
O Sol faz parte de nossas vidas, melhora a disposição, o humor, além de 
participar da síntese de vitamina D, na manutenção dos rítmos cardía-
cos e entre outros benefícios.

Durante o verão, as atividades ao ar livre aumentam muito e esta exposi-
ção excessiva acelera o envelhecimento da pele. Por isso, a Biovital traz 
um protocolo recheado de formulações perfeitas para o cuidado facial 
no pós-verão.

CUIDADOS FACIAIS
ageing well

no pós-verão
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ESPUMA DE
limpeza

ÁGUA MICELAR
clareadora e renovadora

FOTOPROTETOR
clareador

SÉRUM
clareador

CLAREADOR PARA
área dos olhos

Pumpkin Enzyme......................................3,00%
Vital Face New Essência...........................0,50%
Vitalvegan Espuma Micelar.........q.s.p. 100,00%

Renew Zyme..............................................5,00%
Alpha-arbutin...........................................0,50%
Vital Face New Essência...........................0,30%
Cirebelle Softsphere Niacinamida..........0,30%
Vitalvegan Água Micelar.............q.s.p. 100,00%

Collalift® 18................................................3,00%
MICAH........................................................0,20%
Alfa-Bisabolol Natural..............................0,20%
Neutracolor MGB.......................................5,00%
Vital Beach Care Essência........................0,50%
Vitalgreen Fotoprotetor FPS 50+.....q.s.p. 100,00%

Lumin White..............................................5,00%
Ácido Tranexâmico...................................5,00%
Marine Juvenium......................................3,00%
Vital Face New Essência...........................0,50%
Vitalgreen Sérum Glucam..........q.s.p. 100,00%

Lumin White..............................................2,50%
Eye 3D........................................................2,00%
Biowhite....................................................2,00%
Vital Face New Essência...........................0,50%
Vitalgreen Cristal........................q.s.p. 100,00%

Fórmula que limpa a pele, reduzindo oleosidade e re-
movendo impurezas e células mortas, sem irritar. Com 
a pele úmida, aplicar pequena quantidade nas mãos 
e espalhar sobre o rosto, massageando suavemente 
com os dedos. Enxaguar com água.

Fórmula leve, de uso diário, para uma pele limpa, reno-
vada e iluminada. Aplicar o produto na pele, com auxí-
lio de algodão macio.

Fórmula multifuncional para clarear, acalmar, e prote-
ger a pele completamente do sol e do envelhecimento. 
Sobre a pele limpa e seca, aplicar abundantemente e 
espalhar de maneira uniforme, antes da exposição ao 
sol. Reaplicar sempre que necessário.

Fórmula leve e com potente ação clareadora, que com-
bina três diferentes mecanismos de redução da mela-
nogênese, para aplicação exclusiva sobre as regiões 
mais pigmentadas. Com a pele limpa e seca, aplicar 
diretamente sobre as manchas até completa absorção.

Fórmula com ativos poderosos para clareamento, re-
dução de inchaço, linhas finas e olheiras. Aplicar pe-
quena quantidade sobre a região desejada, distribua 
uniformemente sobre a região, massageando delica-
damente até absorção do produto.


