reduzir 
múltiplos sinais de envelhecimento. 
A sua textura sedosa em gel 
é rapidamente absorvida, 
proporcionando um acabamento 
mate aveludado.

Ingredientes hidratantes –
ajudam a conferir uma 
hidratação intensa.

UTILIZAÇÃO:
Aplique generosamente na pele limpa do 
pescoço e decote, de manhã e à noite, 
após a rotina de cuidados do rosto NovAge. 
Massaje uniformemente, terminando num 
movimento ascendente. 

Redefina o pescoço 
e decote

Complexo de 
Óleo Nutri6
Óleo de Sésamo: 
rico em vitaminas, 
minerais e lípidos 
hidratantes. 
Proteção 
antioxidante.

Óleo de Abacate: 
rico em agentes 
suavizantes, que 
nutrem, preenchem 
a pele e ajudam 
a proteger 
a barreira lipídica 
natural. Proteção 
antioxidante.

Óleo de Pêssego:
com propriedades 
intensamente 
hidratantes 
e suavizantes para 
uma pele com 
elasticidade.

Óleo de Limnanto: 
rico em minerais 
suavizantes, lípidos 
e ácidos gordos, 
que deixam a pele 
nutrida e suave.

Óleo de groselha-
negra: fonte rica 
em ácidos gordos 
ómega -3 e -6. 
Deixa a pele suave 
e com aparência 
saudável.

Óleo de Soja: 
fonte rica de 
ácidos gordos 
essenciais. Nutre 
para uma pele 
nutrida, 
revigorada, 
suavizada e 
hidratada.

Use de manhã e à noite durante um 
mês. Aplique depois da limpeza 
e antes do creme hidratante. Abra 
cuidadosamente a ponta da cápsula 
e espalhe sobre o rosto, pescoço 
e zona do decote com 
a extremidade dos dedos.

*Testado pelos consumidores.

*1Teste de consumidor

Cápsulas Faciais de Óleo Nutri6 NovAge
30 cápsulas.

32631

Sérum para Pescoço e Decote 
Sculpting Advanced NovAge
75 ml.

35076
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Muitas pessoas podem sofrer de pele oleosa em 
determinadas alturas da sua vida. Esta condição pode 
ocorrer devido a um estilo de vida stressante, que pode 
impactar o equilíbrio hormonal, resultando num excesso 
de produção de sebo e consequente obstrução dos poros, 
resultando em comedões. É importante equilibrar a pele 
oleosa desde cedo, a fim de reduzir o risco de 
desenvolver borbulhas e imperfeições.

O Sistema Clarifying NovAge atua para limpar 
profundamente e desobstruir os poros, equilibrar a produção 

de oleosidade e prevenir a formação de novas borbulhas. 
O resultado? Poros mais tonificados e limpos, pele radiante!

Elimine as borbulhas para uma pele limpa

COMBATER

*Testado pelos consumidores
∆4Clinicamente testado

EQUILIBRARREDUZIR

***Eficácia no consumidor testada em 76 
pessoas, durante 8 semanas

∆1Clinicamente testado imediatamente após 
a primeira utilização.

UTILIZAÇÃO:

Use a Solução Oil 
Balance NovAge para 
controlar a produção 
de sebo e minimizar os 
poros. Aplique 2-4 
gotas na pele limpa 
e massaje suavemente.

Caso apareça uma 
nova borbulha, 
use a Solução 
Antiborbulhas 
24H NovAge 
para combatê-la 
e impedir que piore.

Para as cicatrizes de 
acne visíveis, utilize 
a Emulsão Antiacne 
NovAge Advanced 
para ajudar 
a suavizar a pele 
e prevenir a formação 
de novas borbulhas.

Reduz 
a aparência dos 
poros dilatados 

(72%)***

Está clinicamente 
comprovado que 
reduz o excesso 
de oleosidade 
e sebo∆1

Previne que as 
borbulhas piorem 
(em 24 h) */∆4

Solução avançada que 
equilibra a oleosidade, com 
Tecnologia Sebum Control, 
com resultados clinicamente 
comprovados, e Tecnologia 
Micro Sponge que reduz 
instantaneamente o brilho 
e absorve o excesso de sebo 
para ajudar a promover uma 
tez equilibrada e purificada.

Uma solução antiborbulhas 
multifuncional que previne 
e melhora eficazmente os 

poros obstruídos, borbulhas 
e cicatrizes da acne. Com 

o ingrediente suavizante 
Centella (CICA), que apoia 

a regeneração cutânea, 
a síntese de colagénio 

e o desvanecimento 
de cicatrizes antigas.

Solução antiborbulhas 
de rápida ação, com Ácido 
Salicílico, com uma ação 
clinicamente comprovada 
na redução do tamanho 
das borbulhas, em 24 horas, 
além de reduzir ativamente 
a vermelhidão e prevenir 
a acne, ajudando a promover 
uma pele limpa e perfeita.
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DICA NOVAGE

� 
� � 

� Solução Antiborbulhas 24H 
NovAge
15 ml.

45253

� Solução Oil Balance 
NovAge
15 ml.

34508

� Emulsão Antiacne 
NovAge Advanced
30 ml.

45252
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UTILIZAÇÃO:
Aplique de manhã, após a rotina de cuidados 
do rosto NovAge. Reaplique ao longo do dia, 
sempre que necessário. Evite o contacto 
direto com os olhos.

Tecnologias 
avançadas. 
Resultados 
eficazes.

†3Testado clinicamente após uma só aplicação

Um creme multiprotetor, desenvolvido para proteger a pele dos sinais de 
envelhecimento provocados pelos raios UV e poluição, tais como tom irregular, 

manchas escuras e rugas. Ajuda a atrasar os sinais de envelhecimento para 
uma tez radiante, uniforme e sem imperfeições.

Creme de mãos com FPS 25 que 
protege intensamente a pele 
e reduz a aparência de manchas 
escuras e rugas. Ajuda a fortalecer 
a barreira cutânea e confere uma 
hidratação duradoura. Combine com 
luvas hidratantes para um cuidado 
ainda mais intenso.

Clinicamente comprovado 
que proporciona 
24 horas de hidratação†3

Função "touch" para 
poder continuar 
a navegar na internet 
enquanto hidrata as 
suas mãos!

O FPS 50 UVA/PA++++ incluído neste 
produto proporciona proteção intensa 
para ajudar a prevenir o tom de pele 
irregular, manchas escuras e rugas.

A Tecnologia Pollution Protect
confere uma camada protetora 
para proteger a pele das 
agressões ambientais. 

Os Ativos Hidratantes e a Vitamina E
oferecem uma hidratação intensa 
à pele para prevenir que fique seca 
e que envelheça prematuramente.

Defesa antienvelhecimento completa

Aplique o Creme de Mãos NovAge nas 
mãos, unhas e cutículas e massaje na pele.

Use as Luvas para Hidratação durante 
o tempo que necessitar para uma 
hidratação mais intensa.

UTILIZAÇÃO:

A Tecnologia Antimanchas Escuras
atua para inibir a produção excessiva 
de melanina, o que ajuda a reduzir 
visivelmente as manchas escuras 
e a promover um tom mais uniforme. 

A Vitamina B3 ajuda a estimular 
a produção de colagénio e a melhorar 
a elasticidade da pele.

Uma combinação de hidratantes ajuda 
a reduzir a aparência das linhas finas 
e rugas, e deixa a pele hidratada, 
após múltiplas lavagens. 

O FPS 25 protege as mãos da 
exposição solar.

� 

� 

Os raios UVA são 
os principais 
responsáveis pelo 
envelhecimento 
prematuro da pele 
e o PA++++ é o mais 
elevado nível de 
proteção UVA 
disponível.
  Creme Protetor de Dia com FPS 
50 UVA/PA++++ Advanced 
NovAge
30 ml.

34143

� Creme de Mãos com FPS 25 Intensive 
Age Defence NovAge
50 ml.

35073

� Luvas para Hidratação 
Touch
Material: Algodão, elastano, 
fibra metalizada. Dimensões: 
18,8 x 12,9 cm.

37607
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Aplique em todo o rosto, evitando a zona dos 
olhos. Use todas as noites após a limpeza 
e antes de aplicar o creme de olhos e sérum, 
durante 28 dias. 1 frasco = 7 dias

Atenção: não utilizar ao mesmo tempo 
que o Retinol ou AHA/BHA.

Pressione o doseador do sérum 3-4x para 
a palma da mão.

Pressione a tampa para libertar a Vitamina C em 
pó (deverá ouvir um clique). Agite suavemente 
o frasco para misturar a Vitamina C no sérum.

A Vitamina C é mais eficaz quando 
é ativada no momento de aplicação, 
no entanto é notoriamente instável, 
perdendo rapidamente a sua 
eficácia na presença da luz, ar 
e contaminantes. A Solução Vitamina 
C ProCeuticals é uma solução de 
elevada concentração de Vitamina C 
fresca e pura, a mais elevada 
percentagem de Vitamina C pura que 
alguma vez usámos. Esta solução 
é colocada numa embalagem 
inovadora para garantir uma 
estabilidade e eficácia excecionais.

A Vitamina C uniformiza o tom de pele 
e proporciona luminosidade ao inibir 
a produção e expressão da melanina. 
Além disso, protege a pele dos danos 
provocados pelos raios UV e radicais livres.

PROBLEMAS DE PELE:
hiperpigmentação e outras descolorações de pele,
tom de pele irregular10%

Vitamina C Pura 
(INCI: Ácido Ascórbico) C O N C E N T R E - S E  N A 

L U M I N O S I D A D E  D A  P E L E

Pele mais 
radiante 
(97% concordam após o 28º dia)*

Reduz 
a aparência 
da pigmentação 
irregular
(93% concordam após o 28º dia)*

* Teste de consumidor.

4 SEMANAS DE CUIDADO INTENSIVO (ABRA 
UM FRASCO NOVO TODAS AS SEMANAS)

TODAS 
AS IDADES

Recomendado para

Uma rotina anti-hiperpigmentação intensiva de 
4 semanas, com uma poderosa solução de vitamina C 

que ajuda a reduzir drasticamente a hiperpigmentação 
entre outras descolorações cutâneas, para um tom 

de pele mais luminoso e uniforme.

UTILIZAÇÃO:
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DICA NOVAGE

Gel Aquoso
A nossa Solução 10% Vitamina C é 
misturada com um Gel Aquoso para 
ajudar a fornecer o ativo à pele. O líquido 
suavizante consiste de uma combinação 
de humidificantes hidratantes, em conjunto 
com d-pantenol suavizante, que ajuda a 
promover a hidratação, a melhorar a função 
da barreira cutânea, e também pode ajudar 
a aliviar sensações de desconforto que, 
por vezes, ocorrem quando começa a usar 
ingredientes-ativos poderosos tais como 
a vitamina C.

Solução 10% Vitamina C 
ProCeuticals NovAge
4x7 ml

40874
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1. Use uma ampola por dia – metade 
de manhã e metade à noite.

2. Deslize a acessório para cortar sobre a ampola 
e pressione para abrir a ampola (deve ouvir um clique).

3. Insira a ampola até meio do aplicador.
4. Vire a ampola, agite suavemente e aperte 

o aplicador abaixo da ampola para dispensar 
metade do conteúdo para a palma da mão.

5. Massaje no rosto e pescoço após a limpeza 
e tónico, assegurando que evita a zona dos 
olhos, até à absorção do produto.

6. Sele o acessório de aplicação com a tampa para 
preservar o restante conteúdo da ampola. Guarde 
o produto num local seco. Use no prazo máximo 
de 24 horas após abertura.

7. Use 1 frasco por dia, ao longo de um período 
de 7 dias, como cuidado intensivo.

0,5%
Solução multipeptídica 
[Com: CULTURA CELULAR DE FOLHA DE NICOTIANA SYLVESTRIS] C O N C E N T R E - S E  N A  F I R M E Z A  D A  P E L E

Melhora 
a elasticidade 
da pele 
(88% concordam após um 
dia apenas, 86% concordam 
após 7 dias)*

As rugas ficam 
suavizadas 
(85% concordam após um dia 
apenas, 86% concordam 
após 7 dias)*

UTILIZAÇÃO:

* Teste de consumidor.

PROBLEMAS DE PELE:
perda de firmeza e elasticidade

Os ativos poderosos nesta solução peptídica são extraídos 
da planta Nicotiana Sylvestris, e mostraram reduzir as 
rugas ao potenciar a produção de colagénio e ao 
proteger contra a sua degradação.

4% 
Ativo Tensor Mesh

O Ativo Tensor Mesh é um ingrediente à base de 
açúcar, derivado da aveia que atua ao criar uma 

película biológica coesa que refirma a pele 
instantânea e eficazmente. Clinicamente 

comprovado que tem um efeito tensor instantâneo, 
bem como uma ação antirrugas imediata. 

A pele fica refirmada 
(88% concordam, após um dia 
apenas, 89% concordam 
após 7 dias)*

TODAS AS IDADES
Recomendado para

Uma fórmula para utilização durante uma semana 
que atua para estimular a produção de colagénio, 

além de tonificar e refirmar instantaneamente 
a pele em apenas 7 dias.

A ampola foi desenvolvida 
para fornecer uma quantidade 
específica de produto à pele, 
para o máximo de eficácia num 
curto período de tempo. A sua 
pequena dimensão também 
significa que a fórmula é menos 
exposta à potencial degradação. 
Siga as instruções incluídas e não 
use mais do que a quantidade 
recomendada.
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DICA NOVAGE

Ampolas Instant Peptide 
ProCeuticals NovAge
Cuidado para uma semana, 7 ampolas 
x 1,8 ml.

40880
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Encha o conta gotas com o concentrado 
e aplique 1-2 gotas uniformemente em todo 
o rosto e pescoço à noite, após a limpeza. 
Evite a zona de contorno dos olhos.

UTILIZAÇÃO:

Reduz a aparência 
das rugas profundas 
(91% concordam, após 28 dias)*

Pele com aparência 
mais jovem 
(84% concordam, após 14 dias, 
85% concordam, após 28 dias)*

* Teste de consumidor.

PROBLEMAS DE PELE:
linhas finas, rugas profundas, 
textura de pele irregular

C O N C E N T R E - S E  N A  J U V E N T U D E  D A  P E L E

Aplique protetor solar e limite a exposição 
solar quando usar retinol, uma vez que pode 
deixar a pele mais sensível aos raios UV.

Para obter os melhores resultados, utilize 
durante 4-8 semanas como rotina intensiva.

Atenção: não utilize ao mesmo tempo 
que a Vitamina C

TODAS AS IDADES
Recomendado para

Um cuidado concentrado com 1,1% de retinol encapsulado, um 
poderoso ativo antienvelhecimento, para reduzir eficazmente 

a aparência de linhas finas persistentes e rugas profundas.

Poderá introduzir lentamente 
o Retinol na sua rotina, uma vez 
que este ingrediente pode causar 
irritação. Deverá usar o produto 
uma vez durante a 1ª semana, 
duas vezes (não consecutivas) 
durante a 2ª semana, três vezes 
durante a 3ª semana, etc. até 
que a pele esteja acostumada 
ao ativo e consiga tolerar uma 
utilização diária.
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DICA NOVAGE

RETINOL
Conhecido pela sua capacidade de 
responder a preocupações de pele tais 
como rugas profundas e textura de pele 
irregular. Atua ao promover a síntese de 
colagénio e renovação celular, para 
suavizar as linhas finas e rugas. A nossa 
versão especializada de Retinol é formulada 
com 1,1% de retinol encapsulado, e fornecida 
à pele numa única camada polimérica 
protetora para maximizar a eficácia e os 
benefícios para a pele.

Concentrado Retinol Power 
Drops ProCeuticals NovAge
30 ml.

40872
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UTILIZAÇÃO:

Aplique apenas AHA à noite, uma 
vez que pode deixar a pele 
sensível à luz solar e causar 
irritação. Aplicá-lo à noite também 
permite um tempo amplo para os 
AHA proporcionarem eficazmente 
resultados. Também recomendamos 
que faça um teste de sensibilidade 
numa pequena zona de pele, antes 
de começar a usar o cuidado.

PROBLEMAS DE PELE:
pele áspera e poros visíveis

Reduz a pele áspera
(94% concordam após 7 dias de 
utilização, 91% concordam após 
14 dias de utilização)*

C O N C E N T R E - S E  N A  R E N O V A Ç Ã O  C U T Â N E A

Os poros ficam 
reduzidos e limpos 
(88% concordam após 7 dias de 
utilização, 92% concordam após 
14 dias de utilização)*

6% 
AHA
(com ácido glicólico 3% e ácido 
láctico 3%)

Alfa-hidroxiácidos (AHA) são ácidos 
naturalmente presentes que ajudam 
a promover o processo de esfoliação 
natural na pele ao remover células 
cutâneas mortas  na superfície da pele 
e assim permitir a formação de novas 
células. Estes ajudam a recuperar 
a luminosidade, a minimizar a aparência 
das linhas finas, rugas, poros dilatados, 
manchas da idade e borbulhas. 

* Teste de consumidor.

Refina a textura da pele 
(88% concordam após 7 dias, 
89% concordam após 14 dias)*

TODAS AS IDADES
Recomendado para

Uma solução química de peeling com dois tipos de 
alfa-hidroxiácidos (AHA) que atuam para combater a pele 

áspera ao esfoliar as células cutâneas mortas e acelerar o processo 
de renovação celular. Para uma pele mais saudável, uma textura 

melhorada e uma tez mais luminosa.
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DICA NOVAGEAplique após a limpeza, 1-2 noites por semana.

Atenção: não utilize ao mesmo tempo 
que a Vitamina C

Aplique 1-2 gotas uniformemente em todo o rosto 
e pescoço. Evite a zona delicada dos olhos. 
Aplique à noite.
Termine, aplicando o creme de olhos, 
sérum e hidratante, como habitual. Solução Peel 6% AHA

ProCeuticals NovAge
30 ml.

40878
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Remova cuidadosamente a máscara da embalagem e desdobre. 
Remova a película protetora de um lado. Aplique na pele limpa 
e seca, de manhã ou noite, e ajuste-a ao rosto. Evite o contacto 
com os olhos. Remova cuidadosamente a restante película 
protetora, puxando-a para baixo.

A Biocelulose tem uma capacidade 
muito elevada de absorção de sérum 
e uma capacidade maior de atrair 
hidratação. Confere uma sensação mais 
suave, mais gentil e adapta-se perfeitamente 
ao rosto para aumentar a zona de contacto 
entre a pele e o sérum ativo para 
a máxima eficácia.

UTILIZAÇÃO:

Após retirar a máscara da 
embalagem, poderá notar 
algum excesso de essência na 
embalagem. Não o desperdice! 
Massaje esse produto no 
pescoço, peito e braços 
para desfrutar dos benefícios.  

PROBLEMAS DE PELE:
aparência baça, sem vida, desidratação

A pele fica 
resiliente – 
instantaneamente 
(86% concordam)*

A pele fica 
hidratada - 
instantaneamente 
(85% concordam)*

* Teste de consumidor.

Biocelulose

Niacinamida2%
Uma forma amídica da Vitamina B3,
a Niacinamida aumenta a espessura da 
pele, função da barreira cutânea e promove 
a hidratação, luminosidade e produção 
de colagénio.

Cica (INCI: Centella Asiatica) 
Esta erva perene, conhecida pelas suas 

propriedades reparadoras, suavizantes 
e regeneradoras, potencia a atividade 

dos fibroblastos que atuam para 
aumentar a síntese de colagénio.

A  N O S S A  M Á S C A R A  M A I S  A V A N Ç A D A
D E  S E M P R E  P A R A  U M A  P E L E  R E N O V A D A

TODAS AS IDADES
Recomendado para

Remova cuidadosamente a máscara e dê suaves toques na 
pele para que esta absorva qualquer vestígio do produto. 
Aplique sempre que desejar.

Deixe a máscara atuar durante 15-20 minutos.

Uma máscara facial ultrassuavizante e hidratante com 
2% Niacinamida e extrato natural de Cica, desenvolvida 

para suavizar a pele instantaneamente e com o uso 
prolongado, promover a hidratação da pele e reforçar 

a barreira cutânea.
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DICA NOVAGE

Máscara Facial em Tecido 
Biocelulose Niacinamida & Cica 
ProCeuticals NovAge
26 ml.

41563
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Ajuda a estimular 
a circulação 
sanguínea, 
a reduzir os papos 
e a minimizar 
as olheiras

Desenvolvido 
para proporcionar 
uma cobertura total 
e minimizar as 
zonas secas

Eleve a sua 
experiência 
de cuidados 
do rosto

Pincel fino e suave 
com um formato 
estrategicamente 
biselado para uma 
aplicação suave 
e uniforme do 
hidratante.

Uma espátula de silicone 
que oferece uma forma 
mais inteligente e limpa 
de aplicar máscaras 
e cremes faciais.

Um aplicador de 
creme de olhos 
refrescante para 
uma forma suave 
e refrescante de 
aplicar o creme 
de olhos.

Ajuda a aplicar 
a máscara facial 
uniformemente, 
sem usar 
a extremidade 
dos dedos

Minimiza o 
desperdício de 
produto ao conferir 
uma aplicação 
precisa

Uma espátula 
pequena de silicone 
que lhe proporciona 
uma forma eficaz de 
retirar a quantidade 
ideal de produto 
do frasco.
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� Aplicador Creme de 
Olhos SkinPro
163mm

45279

� Pincel Hidratação SkinPro
Comprimento: 18,5 cm.

45275

� Espátula Creme de Rosto 
SkinPro
Comprimento: 15,8 cm.

45277

� Espátula Máscara SkinPro
Comprimento: 19 cm.

45276
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Escolha entre os três acessórios e os três 
programas (programa automático de 
60 segundos na zona do rosto, programa de 
intensidade elevada constante, programa de 
intensidade baixa constante) para alcançar 
os resultados desejados. Siga as instruções 
incluídas para obter mais informações.

Escova de Massagem de Metal 
Escova texturada em aço inoxidável - 
clinicamente comprovado que melhora 
o tom de pele e a sua elasticidade em 
4 semanas. Pode ser utilizada para 
massajar os produtos de cuidados 
do rosto na pele.

Escova Esfoliante de Silicone 
Incrivelmente suave mas altamente 
eficaz, esta escova proporciona uma 
limpeza profunda e esfoliação para 
revelar uma pele mais suave, refinada 
e com poros visivelmente minimizados.

Escova de Limpeza 
Escova de nylon que confere uma 
limpeza diária eficaz para uma pele 
excecionalmente limpa, refrescada, 
visivelmente rejuvenescida e saudável.

Pele radiante 
e com aparência 
saudável desde 
a 1ª utilização - 
96% concordaram*

Revele a sua pele mais 
bonita de sempre

Eleve os seus 
cuidados do rosto!

Esfolie e limpe a pele. Aplique um cuidado de rosto hidratante 
uniformemente no rosto. Aplique a capa sobre o produto para 
reter a hidratação. Deixe atuar durante 10-15 minutos ou 
durante o tempo indicado nas instruções da máscara/
produto de cuidados do rosto. Enxague a capa com água 
tépida e sabão suave. Evite a zona dos olhos.

AVISOS:
Não indicado para utilização de máscaras que exijam 
secagem ou máscaras de argila.

Consiga uma pele magnificamente limpa, saudável 
e radiante com o Sistema de Limpeza de Rosto 3 em 1 
SkinPro Sonic. Com tecnologia sónica, esta escova 

limpa, esfolia e massaja a pele para resultados de spa, 
no conforto da sua casa. * Teste de 

consumidor 
realizado com 
as três escovas 
com uma limpeza 
em espuma e um 
creme hidratante.

Uma capa de silicone reutilizável desenvolvida para reter a hidratação 
e ajudar a aumentar a absorção dos ingredientes ativos para que a pele 

desfrute de todos os benefícios do produto que aplicar na pele. 
Perfeita para usar com o seu sérum NovAge.
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UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Capa de Silicone para 
Máscara e Sérum 
SkinPro 
C 220 mm x L 140 mm

43850

Sistema de Limpeza de Rosto 3 em 1 SkinPro Sonic
Aparelho 15,8 x 5,8 x 5,8 cm, ABS. Diâmetro da Escova de Limpeza 
4,77 cm, PP e cerdas de nylon. Escova Esfoliante de Silicone, diâmetro 
5 cm, PP e silicone. Escova de Massagem de Metal 6,1 x 5 cm,
PP e aço inoxidável.

29915
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Compositor de Rotina 

Cuidados do rosto personalizados

Identifique as suas preocupações 
de pele e descubra a rotina de 
cuidados do rosto ideal para si

Aparelho de Diagnóstico 
de Pele API

Use o Aparelho de Diagnóstico de Pele API para determinar as 
necessidades de cuidados do rosto dos clientes e recomendar 
o melhor conjunto e produtos NovAge.
Recomendar conjuntos de Cuidados do Rosto NovAge irá ajudá-lo a alcançar 
o sucesso na Oriflame. Com a ajuda do Aparelho de Diagnóstico de Pele API, 
terá mais confiança a recomendar os produtos NovAge e irá transmitir uma 
imagem mais profissional, o que o ajudará a conseguir clientes mais fiéis e 
a crescer mais rapidamente.

Analisa 7 parâmetros-chave:

O API Skin Analysis Device oferece recomendações 
personalizadas de conjuntos e produtos complementares 
NovAge, de acordo com as necessidades de pele da 
pessoa e dos resultados da análise efetuada. 

•  Use-o nas Sessões de Cuidados do Rosto para 
aumentar as vendas

• Consiga mais clientes de cuidados do rosto fiéis à marca
• Ganhe confiança e tenha uma imagem mais profissional 

Quer saber mais sobre o API Skin Device?
Visite o nosso site: www.oriflame.pt

Compositor de Rotina 
NovAge

Todos temos as nossas necessidades 
cutâneas e objetivos, mas quem disse que 
encontrar os produtos certos deve ser algo 
complicado? Componha a rotina de 
cuidados do rosto NovAge ideal para 
si em minutos! 

O Compositor de Rotina NovAge é uma 
ferramenta online que gera uma seleção 
personalizada de produtos NovAge com base 
nas suas preocupações e necessidades de 
pele. O questionário é rápido e fácil, e, no final, 
receberá um resumo com a recomendação 
dos melhores cuidados para a sua pele. 

Partilhe esta ferramenta com todos os seus 
clientes e amigos, para poder recomendar 
os cuidados do rosto NovAge com confiança!

Responder 
ao Questionário

ACNEMELANINAHIDRATAÇÃO POROSSEBO SENSIBILIDADERUGAS

document15212506332386745864.indd   All Pages 2022-01-03   21:16



Visite www.oriflame.pt para conhecer as novidades NovAge.

PT 

ORIFLAME PORTUGAL,  
Apoio ao Cliente e Encomendas: (+351) 308 807 500  

www.oriflame.pt  
Todas as promoções estão sujeitas ao stock 

existente. Produtos que se encontrem esgotados 
não acumulam para valores mínimos pedidos em 

qualquer promoção. Promoções válidas 
salvo erro tipográfico. 
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