
CUIDADOS PESSOAIS

R3 Factor®

Ajude a sua pele a manter a sua umidade natural, restaurar a sua 

resiliência e renovar a sua Aparência com R3 Factor® Skin Defense 

Creme - uma combinação rica de aloe vera gel estabilizado, colágeno 

solúvel e alfa-hidroxi Ácidos, fortificados com vitaminas A e E. Nesse 

produto, cada vitamina exerce seu papel fundamental para uma 

pele saudável. A vitamina E é um poderoso antioxidante, enquanto a 

vitamina A ajuda na manutenção de uma cútis saudável e é indicada 

para diversos tipos de pele. 

Alpha Hydroxy Ácidos (AHAs) vem de fontes naturais, como frutas e 

plantas. Também chamado de ácidos das frutas. Em contato com a 

pele, removem células mortas da superfície com muita eficiência, pois 

conseguem amolecer colas naturais que mantém essas células já sem 

função no rosto e dão aspecto fosco. A retiradas dessas células faz 

com que a pele fique mais fresca, mais bonita e absorvem muito mais 

vitaminas e hidratantes aplicados. Assim, é possível receber todos os 

benefícios dos componentes da Fórmula do R3. Desde as vitaminas 

até o efeito calmante e restaurador do aloe.

R3 Factor® Skin Defense Creme fornece uma primeira linha de 

defesa na luta contra os duros efeitos do tempo e fornece o que há de 

melhor para ajudar a manter a aparência jovem e fresca da pele.

CURIOSIDADES

• Ajuda a manter a cor da pele saudável;

• Melhora a textura e a sensação de maciez da pele;

• Retém a umidade, hidrata e restaura a pele.

CONTEÚDO
56,7g.

INSTRUÇÕES

Após a limpeza, aplique no rosto, pescoço e outras 
áreas necessárias. Para melhores resultados, use de 
manhã e de noite. Pode aplicar a maquiagem por 
cima se desejar.

CERTIFICADOS
IASC e Cruelty Free.

COMPOSIÇÃO

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), 
Water (Aqua/EAU), Butylene Glycol, Squalane, Methyl 
Gluceth-20, Cetyl Dimethicone, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Glyceryl Stearate, Polyacrylamide, 
Tocopheryl Linoleate, C13-14 Isoparaffin, Sodium 
Hyaluronate,  Tocopheryl Acetate, Glycolic Acid, 
Laureth-7, Saccharum Officinarum (Sugar Cane) 
Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Extract, Pyrus Malus 
(Apple) Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Retinyl 
Palmitate, Soluble Collagen, PEG-100 Stearate, 
Ascorbic Acid, Triethanolamine, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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