Oriflame

GUIA DE CUIDADOS DO ROSTO

Oriflame

A nossa EXPERIÊNCIA
Com 50 anos de experiência em Cuidados do Rosto, a Oriflame é
uma marca de excelência nesta categoria. Contamos atualmente com
mais de 100 cientistas experientes no nosso Instituto de Pesquisa
da Pele e Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Aqui, desenvolvem
produtos avançados, que resultam de inovadoras fórmulas com os
mais eficazes ingredientes. A segurança e eficácia dos nossos produtos
são rigorosamente testadas clinicamente e no consumidor. Desenvolvemos igualmente parcerias estratégicas com algumas das mais
importantes instituições de dermatologia suecas e colaboramos,
inclusive, com um painel de especialistas em Cuidados do
Rosto, que prestam apoio e orientação.
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O QUE TORNA OS NOSSOS PRODUTOS DE

Cuidados do Rosto únicos?
Ao escolher Cuidados do Rosto Oriflame, poderá contar com:

INGREDIENTES ATIVOS
NATURAIS

No coração de cada produto de
Cuidados do Rosto encontra-se um
RESULTADOS CIENTIFICAMENTE COMPROVADOS
ingrediente natural. A Natureza sempre foi
Todos os produtos de Cuidados do Rosto são testados no que respeita à sua o ponto de partida e fonte de inspiração
eficácia e segurança. As afirmações feitas sobre os produtos são baseadas
da Oriflame. O nosso objetivo sempre foi
em avançados estudos clínicos ou testes de consumidor, para lhe proporcio- combinar o melhor dos dois mundos - o
nar resultados cientificamente comprovados.
poder da natureza e da ciência.

CRITÉRIOS DE QUALIDADE
SUECOS

A Oriflame oferece-lhe o melhor da natureza
e da ciência - criado na Suécia - e garante
produtos da máxima qualidade para todos,
Todos os nossos produtos de Cuidados do
Rosto são dermatologicamente testados.

RECOMENDAÇÃO PERSONALIZADA

Os produtos de Cuidados do Rosto Oriflame são utilizados por milhões
de mulheres em todo o mundo. Os Assessores Oriflame oferecem uma
recomendação personalizada, com base nas necessidades de pele individuais.
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AS NOSSAS SOLUÇÕES DE

CUIDADOS DO ROSTO

Todas as mulheres são diferentes, tal como as suas expectativas quanto aos cuidados do rosto.
É por isso que disponibilizamos um vasto leque de gamas e linhas que vão ao encontro das necessidades
de pele individuais.

CUIDADOS DO ROSTO performing
Soluções eficazes que resultam.
As gamas de Cuidados do Rosto performing são
desenvolvidas para conferirem hidratação, proteção
e uma ação antienvelhecimento mais ligeira à pele.
Os produtos são avaliados através de testes de
consumidor.
As nossas gamas performing são a Optimals e
EcoBeauty.
A Optimals inclui três linhas. Age Revive, Even Out e
Hydra (brevemente disponível). Escolha os produtos
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com base nas suas necessidades ou tipo de pele - Age
Revive inclui uma ação antienvelhecimento, Even Out
uma ação uniformizadora do tom de pele e Hydra
uma ação hidratante.
EcoBeauty é uma gama completa de produtos
certificados orgânicos e naturais, que proporcionam
à pele todos os nutrientes de que necessita para
manter a pele saudável e radiante.

CUIDADOS DO ROSTO

advanced performing

Soluções antienvelhecimento específicas com resultados clinicamente comprovados.
Cuidados do Rosto premium, com soluções
antienvelhecimento específicas, para atender às
necessidades individuais de pele. A linha que escolher
dependerá dos sinais de envelhecimento que
pretende combater. Cada linha é potenciada por
ciência inovadora, tecnologias avançadas e extratos
de células estaminais vegetais. As linhas são testadas
clinicamente e no consumidor, o que significa que
são analisadas criteriosamente com equipamento de
ponta, pelo que os resultados são objetivos.

A nossa gama de Cuidados do Rosto advanced
performing é NovAge.
NovAge é uma gama de cuidados do rosto
específicos, constituída por cinco linhas distintas, para
atender às suas necessidades de pele em constante
alteração. As linhas são True Perfection, Ecollagen,
Bright Sublime, Ultimate Lift, Time Restore.
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O que ter em conta quando escolher uma

LINHA DE CUIDADOS DO ROSTO
Preocupações de Pele para Cuidados do Rosto Advanced Performing:

LINHAS FINAS
RUGAS

LUMINOSIDADE
HIDRATAÇÃO

Rugas na testa (fronte)
Rugas glabelares
Rugas "pés de galinha"
Rugas no lábio superior
(código de barras)

Pele baça e sem vida
Poros dilatados
Textura áspera

TOM DE PELE
Tom de pele irregular
Manchas escuras
Vermelhidão

FIRMEZA
Pele flácida
Perda da oval do rosto

Tipo de Pele
OLEOSA
Brilho em todo o rosto.
Pele propensa à acne.

MISTA
Zona T oleosa
(testa, nariz e queixo).
Poros dilatados.

SECA
NORMAL
Suave, sem brilho.
Pele suave e saudável, sem
Poros pequenos e fechados.
poros dilatados.
Por vezes com descamação
associada.

ROTINA DIÁRIA DE

Cuidados do Rosto Oriflame
Dois minutos, duas vezes por dia para a sua rotina de Cuidados do Rosto é essencial para manter
uma pele mais saudável e jovem. A Rotina de Cuidados para a Preservação da Juventude do
Rosto* é uma rotina de quatro passos fácil de seguir, que foi desenvolvida para maximizar a ação
dos produtos para o Cuidado do Rosto, resultando numa pele fantástica em qualquer idade.
*A rotina foi desenvolvida para as nossas gamas de Cuidados do Rosto Advanced Performing, mas pode ser também aplicada nas nossas gamas
de Cuidados “Performing”, como é o caso da Optimals. Se não encontrar um sérum na gama Optimals, pode usar um sérum de qualquer outra das
nossas gamas de cuidados do rosto.

LIMPEZA Remove impurezas, maquilhagem
e as células mortas da pele.
O tónico remove vestígios de impurezas.
Prepara a pele para os ingredientes ativos.

OLHOS Os cremes de olhos têm uma textura mais
ligeira e são mais facilmente absorvidos pela pele.
Aplique o Creme de Olhos de manhã e à noite
para combater as necessidades específicas da zona
do contorno de olhos, tais como olheiras, papos e
rugas. Os Cremes de Olhos não têm fragrância para
minimizar irritações.

POTENCIAR A melhor forma de potenciar o efeito
dos Cremes de Dia e de Noite é utilizando um Sérum.
Os Séruns contêm uma concentração mais elevada de
ingredientes ativos que atuam em profundidade e de
forma rápida na pele. Aplique um Sérum diariamente,
antes do Creme de Dia e de Noite.

HIDRATAR Termine a sua rotina matinal com um
Creme de Dia para hidratar e proteger a pele contra as
agressões externas, tais como a poluição. Aplique sobre
o rosto, pescoço e colo para a máxima proteção. Evite
a zona dos olhos.
À noite, a pele descansa e recupera, por isso fica mais
recetiva aos ingredientes ativos do seu Creme de
Noite. Aplique no rosto limpo depois do Sérum para
ajudar a recuperar a aparência jovem da pele.

2 MINUTOS

2 VEZES POR DIA

Resultados

7x

superiores
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CUIDADOS DO ROSTO performing
QUAL A SUA
PREOCUPAÇÃO DE PELE?

Hydra

Cuidados
Complementares

Produtos para complementar todas
as linhas Hydra Optimals, para uma
rotina diária completa.
Todos os Tipos de Pele

HydraRadiance

As suas principais preocupações são:
Falta de Luminosidade e Hidratação
O seu tipo de pele:
Pele Normal/Mista

HydraCare

As suas principais preocupações são:
Falta de Luminosidade e Hidratação
O seu tipo de pele:
Pele Seca e Sensível

Hydra
Optimals

HydraMatte

Age Revive
Optimals

Even Out
Optimals

LIMPAR
32415 Gel de Limpeza
Refrescante 150 ml
33995 Tónico
Refrescante
200 ml

As suas principais preocupações são:
Falta de Luminosidade e Hidratação
O seu tipo de pele:
Pele Oleosa

As suas principais preocupações são:
Múltiplos Sinais de Envelhecimento
O seu tipo de pele:
Todos os Tipos de Pele

32416 Leite de Limpeza
e Desmaquilhante
200 ml
32417 Tónico
200 ml

Mais indicada para pessoas na faixa etária dos 35+

33224 Espuma de
Limpeza
150 ml

As suas principais preocupações são:
Tom de Pele Irregular/Manchas Escuras
O seu tipo de pele:
Todos os Tipos de Pele

33225 Tónico
Clareador
200 ml

CUIDADOS DO ROSTO NATURAIS performing
LIMPAR

Certificada natural e orgânica.

EcoBeauty

As suas principais preocupações são:
Falta de Luminosidade e Hidratação
O seu tipo de pele:
Todos os Tipos de Pele

32197 Leite
de Limpeza
200 ml
32198 Tónico
200 ml

OLHOS
32464
Creme de Olhos
15 ml

POTENCIAR

HIDRATAR

33135
Sérum Hidratante
30 ml

32462
Creme de Dia
Hidratante e
Iluminador
50 ml

32463
Creme de Noite
Nutritivo
e Iluminador
50 ml

32468
Creme de Dia
Suavizante
50 ml

32469
Creme de Noite
Suavizante
50 ml

32465
Fluido de Dia
Matificante e
Equilibrante
HydraMatte
50 ml

32476
Creme de Olhos
15 ml

33226
Creme de Olhos
15 ml

OLHOS

32200
Creme de Olhos
15 ml

32477
Sérum 30 ml

33108
Sérum 30 ml

POTENCIAR

32203
Sérum
30 ml

32474
Creme de Dia
com FPS 15
50 ml
32479
Creme de Dia
com FPS 20
50 ml
32478
Loção Protetora de
Dia com FPS 35
50 ml

HIDRATAR
32199
Creme de Rosto
50 ml
32201
Óleo Facial
50 ml

32475
Creme de Noite
50 ml

32480
Creme de Noite
50 ml

CUIDADOS DO ROSTO advanced performing
QUAL A SUA
PREOCUPAÇÃO DE PELE?

True
Perfection

Ecollagen

As suas principais
preocupações são:
Falta de Luminosidade
e Hidratação
A linha também atua sobre:
• Pele baça e sem vida
• Poros dilatados
• Textura áspera
Mais indicada para pessoas
na faixa etária dos 20+

As suas principais
preocupações são:
Linhas e Rugas
A linha também atua sobre:
• Falta de Luminosidade e
Hidratação
Mais indicada para pessoas
na faixa etária dos 30+

CONJUNTO DE
CUIDADOS DO ROSTO

RESULTADOS

Pele 11x mais
radiante*
28970
Conjunto True Perfection NovAge

Até 33% de
redução das
rugas*
28971
Conjunto Ecollagen NovAge
29380
Conjunto Ecollagen Light NovAge

NovAge

Ultimate
Lift

Time
Restore

Bright
Sublime

As suas principais
preocupações são:
Perda de Firmeza
A linha também atua sobre:
• Falta de Luminosidade e
Hidratação
• Linhas e Rugas
Mais indicada para pessoas
na faixa etária dos 40+
As suas principais
preocupações são:
Perda de densidade e definição
A linha também atua sobre:
• Pele desidratada
• Rugas profundas
• Manchas da idade
• Pele baça e sem vida
• Tom de pele irregular
Mais indicada para pessoas
na faixa etária dos 50+

70% mais
elasticidade*
28968
Conjunto Ultimate Lift NovAge

Aumenta a
hidratação em
71% *
28972
Conjunto Time Restore NovAge

As suas principais
preocupações são:
Manchas castanhas
A linha também atua sobre:
• Tom de pele irregular
• Rugas

Reduz as
manchas
*
até 50%
28969
Conjunto Bright Sublime NovAge

*Clinicamente comprovado

OLHOS

LIMPAR
32596
Gel/Espuma de
Limpeza
200 ml
32128
Tónico Renewing
200 ml

32596
Gel/Espuma de
Limpeza
200 ml
32128
Tónico Renewing
200 ml

32597
Leite de Limpeza
Suavizante
200 ml
32742
Loção Tonificante e
Suavizante
200 ml

32597
Leite de Limpeza
Suavizante
200 ml
32742
Loção Tonificante
e Suavizante
200 ml

32656
Limpeza
Antimanchas
200 ml
32657
Tónico
Antimanchas
200 ml

31981
Iluminador de Olhos
Refrescante
15 ml

POTENCIAR

31979
Sérum Miracle
Perfecting e
30 ml

HIDRATAR
31978
Creme de Dia Hidratante
Perfecting
50 ml
31980
Cuidado de Noite
Renewing
50 ml

31544
Creme de Dia
Antirrugas com FPS 15
50 ml
31546
Creme de Olhos
Antirrugas
15 ml

31547
Sérum Antirrugas
30 ml

32655
Creme de Dia Light
Antirrugas
50 ml
31545
Creme de Noite
Antirrugas
50 ml

31542
Creme de Olhos
15 ml

32629
Creme de Olhos e
Lábios
15 ml

32804
Creme de Olhos Antimanchas Avançado
15 ml

31543
Sérum
Concentrado
Lifting
30 ml

32630
Sérum Revitalizante
30 ml

32805
Sérum Antimanchas
Avançado
30 ml

31540
Creme de Dia Advanced
Lifting com FPS 15
50 ml
31541
Creme de Noite Lifting &
Contouring
50 ml

32627
Creme de Dia
Multicorretor com
FPS 15
50 ml
32628
Creme de Noite
Regenerador
50 ml
32803
Creme de Dia com
FPS 20 Antimanchas
Avançado
50 ml
32658
Creme de Noite
Antimanchas Avançado
50 ml

Dicas e
CONSELHOS
• Ao aconselhar os seus clientes, recomende sempre a utilização de produtos da mesma gama/linha, já
que estes têm a mesma tecnologia subjacente e as suas fórmulas funcionam em sinergia. Para que possam
verificar resultados, é importante que siga a Rotina Diária de Cuidados do Rosto pelo menos durante 6
meses.
• A temperatura e as alterações ambientais afetam diretamente o equilíbrio da nossa pele – quer
acentuando um problema existente ou causando novos problemas. Sugerimos, assim, que adapte a sua rotina
de Cuidados do Rosto, de acordo com estes fatores. Por exemplo, se tiver pele normal, mas com tendência
para secar no inverno, experimente uma gama adequada para a pele seca durante os meses mais frios.
• Proteger a pele dos raios prejudiciais do sol é uma parte vital da Rotina Diária de Cuidados do Rosto. A
maioria dos nossos produtos tem proteção FPS. Contudo, pode e deve sempre utilizar uma proteção extra
que poderá escolher no nosso portfólio de cuidados solares.
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