
DAILY ROUTINE 
PREVENÇÃO RUGAS: 

Creme hidratante
c/ OFERTA de lata
e esfoliante rosto

DAILY ROUTINE 
ANTIMANCHAS:

Creme antimanchas 
+ creme mãos

+ lata
PVP especial

DAILY ROUTINE 
FIRMEZA: 

Creme antigravidade 
c/ OFERTA de lata

e água micelar

DAILY ROUTINE 
ANTIRRUGAS:

Creme reparador dia
c/ OFERTA de lata

e batom

O ESSENCIAL: ESFOLIANTE SUAVIZANTE

Uma esfoliação duas vezes por semana no rosto, pescoço e decote são
o primeiro passo neste regresso. O Esfoliante Suavizante ANJELIF limpa 
profundamente os poros de todas as impurezas, mantendo a hidratação da pele, 
assegurando a remoção das células mortas e estimulando
a regeneração celular necessária.

AMIGAS DAS AMIGAS ANJELIF

O Creme Intensivo Anti manchas ANJELIF, com SPF 15, rico em nutrientes 
essenciais e antioxidantes proporciona uma proteção diária contra

o envelhecimento ao mesmo tempo que confere a uniformização da tez 
garantindo um efeito anti manchas.

DAILY ROUTINE ANJELIF

Somos todos diferentes. Emocionalmente, na personalidade, na forma de estar, de pensar, nos sonhos,

nas ambições, mas também somos diferentes na forma como cuidamos da nossa pele. ANJELIF sabe disso 

e criou ofertas adequadas às suas necessidades. Tudo apresentado numa caixa em lata que vai adorar!

Outubro, o mês da renovação.
É o mês da recuperação de rotinas que se abandonaram

durante as férias.
E a recuperação da sua pele  é uma exigência

depois da exposição solar para que, com todo o cuidado,
possa continuar limpa, hidratada e nutrida durante o resto do ano.

Anjelif ajuda-a.
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É TEMPO
DE PREPARAR
O REGRESSO
ÀS ROTINAS.

O CUIDADO COMPLEMENTAR: O CREME MÃOS ANTIMANCHAS

O Creme Mãos Anti manchas ANJELIF é ideal para combater os sinais da idade 
provocados pelos raios solares, a sua fórmula ajuda a esbater as manchas
ao mesmo tempo que promove uma eficácia anti idade comprovada.*

*Eficácia demonstrada em testes in vitro e em testes clínicos, com uma boa redução do índice de melanina.

Sabemos que gosta de ANJELIF. E como nós gostamos de si, gostamos muito das suas amigas
e temos presentes para todas.

Envie esta mensagem de email para as amigas que quiser e cada uma delas que subscrever
a nossa newsletter recebe um brinde ANJELIF.

E para si? Claro que temos uma surpresa!*
(Operação válida até 31 de Outubro)

*Oferta limitada às 50 primeiras participações

O INDISPENSÁVEL: CREME INTENSIVO ANTIMANCHAS SFP 15

instagram

ENVIAR EMAIL


