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Renew Clinical Thermafirm Lifting Creme Facial 

 
 
Nome:  
Renew Clinical Thermafirm Lifting Creme Facial  
Descrição:  
 
Renew. A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
 
 
- Em 3 dias, tensiona, firma e promove lifting facial  
- Opção cosmética aos procedimentos clínicos de lifting facial  
- Nosso mais moderno e eficaz tratamento para lifting e firmeza da pele  
 
 
USO NOTURNO  
• Exclusiva tecnologia Triple Sonic®, que atua em 3 dimensões na pele:  
- Ajuda a estimular a produção de colágeno.  
- Tensiona e firma as ligações entre as camadas da pele.  
- Auxilia a reparar os tecidos danificados.  
• Promove lifting de rosto e pescoço, ajudando a firmar, esticar e levantar a pele.  
• Ajuda a reduzir linhas finas e rugas. 30 g  
 
 
TECNOLOGIA - BENEFÍCIOS  
• Exclusiva tecnologia Triple Sonic® - fórmula com proteína hidrolisada vegetal, levedura e outros 
ingredientes naturais, que atua em 3 dimensões na pele:  
o Ajuda a estimular a produção de colágeno.  
o Tensiona e firma as ligações entre as camadas da pele.  
o Ajuda a reparar os tecidos danificados.  
 
RESULTADOS  
Resultados observados em testes clínicos e de uso com consumidoras que notaram:  
Após 3 dias de uso  
• Tensiona, firma e promove lifting facial  
Em 4 semanas  
• 64% - lifting no rosto e pescoço*  
• 77% - pele jovem e restaurada*  
• 82% - uniformidade no tom da pele*  
Com o uso contínuo  
• 76% - lifting no rosto e pescoço  
• 90% - maior firmeza  
• 91% - redução de rugas  
• 97% - melhora na textura  
* Baseado em consumidores que expressaram a sua opinião  
 
MODO DE USO  
À noite, após limpar e tonificar a pele com Renew Gel de Limpeza, aplique o creme facial com 
movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. No colo e pescoço, aplique com movimentos de 
cima para baixo.  
 
Renew Clinical Thermafirm Lifting Creme Facial  
Nosso mais moderno e eficaz tratamento de lifting facial, que em apenas 3 dias ajuda a firmar, esticar 
e levantar a pele do rosto e pescoço.  
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A melhor opção cosmética aos liftings clínicos realizados com aparelhos de radiofreqüência. Sem 
desconfortos, sem sair de casa.  
 
ANTES/DEPOIS  
ANTES......................DEPOIS  
pele flácida...............pele com efeito lifting 
 
Ingredientes:  
AQUA; GLYCERIN; ETHYLHEXYL ISONONANOATE; CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE; DICAPRYLYL 
MALEATE; BUTYLENE GLYCOL; ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE; GLYCERYL STEARATE; 
PHYTOL; DIMETHICONE; CETEARYL ALCOHOL; PROPYLENE GLYCOL; BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER; PEG-100 STEARATE; PENTAERYTHRITYL TETRAETHYLHEXANOATE; IMIDAZOLIDINYL UREA; 
METHYLPARABEN; SODIUM HYDROXIDE; CARBOMER; PARFUM; POLYMETHYL METHACRYLATE; 
CETEARYL GLUCOSIDE; CHOLETH-24/CETETH-24; DISODIUM EDTA; OCTAMETHYLTRISILOXANE; 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER; COLA NITIDA EXTRACT; HYDROGENATED 
LECITHIN; MENTHYL LACTATE; PLANKTON EXTRACT; PRUNUS AMYGDALUS DULCIS EXTRACT; ZEA 
MAYS EXTRACT; GLYCYRRHIZA GLABRA EXTRACT; HYDROLYZED WHEAT PROTEIN; SACCHAROMYCES 
FERMENT; PEG-8; PYRUS MALUS (APPLE) ROOT EXTRACT; SACCHAROMYCES CEREVISIAE EXTRACT; 
BUPLEURUM FALCATUM EXTRACT; GLYCINE SOJA EXTRACT; SACCHAROMYCES/COPPER, 
MAGNESIUM, GOLD FERMENT; XYMENYNIC ACID; DAUCUS CAROTA EXTRACT; TOCOPHEROL; 
FOENICULUM VULGARE EXTRACT; ALCOHOL; CAFFEINE; CIMICIFUGA RACEMOSA EXTRACT; CI 
77019; CI 77891; CI 77492; CI 14700.  
 
 
Uma opção cosmética aos procedimentos clínicos de lifting realizados através de ondas de 
radiofreqüência. Sem desconfortos.  
 
Clinical Thermafirm Lifting, é o resultado do que há de mais inovador no tratamento cosmético de 
lifting para firmar, esticar e levantar a pele do rosto e pescoço.  
 
Sua exclusiva tecnologia Triple Sonic® é formulada com proteína hidrolisada vegetal, levedura e 
outros ingredientes naturais que formam uma matriz em 3 Dimensões na pele: 
- Ajuda a estimular a produção de colágeno  
- Tensiona e firma as ligações entre as camadas da pele  
- Auxilia a reparação dos tecidos danificados  
 
BENEFÍCIOS:  
• Lifting no rosto e pescoço  
• Ajuda a firmar e tensionar a pele  
• Confere maior elasticidade  
• Ajuda a reduzir linhas finas e rugas  
 
 
Após 3 dias de uso  
 
Tensiona, Firma e promove lifting facial  
 
 
Modo de Uso:  
Usar diariamente, à noite. Após usar o Renew Gel de Limpeza, que limpa e tonifica a pele, aplique o 
creme facial com movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. No colo e pescoço aplique 
com movimentos de cima para baixo.  
Indicação: a partir de 30 anos.  
 
Precauções:  
Somente para uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, 
enxágüe abundantemente com água. Se houver qualquer sinal de irritação da pele descontinue o uso 
do produto. Se a irritação dos olhos e/ou pele persistir, procure um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem de Renew Clinical Thermafirm Lifting Creme Facial 
fechada, longe do fogo e fora do alcance de crianças. 
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Renew Clinical Redutor de Rugas 

 
Nome:  
Renew Clinical Redutor de Rugas  
Descrição:  
Renew. A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
 
Dois tratamentos cosméticos em apenas uma gota.  
Reduza rugas profundas sem perder a expressão facial  
Sem agulhas, sem toxinas.  
Com a exclusiva tecnologia BOHYLUROX  
 
Uso Noturno  
 
. Apenas uma gota desse sérum concentrado oferece o benefício os dois principais procedimentos 
dermatológicos: relaxar e preencher as linhas de expressão mais difíceis, propiciando resultados 
incríveis no combate às rugas.  
. Reduz visivelmente o tamanho, a profundidade e a quantidade de rugas ao redor dos olhos, boca e 
testa - áreas que estão sempre em movimento quando você mostra sua emoção.  
. Relaxa as linhas entre as sobrancelhas, suaviza os pés-de-galinha e preenche as linhas ao redor da 
boca. 30 ml  
 
A partir de 30 anos  
 
Como ele age na pele?  
A exclusiva tecnologia BOHYLUROX é composta por poderosos ativos naturais.  
 
Relaxa  
O extrato botânico de Portulaca atua nas linhas de expressão causadas pela contração muscular.  
O Argireline, um peptídeo não-tóxico, é reconhecido pela sua propriedade relaxante e previne o 
aparecimento de novas rugas.  
 
Resultados incríveis:  
 
Instantaneamente  
Linhas de expressão mais suaves e relaxadas  
 
Em uma semana  
Ajuda a reduzir a aparência de linhas profundas e rugas da testa e ao redor dos olhos e da boca.  
 
Com o uso contínuo  
94% apresentaram redução de linhas e rugas ao redor dos olhos  
71% perceberam redução de linhas e rugas da testa  
52% notaram redução de linhas e rugas ao redor da boca  
Juntos, eles atuam nas rugas mais profundas, sem que você perca a sua expressão natural.  
 
Preenche  
O Ácido Hialurônico, substância produzida pelo organismo, é a base do complexo multi-ativo que se 
expande na pele e é capaz de preencher as linhas mais profundas. 
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Ingredientes:  
Nome:  
Renew Clinical Redutor de Rugas  
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; 1,3 BUTANODIOL; GLICERINA; MONOBUTILÉTER DE POLIOXIETILENO 
(26M) POLIOXIPROPILENO (26M)/ÓLEO DE RÍCINO HIDROGENADO POLIOXIETILENO (40M); ÁLCOOL 
BENZÍLICO; POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO; EXTRATOS: DE PUNICA GRANATUM (ROMÃ), DE 
PORTULACA OLERACEA (BELDROEGA), DA SEMENTE DE PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (AMÊNDOA-
DOCE), DA SEMENTE DE AVENA SATIVA (AVEIA), DE ZEA MAYS (MILHO), DE FOLHA DE OLEA 
EUROPAEA (OLIVA), DA RAIZ DE DAUCUS CAROTA SATIVA (CENOURA), DE LEVEDURA, DA RAIZ DE 
PANAX GINSENG, DE PADINA PAVONICA, DO LENHO DE TÍLIA CORDATA, DA SEMENTE DE AESCULUS 
HIPPOCASTANUM (CASTANHA-DA-ÍNDIA), DO FRUTO DE FOENICULUM VULGARE (FUNCHO) E DE 
MEDICAGO SATIVA (ALFAFA); PROPILENO GLICOL; HIDRÓXIDO DE SÓDIO; 2-FENOXIETANOL; 
PARAFINA; EDTA TETRASSÓDICO; PERFUME; BUTILENO GLICOL; CULTURA DE CÉLULAS DE MELIA 
AZADIRACHTA; SUCO DO FRUTO DE COCOS NUCIFERA (COCO); MANITOL; PROTEÍNA DE TRIGO 
HIDROLISADA; POLIACRILATO DE SÓDIO; GLICOGÊNIO; SOLUÇÃO AQUOSA DO HEXAPEPTÍDIO-3 
ACETILADO; ÁCIDO HIALURÔNICO (FORMA SÓDICA); ÓLEO DE RÍCINO HIDROGENADO PEG 40; 
PANTOTENATO DE CÁLCIO; BIOTINA; CI’s: 17200, 77019, 77891, 77947 E 77491.  
 
Dois tratamentos cosméticos em apenas um produto de alta concentração, que com o uso contínuo 
relaxa e ajuda a preencher as rugas mais profundas.  
Reduz o tamanho, a profundidade e a quantidade de rugas sem comprometer a expressão facial, 
através da exclusiva Tecnologia BOHYLUROX TM composta por:  
* Extrato de Portulaca – melhora a aparência da pele;  
* Argireline - age na redução da profundidade das rugas e inibe o aparecimento de novas; 
* Ácido Hialurônico - componente natural da pele, preenche linhas e rugas.  
 
Modo de Uso:  
Aplique Renew Clinical Redutor de Rugas com o conta-gotas sobre o rosto limpo, duas vezes ao dia, 
principalmente nas linhas e rugas da testa, entre as sobrancelhas, ao redor dos olhos (inclusive pés-
de-galinha), ao redor da boca e do nariz, com movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. 
Após o uso, descarte a tampa e mantenha o produto bem fechado com o conta-gotas. Em seguida 
utilize um dos produtos da linha Renew adequados para a sua pele.  
 
Precauções:  
* Uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos e pálpebras. Caso isto ocorra, 
enxágüe abundantemente com água.  
* Não aplique sobre a pele irritada ou ferida.  
* Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a 
irritação dos olhos e/ou pele persista, consulte um médico.  
* Não ingerir.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Clinical Gel/Creme Corretor para a Área dos Olhos 

 
Nome:  
Renew Clinical Gel/Creme Corretor para a Área dos Olhos  
Descrição:  
 
Renew. A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
 
Opção cosmética aos procedimentos clínicos de lifting das pálpebras  
 
Duas tecnologias em um único produto  
 
OLHOS  
USO DIURNO E NOTURNO  
 
• Duas tecnologias exclusivas:  
- Dimension Lift®: gel tensor que atua nas pálpebras superiores, firmando a pele e promovendo um 
efeito lifting.  
- Derma Refine®: creme suavizante para as pálpebras inferiores que ajuda a minimizar flacidez, 
inchaço e olheiras.  
• Ajuda a reduzir linhas finas e rugas de dentro para fora.  
• Recomenda-se o uso de filtro solar durante o dia.  
• Testado por dermatologistas e oftalmologistas. Gel: 10 g e Creme: 10 g  
 
 
TECNOLOGIA  
 
Pálpebras Superiores: Gel tensor  
Tecnologia Dimension Lift®, com extratos naturais ajudam a estimular a produção de colágeno e 
elastina.  
 
Pálpebras Inferiores: Creme suavizante  
Tecnologia Derma-Refine®, que acelera o metabolismo celular, melhorando a circulação local.  
 
Resultados incríveis  
testados e comprovados  
 
Pálpebras Superiores - Gel Tensor  
 
• Instantaneamente - Lifting imediato  
 
• Em 4 semanas - 100% Melhora a textura  
91% Melhora a firmeza  
• Com uso contínuo - 100% Melhora a textura  
93% Aumenta a firmeza e a elasticidade  
 
Pálpebras Inferiores - Creme Suavizante  
• Instantaneamente - Aumenta a hidratação em 144%  
• Em 4 semanas - 97% Clareia a pele  
74% Ajuda a reduzir linhas e rugas  
 
• Com uso contínuo - 85% Suaviza olheiras  
82% Ajuda a reduzir linhas e rugas  
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Resultados baseados em testes com mulheres, realizados sob a supervisão de dermatologistas. 
Percentual de mulheres que notaram melhorias na pele.  
 
RESULTADOS  
Resultados observados em testes clínicos e de uso com consumidoras que notaram:  
 
Instantaneamente:  
• Promove lifting imediato  
• Aumenta a hidratação da área ao redor dos olhos em 144%  
 
Em 2 semanas:  
• 97% - melhora a textura da pele  
• 94% - clareia a pele  
• 66% - suaviza olheiras  
 
Em 4 semanas:  
• 100% - melhora a textura da pele  
• 97% - clareia a pele  
• 97% - uniformiza o tom da pele  
• 74% - ajuda a reduzir as rugas  
 
Com o uso contínuo:  
• 100% - melhora a textura da pele  
• 85% - suaviza olheiras e hiperpigmentações  
• 82% - ajuda a reduzir as rugas  
 
MODO DE USO  
Aplique sobre o rosto limpo e seco duas vezes ao dia, com movimentos suaves de dentro para fora. 
Use o gel nas pálpebras superiores e em toda a região abaixo das sobrancelhas. Em seguida, aplique o 
creme nas pálpebras inferiores e na região acima das maçãs do rosto. 
 
Ingredientes:  
Composição (Gel)  
M.S. 2.0004.1452  
AQUA/WATER; BUTYLENE GLYCOL; GLYCERIN; ETHOXYDIGLYCOL; CARBOMER; POTASSIUM 
HYDROXIDE; SODIUM POLYACRYLATE; GALACTOARABINAN; PVP; PHENOXYETHANOL; PROPYLENE 
GLYCOL; CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN); DEXTRIN; HYDROLYZED HIBISCUS ESCULENTUS 
EXTRACT; PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) SEED EXTRACT; UREA; GLUCOSAMINE 
HCL; ALGAE EXTRACT; CAFFEINE; DISODIUM EDTA; PORTULACA OLERACEA EXTRACT; PUNICA 
GRANATUM FRUIT JUICE; YEAST EXTRACT; MALTODEXTRIN; OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF 
EXTRACT; PEG-60 ALMOND GLYCERIDES; CETYL HYDROXYETHYLCELULOSE; COFFEA ARABICA 
(COFFEE) SEED EXTRACT; DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT EXTRACT; ILEX 
PARAGUARIENSIS LEAF EXTRACT; FOENICULUM VULGARE (FENNEL) FRUIT EXTRACT; MEDICAGO 
SATIVA (ALFALFA) EXTRACT; CI 77491.  
 
Composição (Creme)  
M.S. 2.0004.1451  
AQUA/WATER; GLYCERIN; BUTYLENE GLYCOL; COCOGLYCERIDES; CETEARYL ALCOHOL; 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE; ETHOXYDIGLYCOL; BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) 
EXTRACT; PETROLATUM; CETEARYL ALCOHOL/CETEARETH-20; CETEARYL GLUCOSIDE; 
BENZOPHENONE-3; SILICA; SODIUM POLYACRYLATE; PROPYLENE GLYCOL; PHENOXYETHANOL; 
POTASSIUM HYDROXIDE; CARBOMER; CHLORPHENESIN; C12-15 ALKYL BENZOATE; DEXTRIN; 
HYDROLYZED HIBISCUS ESCULENTUS EXTRACT; COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT JUICE; 
DISODIUM EDTA; PORTULACA OLERACEA EXTRACT; PUNICA GRANATUM FRUIT JUICE; 
THIODIPROPIONIC ACID; TRIBEHENIN\PALMITOYL OLIGOPEPTIDE; FRAGRANCE/PARFUM; OLEA 
EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT; MANGOSTIN; STEARETH-20; CERAMIDE 2; PEG-10 RAPESEED 
STEROL; VITIS VINIFERA(GRAPE) FRUIT EXTRACT/MORUS NIGRA ROOT EXTRACT; SAXIFRAGA 
SARMENTOSA EXTRACT; DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT EXTRACT; PASSIFLORA 
INCARNATA FLOWER EXTRACT; N-HYDROXYSUCCINIMIDE; SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT 
EXTRACT; FOENICULUM VULGARE (FENNEL) FRUIT EXTRACT; MEDICAGO SATIVA (ALFALFA) 
EXTRACT; BIOTIN; PALMITOYL OLIGOPEPTIDE; PALMITOYL TETRAPEPTIDE-3; MICA; CI 77891; CI 
16035.  
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Dois tratamentos cosméticos específicos em um único produto.  
 
Primeiro produto cosmético da linha Renew Clinical que promove um lifting das pálpebras sem a 
necessidade de procedimentos clínicos. Possui duas tecnologias específicas que agem tanto na área 
superior como inferior ao redor dos olhos, e juntas otimizam os benefícios do tratamento cosmético 
antiidade.  
 
Pálpebras Superiores: Gel tensor  
 
Tecnologia Dimension Lift®, com extratos naturais que podem ajudar a estimular a produção de 
colágeno e elastina.  
 
• Promove um lifting imediato  
• Firma a pele  
• Ajuda a reduzir linhas e rugas de dentro para fora  
 
Pálpebras Inferiores: Creme suavizante  
 
Tecnologia Derma-Refine®, aliada a suave massagem, ajuda a acelerar o metabolismo celular, 
melhorando a circulação local.  
 
• Ajuda a atenuar o inchaço  
• Clareia olheiras  
• Diminui a flacidez  
 
Testado dermatologicamente e oftalmologicamente.  
 
Modo de Uso:  
Aplique Renew Clinical Gel / Creme Corretor para a área dos olhos sobre o rosto limpo e seco duas 
vezes ao dia, com movimentos suaves de dentro para fora. Use o gel nas pálpebras superiores e em 
toda a região abaixo das sobrancelhas. Em seguida, aplique o creme nas pálpebras inferiores e na 
região acima das maçãs do rosto. Os resultados serão alcançados de acordo com o tempo de uso.  
Para mais informações, vide cartucho e folheto de instruções.  
 
Precauções:  
Uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe 
abundantemente com água. Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada. Se houver qualquer sinal 
de irritação, descontinue o uso do produto. Caso a irritação dos olhos e/ou pele persista, consulte um 
médico. Não ingerir  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Clinical Corretor Facial de Linhas e Rugas 

 
Nome:  
Renew Clinical Corretor Facial de Linhas e Rugas  
Descrição:  
 
RENEW. A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA NO TRATAMENTO COSMÉTICO ANTIIDADE.  
 
Preenche linhas e rugas de dentro para fora, com a exclusiva tecnologia DERMA-3X, sem agulhas e 
sem cirurgia  
 
(Uso noturno) Fórmula leve e de rápida absorção. 30 g  
A partir de 30 anos  
 
Uma inovadora linha de tratamento cosmético antiidade que oferece a mais alta precisão em 
tecnologia cosmética para uma pele perfeita, sem a necessidade de procedimentos clínicos.  
Máxima performance com resultados comprovados através de diversos testes clínicos e de uso do 
produto.  
 
Protege, renova e recupera com a mais alta tecnologia  
 
Conforme você envelhece, a pele fica enfraquecida porque suas estruturas de sustentação - colágeno, 
elastina e hidroproteínas -se danificam, causando linhas profundas e rugas.  
 
A exclusiva Tecnologia Derma-3X , uma combinação de poderosos ingredientes naturais, ajuda a 
preencher linhas e rugas de dentro para fora por meio da intensa ação nas 3 dimensões essenciais da 
pele:  
 
1 - Protege e estimula a produção de COLÁGENO, devolvendo a sustentação e a firmeza da pele.  
2 - Renova a ELASTINA para recuperar a elasticidade da pele.  
3 - Recupera as HIDROPROTEÍNAS para aumentar a densidade da pele e combater as rugas.  
 
Ingredientes:  
 
Extrato de romã - elastina/colágeno/hidroproteína  
Extrato de alfafa - elastina/colágeno/hidroproteína  
Extrato de cenoura - elastina/hidroproteína  
Extrato de funcho - colágeno/hidroproteína  
Proteína de trigo hidrolisada - colágeno  
Extrato de folha de oliva - elastina/colágeno/hidroproteína  
Extrato de raiz de macieira - elastina/colágeno/hidroproteína  
Filtrado de fermento da saccharomyces/filtrado de peptona pichia - elastina/colágeno/hidroproteína  
Extrato de coco - elastina/ colágeno  
Extrato de padina pavonica - elastina/ colágeno  
 
Descubra os resultados de Renew CLINICAL  
 
Antes  
Conforme e pele envelhece, as rugas se formam, as linhas se aprofundam e a textura fica desigual.  
Ação: Tecnologia Derma 3X penetra profundamente na pele e age efetivamente nas 3 dimensões da 
pele.  
 
Depois  
Rugas reduzidas  
Preenchidas de dentro para fora  
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Resultado: estrutura da pele recuperada e redefinida, preenchida de dentro para fora.  
 
Foram conduzidos mais de 3.000 testes em laboratório para garantir que o produto oferecesse 
resultados efetivos.  
 
Um Renew tão eficaz o chamamos de CLINICAL  
 
Dia seguinte à aplicação  
Linhas finas suavizadas  
 
Em 3 dias  
Diminui linhas e rugas visivelmente  
 
Em 1 semana  
2 em cada 3 mulheres sentiram a pele muito mais elástica e firme.  
 
Com o uso contínuo (4 semanas)  
98% notaram uma redução visível de linhas e rugas.  
97% sentiram uma melhora na elasticidade.  
96% notaram a pele muito mais firme.  
94% notaram melhora na densidade da pele 
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; CICLOPENTASSILOXANO; GLICERINA; CICLOMETICONE; ÁCIDO 
GLICÓLICO; p-METOXICINAMATO DE 2-ETILHEXILA; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO; PROPILENO GLICOL; 
CROSPOLÍMERO DE DIMETICONA/VINIL DIMETICONA; ÁCIDO TRIOXAUNDECANEDIÓICO; COPOLIOL 
DIMETICONA; CETEARIL METICONE; SUCO DA FRUTA DE PUNICA GRANATUM (ROMÃ); COPOLÍMERO 
CETIL DIMETICONE; CLORETO DE SÓDIO; ÁLCOOL BENZÍLICO; SÍLICA; PERFUME; PARAFINA; 1,3 
BUTANODIOL; SUCO DO FRUTO DE COCOS NUCIFERA (COCO); MANITOL; PROTEÍNA DE TRIGO 
HIDROLISADA; GLICOGÊNIO; EXTRATOS: DA RAIZ DE DAUCUS CAROTA SATIVA (CENOURA), DE 
FOLHA DE OLEA EUROPAEA (OLIVA), DA RAIZ DE PYRUS MALUS (MAÇÃ), DE LEVEDURA, DA RAIZ DE 
PANAX GINSENG, DE PADINA PAVONICA, DO LENHO DE TILIA CORDATA, DA SEMENTE DE AESCULUS 
HIPPOCASTANUM (CASTANHA-DA-INDIA), DO FRUTO DE FOENICULUM VULGARE (FUNCHO) E DE 
MENDICAGO SATIVA (ALFAFA); FILTRADOS: DE FERMENTO DE SACCHAROMYCES E DE PEPTONA 
PICHIA; ÓLEO DE RÍCINO HIDROGENADO PEG 40; TALCO; BIOTINA; PANTOTENATO DE CÁLCIO; 
METICONA; CI's: 77491 E 77492.  
 
A exclusiva Tecnologia Derma 3X (, uma combinação de poderosos ingredientes naturais, ajuda a 
preencher linhas e rugas de dentro para fora através da intensa ação nas 3 dimensões essenciais da 
pele:  
 
1 - Protege e estimula a produção de COLÁGENO devolvendo a sustentação e a firmeza da pele.  
2 - Renova a ELASTINA para recuperar a elasticidade da pele.  
3 - Recupera as HIDROPROTEÍNAS para aumentar a densidade da pele e combater as rugas.  
 
Proporciona 24 horas de hidratação profunda com uma fórmula leve e de rápida absorção.  
Resultados observados em testes clínicos e de uso com consumidoras:  
 
Dia seguinte à aplicação  
Linhas finas suavizadas  
 
Em 3 dias  
Diminui linhas e rugas visivelmente  
 
Em 1 semana  
2 em cada 3 mulheres sentiram a pele muito mais elástica e firme.  
 
Com o uso contínuo  
98% notaram uma redução visível em linhas e rugas.  
97% sentiram uma melhora na elasticidade.  
96% notaram a pele muito mais firme.  
94% notaram melhora na densidade da pele.  
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Precauções:  
* Não deve ser ingerido.  
* Não aplique sobre as pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca.  
* Evite exposição solar durante o uso do produto.  
* Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe abundantemente 
com água.  
* Não aplique sobre a pele irritada ou ferida.  
* Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a 
irritação dos olhos e/ou pele persista, consulte um médico.  
* Durante a primeira semana de uso, aplique pequenas quantidades do produto, em dias alternados. 
A partir da segunda semana o produto poderá ser aplicado diariamente. Nas primeiras aplicações 
poderão ser observadas sensação transitória de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo 
o incômodo, suspenda o uso do produto e procure orientação médica.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.  
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Renew Clinical Peeling Facial em 2 Etapas 

 
Nome:  
Renew Clinical Peeling Facial em 2 Etapas  
Descrição:  
 
RENEW. A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA NO TRATAMENTO COSMÉTICO ANTIIDADE.  
 
. Igual a um peeling profissional  
. Em 2 etapas, refina a camada superficial da pele e estimula a renovação celular.  
. Seguro para ser usado em casa.  
. Não deixa resíduos.  
A partir de 30 anos  
Em dias alternados, noite.  
 
A exclusiva Tecnologia Derma-3X , uma combinação de poderosos ingredientes naturais, ajuda a 
preencher linhas e rugas de dentro para fora por meio da intensa ação nas 3 dimensões essenciais da 
pele:  
 
1 - Protege e estimula a produção de COLÁGENO, devolvendo a sustentação e a firmeza da pele.  
2 - Renova a ELASTINA para recuperar a elasticidade da pele.  
3 - Recupera as HIDROPROTEÍNAS para aumentar a densidade da pele e combater as rugas.  
 
Resultados:  
Em 1 aplicação  
- Pele macia e luminosa.  
 
Em 1 semana  
- Reduz linhas finas.  
- 100% das pessoas que usaram notaram melhora na textura e diminuição dos poros dilatados.  
- 81% observaram melhora na luminosidade da pele.  
 
Com o uso contínuo  
- Minimiza imperfeições da pele, causadas principalmente pela exposição solar.  
- 2 em cada 3 mulheres perceberam uma redução das hiperpigmentações.  
- 81% notaram redução nas rugas.  
- 91% observaram melhora no tom de pele.  
 
Modo de uso:  
Esfoliação  
Aplique sobre o rosto limpo e seco um disco da Etapa 1, em movimentos de baixo para cima e de 
dentro para fora, em dias alternados.  
 
Neutralização  
Após 5 a 10 minutos, repita o processo com um disco da Etapa 2. 
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Ingredientes:  
ETAPA 1 - ESFOLIAÇÃO  
ÁGUA DESMINERALIZADA; ÁCIDO GLICÓLICO; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO; 1,3 BUTANODIOL; 
DIMETICONE; GLICERINA; PROPILENO GLICOL; METILPARABENO; MEL; EXTRATOS: DO FRUTO DE 
ANANAS SATIVUS (ABACAXI), DO FRUTO DE CARICA PAPAYA E DE ALGAS MARINHAS.  
 
ETAPA 2 - NEUTRALIZAÇÃO  
ÁGUA DESMINERALIZADA; ALCOÓIS: ETÍLICO E BENZÍLICO; 1,3 BUTANODIOL; DIMETICONE; ÁCIDO 
2-FENILBENZIMIDAZOL-5-SULFÔNICO; HIDRÓXIDO DE SÓDIO; EXTRATOS: DE PEPINO, DE 
CHAMOMILLA RECUTITA (CAMOMILA), DE ALGAS MARINHAS, DE LEVEDURA, DE CAMELLIA OLEIFERA 
(CHÁ VERDE), DE ULVA LACTUCA HIDROLISADO E DE LENTINUS EDODES (SHITAKE); 
METILPARABENO; MONOLAURATO DE POLIOXIETILENO SORBITANA (20M); EDTA DISSÓDICO; 
CITRATO DE SÓDIO; URÉIA; GLUCOSAMINA HCL; BUTILENO GLICOL; ÁCIDO CÍTRICO; ALOE VERA 
EM PÓ; GOMA 1 DE BIOSSACARÍDIOS; PALMITOIL OLIGOPEPTÍDIO E TRIBERRENINA; ISOESTEARATO 
DE SORBITANO E PALMITATO DE ETILEXILA.  
 
Primeiro produto cosmético que oferece o benefício de um peeling químico feito em uma clínica de 
estética sem sair de casa. Em 2 etapas refina a camada superficial da pele e estimula a renovação 
celular.  
 
 
Etapa 1: Esfoliação  
Poderosa fórmula com 10% de ácido glicólico, com extratos de papaia e abacaxi. Elimina as células 
mortas e renova a pele através de uma intensa esfoliação, sem ressecar a pele.  
 
Etapa 2: Neutralização  
Neutraliza os resíduos do ácido na pele através de ingredientes botânicos, como extratos de chá 
verde, pepino, aloe vera e camomila, que suavizam a pele, combinados com extratos de shitake e 
algas marinhas, com propriedades firmadoras. A pele fica mais firme, macia e revitalizada.  
Resultados:  
Em 1 aplicação  
- Pele macia e luminosa.  
 
Em 1 semana  
- Reduz linhas finas.  
- 100% notaram melhora na textura e diminuição dos poros dilatados.  
- 81% observaram melhora na luminosidade da pele.  
 
Com o uso contínuo  
- Minimiza imperfeições da pele, causadas principalmente pela exposição solar.  
- 2 em cada 3 mulheres perceberam uma redução das hiperpigmentações.  
- 81% notaram redução nas rugas.  
- 91% observaram melhora no tom de pele.  
 
Modo de Uso:  
Etapa1 - À noite, aplique sobre o rosto limpo e seco um disco da Etapa 1 em movimentos de baixo 
para cima e de dentro para fora em dias alternados. Após 5 a 10 minutos, repita o processo com um 
disco da Etapa 2. Nas primeiras aplicações poderão ser observadas sensação transitória de ardor, 
pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo o incômodo, suspenda o uso do produto e procure 
orientação médica. ATENÇÃO: A cada aplicação utilize apenas 1 disco de cada etapa.  
 
Etapa 2 - Após completar a etapa 1, aplique sobre o rosto um disco da Etapa 2 em movimentos de 
baixo para cima e de dentro para fora. Em seguida utilize um dos produtos da linha Renew adequados 
para a sua pele.  
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Precauções:  
* Somente para uso externo.  
* Não deve ser ingerido.  
* Não aplique sobre as pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca.  
* Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe abundantemente 
com água.  
* Não aplique sobre a pele irritada ou ferida.  
* Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a 
irritação dos olhos e/ou pele persista, consulte um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.  
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Renew Clinical Microesfoliante Facial 

 
Nome:  
Renew Clinical Microesfoliante Facial  
Descrição:  
 
Renew. A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
 
Pele mais lisa e uniforme, já na primeira aplicação  
 
(uso diurno/noturno)  
. Oferece uma ação microesfoliante intensa na pele.  
. Ajuda a remover células mortas e impurezas.  
. Melhora a textura e luminosidade da pele. 75 g  
 
A partir de 30 anos  
 
LINHA RENEW CLINICAL  
Uma inovadora linha de tratamento cosmético antiidade que oferece a mais alta precisão em 
tecnologia cosmética para uma pele perfeita, sem a necessidade de procedimentos clínicos.  
 
TECNOLOGIA  
Fórmula exclusiva com microcristais de óxido de alumínio, ingrediente também utilizado em técnicas 
clínicas de microdermoabrasão, que renovam a pele, deixando-a mais lisa e uniforme.  
 
RESULTADOS  
Instantaneamente  
Ajuda a remover células mortas e impurezas.  
Proporciona sensação de frescor e vitalidade à pele.  
 
Em duas semanas  
Melhora a textura e a luminosidade da pele.  
Pele visivelmente rejuvenescida.  
 
Com o uso contínuo  
100% notaram melhora na textura.  
97% perceberam a pele mais luminosa.  
88% observaram melhora no tom da pele.  
82% notaram uma melhora das linhas finas. 
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; ALUMINA (ÓXIDO DE ALUMÍNIO); POLIDECENO; MALEATO DE DIOCTILA; 
GLICERINA; SESQUIESTEARATO DE METIL GLUCOSE ETOXILADO (20M); ALCOÓIS: CETÍLICO E 
BENZÍLICO; SESQUIESTEARATO DE METIL GLUCOSE; AMIDOPROPIL BETÁINA LÁURICA; POLÍMERO 
CARBOXIVINÍLICO; VASELINA; HIDRÓXIDO DE SÓDIO; METILPARABENO; BISABOLOL; EDTA 
DISSÓDICO; DIESTEARATO DE POLIGLICERILA-3; ESTEARATO DE SÓDIO; BUTILENO GLICOL; 
PROPILENO GLICOL; ÁCIDOS: ESTEÁRICO, MIRÍSTICO, PALMÍTICO E FOSFÓRICO; CLORETOS: DE 
GUAR HIDROXIPROPILTRIMÔNIO E DE SÓDIO; POLISSORBATO 60; PROTEÍNA DE TRIGO 
HIDROLISADA; LIPÍDIO DA FARINHA DE TRITICUM VULGARE (TRIGO); ÓLEOS: DE PERSEA 
GRATÍSSIMA (ABACATE) E DE SEMENTE DE GIRASSOL; GOMA XANTANA; VITAMINAS: E, C e A 
(PALMITATO); PRÓ VITAMINA B5 E EXTRATO DE MALVA SYLVESTRIS (MALVA).  
 
Oferece uma ação microesfoliante intensa na pele, capaz de remover a camada mais superficial e 
permitir que se revele uma nova pele, mais jovem e radiante.  
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Fórmula única com microcristais de óxido de alumínio, ingrediente também utilizado em técnicas 
clínicas de microdermoabrasão, que suavemente promove mudanças na textura, tom e aparência 
geral da pele.  
 
Resultados:  
Instantaneamente  
- Ajuda a remover células mortas e impurezas  
- Proporciona sensação de frescor e vitalidade à pele  
 
Em duas semanas  
- Melhora a textura e a luminosidade da pele  
- Pele visivelmente rejuvenescida  
 
Com o uso contínuo  
- 100% notaram melhora na textura  
- 97% perceberam a pele mais luminosa 
- 88% observaram melhora no tom da pele  
82% notaram uma melhora das linhas finas  
 
Modo de Uso:  
Aplique sobre o rosto limpo e úmido. Massageie suavemente em movimentos circulares de um a dois 
minutos. Enxágüe bem e seque delicadamente a pele. Use duas ou três vezes por semana, com 
intervalo de dois dias entre cada aplicação. Em seguida, recomendamos aplicar um hidratante sem 
ácido esfoliante e com filtro solar.  
 
Precauções:  
* Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe abundantemente 
com água.  
* Não aplique sobre a pele irritada ou ferida.  
* Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a 
irritação dos olhos e/ou pele persista, consulte um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Ultimate Lifting Dia Creme Facial Transformador FPS 15 

 
Nome:  
Renew Ultimate Lifting Dia Creme Facial Transformador FPS 15  
Descrição:  
 
A mais avançada tecnologia no tratamento consmético antiidade.  
 
• Efeito tensor imediato.  
• Rejuvenesce e firma a pele.  
• Ajuda a definir os contornos faciais.  
• Promove um lifting no rosto e pescoço. 50 g  
 
Uso Diurno  
 
A partir de 40 anos  
 
Tecnologia Gold Mesh  
Incorpora à já conhecida tecnologia Utimate Fusion, formulada com ouro, cobre e magnésio, 
elementos preciosos e de luxo para manter a juventude da pele. Agora com:  
Efeito tensor imediato  
Firmeza e lifting com o uso contínuo  
FPS 15  
Age como uma rede invisível no rosto e pescoço  
 
Ingredientes  
SINAIS  
INGREDIENTES  
BENEFÍCIOS  
 
LINHAS E RUGAS  
· FITOL  
· SUAVIZA A TEXTURA DA PELE ATIVANDO A RENOVAÇÃO CELULAR.  
 
FLACIDEZ  
· OURO, COBRE E MAGNÉSIO  
· ESTIMULA A PRODUÇÃO DE COLÁGENO.  
· MELHORA A FIRMEZA DA PELE.  
 
RESSECAMENTO  
· FARELO DE ARROZ  
· MANTEIGA DE KARITÉ  
· RESTAURA A BARREIRA NATURAL DA PELE, MANTENDO SUA UMIDADE.  
· PROPORCIONA HIDRATAÇÃO E MACIEZ.  
 
PELE SEM VIÇO E NÃO UNIFORME  
· PÉROLA EM PÓ  
· DEVOLVE A LUMINOSIDADE À PELE.  
 
PELE COM FADIGA (CANSADA)  
· EXTRATO DE SOJA  
· RESTABELECE O EQUILÍBRIO DA PELE.  
 
POROS DILATADOS  
· SÍLICA (DIFUSOR ÓPTICO)  
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· MINIMIZA IMEDIATAMENTE AS IMPERFEIÇÕES DA PELE.  
 
PELE SEM TÔNUS  
· EXTRATO DE CHAIHU  
· CAFEÍNA  
· PROTEÍNA DE TRIGO HIDROLISADA  
· EXTRATO DE AMÊNDOA DOCE  
 
· MELHORA O CONTORNO FACIAL.  
· EFEITO TENSOR.  
 
Resultados  
Promove uma verdadeira transformação na pele:  
· Efeito tensor imediato  
· Rejuvenesce e firma a pele  
· Ajuda a definir os contornos faciais  
· Promove um lifting no rosto e pescoço  
 
Em apenas 1 semana  
Linhas do rosto suavizadas e pele do pescoço mais firme.  
Em 4 semanas  
Pele visivelmente mais jovem, macia e elástica  
Pele luminosa e com viço.  
Linhas e rugas suavizadas.  
Pele do rosto e pescoço mais firme e com efeito lifting  
 
* Pesquisas realizadas sob a supervisão de dermatologista independente. 
 
Ingredientes:  
AGUA DESMINERALIZADA; p-METOXICINAMATO DE 2-ETILHEXILA; GLICERINA; SALICILATO DE 2-
ETILHEXILA; DIMETICONE; POLIISOBUTANO HIDROGENADO; ALCOÓIS: OCTILDODECÍLICO, 
CETEARÍLICO, CETÍLICO, ESTEARÍLICO E DE LANOLINA; POLIETILENO GLICOL; TRIMETICONE DE 
FENILA; DIMETICONE/DIMETICONOL; METOXIDIBENZOILMETANO DE BUTILA (PARSOL 1789); 
COPOLÍMEROS: DE HIDROXIETIL ACRILATO/ACRILOILDIMETILTAUTARATO DE SÓDIO E DE 
ACRILATOS/C10-30 ACRILATO DE ALQUILA; TRISSILOXANO; SÍLICA; MANTEIGA DE KARITE; FITOL; 
ESQUALANO; MONOESTEARATOS: DE GLICERILA E DE POLIOXIETILENO (100M); TRIETANOLAMINA; 
PERFUME; 2-FENOXIETANOL; CLOROFENESINA; EXTRATOS: DE COLA, DA SEMENTE DE PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS (AMENDOA-DOCE), DE BUPLEURUM FALCATUM (CHAIHU)/CAFEÍNA, DE 
SEMENTE DE GLYCINE SOJA (SOJA), DO FRUTO DE PHYLLANTHUS EMBLICA E DE SACCHAROMYCES 
CEREVISIAE; EDTA DISSÓDICO; GLICOSÍDIO CETEARÍLICO; POLISSORBATO 60; DIHIDROACETATO 
DE SÓDIO; ISOFITOL; PROTEÍNA DE TRIGO HIDROLISADA; PALMITATO DE ISOPROPILA; BUTILENO 
GLICOL; MICROESFERAS COM CARBOMERO, DNA SÓDICO E ÓLEOS: DO FARELO DE ORYZA SATIVA 
(ARROZ), DE HOPLOSTETHUS ATLANTICUS, DE GLYCINE SOJA (SOJA); PÉROLA EM PÓ; FERMENTO 
DE SACCHAROMYCES/OURO/COBRE/MAGNÉSIO; ÁCIDO XIMENÍNICO; ESQUALENO E LECITINA.  
 
Renew apresenta Ultimate Lifting Dia, creme facial com FPS 15 que transforma sua pele através da 
exclusiva tecnologia Gold Mesh, com elementos essenciais e preciosos como ouro, cobre e magnésio. 
Combate e trata os sinais avançados de envelhecimento, prevenindo contra os danos causados pelos 
raios solares.  
 
Promove uma verdadeira transformação na pele:  
* Efeito tensor imediato 
* Rejuvenesce e firma a pele  
* Ajuda a definir os contornos faciais  
* Promove um lifting no rosto e pescoço  
 
Modo de Uso:  
Após a limpeza, seque bem o rosto e aplique Renew Ultimate com movimentos de baixo para cima e 
de dentro para fora. Pode ser usado no pescoço, com movimentos de cima para baixo. Para mais 
informações, vide cartucho e folheto de instruções.  
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Precauções:  
Uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe 
abundantemente com água. Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada. Se houver qualquer sinal 
de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a irritação persista, consulte um 
médico. O produto pode causar manchas em contato com alguns tecidos.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Ultimate Lifting Creme Transformador para Área dos Olhos 

 
Nome:  
Renew Ultimate Lifting Creme Transformador para Área dos Olhos  
Descrição:  
 
A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
 
Suavize flacidez, olheiras e rugas ao redor dos olhos.  
 
(Uso Noturno)  
Efeito tensor imediato.  
Rejuvenesce e firma a pele.  
Suaviza bolsas abaixo dos olhos e olheiras causadas pelo estresse e cansaço.  
Promove um lifting na região ao redor dos olhos. 15 g  
 
Tecnologia  
A exclusiva Tecnologia Gold Mesh é formulada com elementos essenciais e preciosos como ouro, cobre 
e magnésio, além de extrato de soja, retinol (vitamina A) e pérola em pó, para rejuvenescer e firmar 
a pele.  
 
Ingredientes  
Sinais: Flacidez  
Ingredientes: Ouro, cobre e magnésio.  
Benefícios: Estimula a produção de colágeno. Melhora a firmeza da pele.  
 
Sinais: Olheiras  
Ingredientes: Suco de Romã, ácido ximenínico e antioxidante.  
Benefícios: Melhora a microcirculação. Restabelece o equilíbrio da pele.  
 
Sinais: Linhas e Rugas  
Ingredientes: Retinol (Vitamina A), Palmitato de Retinila (Pró-Retinol), Betacaroteno e Fitol.  
Benefícios: Suaviza a textura da pele ativando a renovação celular.  
 
Sinais: Ressecamento  
Ingredientes: Manteiga de Cacau e de Karité, Extrato de Caviar (Rico em Vitaminas A, E e F).  
Benefícios: Restaura a barreira natural da pele protegendo sua hidratação natural. Nutre a pele.  
 
Sinais: Pele sem viço e não uniforme  
Ingredientes: Pérola em pó.  
Benefícios: Estimula a renovação celular. Mantém a pele macia e suave.  
 
Sinais: Pele frágil e fina  
Ingredientes: Extrato de folha de oliva.  
Benefícios: Protege contra os fatores ambientais e radicais livres.  
 
Sinais: Poros dilatados  
Ingredientes: Sílicas (difusor óptico).  
Benefícios: Minimiza imediatamente as imperfeições da pele.  
 
Sinais: Pele sem tônus  
Ingredientes: Proteína de trigo hidrolisada, cafeína, extrato de chaihu e extrato de amêndoa doce.  
Benefícios: Efeito tensor. Melhora o contorno facial. 
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Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; GLICERINA; ISODODECANO; METACRILATO DE POLIMETILA; MANTEIGA 
DE CACAU; DIMETICONE; MONOESTEARATOS: DE GLICERILA E DE POLIOXIETILENO (100M); 
ESTEARATO DE POLIOXIETILENO (40M); ALCOÓIS: CETÍLICO E ESTEARÍLICO; ESQUALANO; 
PENTILENO GLICOL; SÍLICA; ÁCIDO ESTEÁRICO; TRIESTEARATO DE SORBITANO; FITOL; CERA DE 
ABELHA; POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO; COPOLÍMEROS: DE HIDROXIETIL 
ACRILATO/ACRILOILDIMETILTAUTARATO DE SÓDIO, DE ACRILATO/CARBAMATO, EXTRATO DA RAIZ 
DE DAUCUS CAROTA SATIVA (CENOURA), PALMITATO DE RETINILA, RETINOL, BETACAROTENO E DE 
OLEFINA C30-38/MALEATO DE ISOPROPILA/MA; 2-FENOXIETANOL; HIDRÓXIDO DE SÓDIO; 
METILPARABENO; CROSPOLÍMERO DE DIMETICONE; EXTRATOS: DE BUPLEURUM 
FALCATUM(CHAIHU)/CAFEÍNA, DE LEVEDURA, DE COLA, DE ALGAS, DE FOLHA DE OLEA EUROPAEA 
(OLIVA), DA SEMENTE DE HELIANTHUS ANNUUS (GIRASSOL), DA SEMENTE DE PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS (AMENDOA-DOCE), DE SEMENTE DE GLYCINE SOJA (SOJA), DE SACCHAROMYCES 
CEREVISIAE E DE OVA DE SALMÃO (CAVIAR); URÉIA, EDTA DISSÓDICO; GLUCOSAMINA HCL; 
PROPILPARABENO; VITAMINA E; PÉROLA EM PÓ; MANTEIGA DE KARITE; POLISSORBATO 60; ÓLEO 
DE ZEA MAYS (MILHO); BHT; SUCO DA FRUTA DE PUNICA GRANATUM (ROMÃ); ÁCIDO XIMENINICO; 
PERFUME; PROTEÍNA DE TRIGO HIDROLISADA; 1,3 BUTANODIOL; FERMENTO DE 
SACCHAROMYCES/OURO/COBRE/MAGNÉSIO; ISOFITOL; ESTEARATO DE SÓDIO; BUTILENO GLICOL; 
ÁCIDO FOSFÓRICO; GLUTEN DE TRIGO HIDROLISADO; CLORETO DE SÓDIO; TRIETANOLAMINA; 
GOMA DE CERATONIA SÍLIQUA; GOMA XANTANA; VITAMINA C; PANTENOL (PRÓ VITAMINA B5); 
PALMITATO DE RETINILA (VITAMINA A); COLESTEROL; ÓLEO DE SEMENTE DE GIRASSOL; ZEOLITA; 
CI's: 77491, 77492 E 77891.  
 
Renew apresenta Ultimate Lifting, creme que transforma a pele da área dos olhos através da exclusiva 
tecnologia Gold Mesh, com elementos essenciais e preciosos como ouro, cobre e magnésio, além de 
extrato de caviar. Combate e trata os sinais avançados de envelhecimento.  
 
Promove uma verdadeira transformação na pele:  
* Efeito tensor imediato  
* Rejuvenesce e firma a pele  
* Suaviza bolsas abaixo dos olhos e olheiras causadas pelo stress e cansaço.  
* Promove um lifting na região ao redor dos olhos  
 
Modo de Uso:  
Após a limpeza, seque bem o rosto e aplique Renew Ultimate Lifting Creme Transformador Para a Área 
dos Olhos, ao redor dos olhos, incluindo pálpebras, região abaixo dos olhos e nas linhas de expressão, 
massageando suavemente em movimentos circulares. Para mais informações, vide cartucho e folheto 
de instruções.  
 
Precauções:  
Uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe 
abundantemente com água. Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada. Se houver qualquer sinal 
de irritação, descontinue o uso do produto. Caso a irritação persista, consulte um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Ultimate Lifting Noite Creme Facial Transformador 

 
Nome:  
Renew Ultimate Lifting Noite Creme Facial Transformador  
Descrição:  
 
A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
 
(Uso Noturno)  
. Efeito tensor imediato.  
. Rejuvenesce e firma a pele.  
. Ajuda a definir os contornos faciais.  
. Promove um lifting no rosto e pescoço.  
. Combate e trata os sinais avançados de envelhecimento enquanto você dorme. 50 g  
 
Tecnologia Gold Mesh  
Incorpora à já conhecida tecnologia Utimate Fusion, formulada com ouro, cobre e magnésio, 
elementos preciosos e de luxo para manter a juventude da pele. Age como uma rede invisível no rosto 
e pescoço  
 
Ingredientes  
Sinais: Linhas e rugas  
Ingredientes: Retinol (Vitamina A), Palmitato de Retinila (Pró Retinol), Betacaroteno, Fitol e Oxa-
ácido.  
Benefícios: Suaviza a textura da pele ativando a renovação celular.  
 
Sinais: Flacidez  
Ingredientes: Ouro, cobre e magnésio.  
Extrato de semente de Girassol e suco de Romã.  
Benefícios: Estimula a produção de colágeno. Melhora a elasticidade e a firmeza da pele. Antioxidante.  
 
Sinais: Ressecamento  
Ingredientes: Farelo de arroz e manteiga de Karité.  
Benefícios: Restaura a barreira natural da pele, mantendo sua umidade. Proporciona hidratação e 
maciez.  
 
Sinais: Pele sem viço e não uniforme  
Ingredientes: Extratos de uva e amora.  
Pérola em pó.  
Benefícios: Devolve a luminosidade à pele. Mantém a pele macia e suave.  
 
Sinais: Pele com fadiga (cansada)  
Ingredientes: Extrato de soja.  
Benefícios: Restabelece o equilíbrio da pele.  
 
Sinais: Poros dilatados  
Ingredientes: Sílica (difusor óptico).  
Benefícios: Minimiza imediatamente as imperfeições da pele.  
 
Sinais: Pele sem tônus  
Ingredientes: Cafeína, proteína de trigo hidrolisada e extrato de amêndoa doce.  
Benefícios: Melhora o contorno facial. Efeito tensor.  
 
 



 22

 
Resultados:  
Em apenas 1 semana:  
. Linhas do rosto suavizadas e pele do pescoço mais firme.  
 
Em 4 semanas:  
. Pele visivelmente mais jovem, macia e elástica.  
. Contornos faciais mais definidos e pescoço mais firme e esculpido.  
. Pele luminosa e com viço.  
. Linhas e rugas suavizadas.  
. Promove um lifting no rosto e pescoço. 
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; GLICERINA; ISODODECANO; ÁCIDO TRIOXAUNDECANEDIOÍCO; 
DIMETICONE; POLIDECENO; ALCOÓIS: CETÍLICO, BERRENÍLICO, DE LANOLINA POLIETOXILADO 
(24M), ESTEARÍLICO E DE LANOLINA; p-METOXICINAMATO DE 2-ETILHEXILA; HIDROXIESTEARATO 
DE ISOESTEARILA; ESTEARATO DE GLICERILA; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO; TRISSILOXANO; VASELINA; 
SÍLICA; ÉSTERES DO ÓLEO DA CASTANHA DE DAMASCO PEG-6; MONOESTEARATO DE PROPILENO 
GLICOL; FITOL; ESTEARATO DE PEG-75; CHONDRUS CRISPUS (CARRAGENINA); ESTEROL DE SOJA; 
CROSPOLÍMERO DE DIMETICONE; CETET-20; ESTEARET-20; METILPARABENO; PERFUME; 
DIISOESTEARATO DE TRIGLICERILA; MANTEIGA DE KARITE; LECITINA HIDROGENADA; EXTRATOS: 
DE SEMENTE DE GLYCINE SOJA (SOJA), DE COLA, DE BUPLEURUM FALCATUM (CHAIHU)/CAFEÍNA, DA 
SEMENTE DE HELIANTHUS ANNUUS (GIRASSOL) E DA SEMENTE DE PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
(AMENDOA-DOCE); DE SAXIFRAGA SARMENTOSA, DO FRUTO DE VITIS VINIFERA (UVA), DE 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE, DA RAIZ DE SCUTELLARIA BAICALENSIS E DE RAIZ DE MORA 
(MORUS NIGRA); COPOLÍMEROS: DE ACRILATO/CARBAMATO, EXTRATO DA RAÍZ DE DAUCUS 
CAROTA SATIVA (CENOURA), PALMITATO DE RETINILA, RETINOL, BETACAROTENO E DE OLEFINA 
C30-38/MALEATO DE ISOPROPILA/MA; PROPILPARABENO; EDTA TETRASSÓDICO; SUCO DA FRUTA 
DE PUNICA GRANATUM (ROMÃ); MALTODEXTRINA; VITAMINA A(PALMITATO); ÓLEO DE FARELO DE 
ORYZA SATIVA (ARROZ); FERMENTO DE SACCHAROMYCES/OURO/COBRE/MAGNÉSIO; ISOFITOL; 
ÉSTER DE ÓLEO DE PEIXE; ESQUALENO; BUTILENO GLICOL; PÉROLA EM PÓ; VITAMINA C; ÁCIDO 
XIMENINICO; PROTEÍNA DE TRIGO HIDROLISADA; LECITINA; TRIETANOLAMINA; CI's: 14700 E 
47005.  
  
Renew apresenta Ultimate Lifting Noite, creme facial que transforma sua pele através da exclusiva 
tecnologia Gold Mesh, com elementos essenciais e preciosos como ouro, cobre e magnésio. Combate e 
trata os sinais avançados de envelhecimento enquanto você dorme.  
 
Promove uma verdadeira transformação na pele:  
* Efeito tensor imediato  
* Rejuvenesce e firma a pele  
* Ajuda a definir os contornos faciais  
* Promove um lifting no rosto e pescoço  
 
Modo de Uso:  
Após a limpeza, seque bem o rosto e aplique Renew Ultimate Lifting Noite Creme Facial Transformador 
com movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. Pode ser usado no pescoço, com 
movimentos de cima para baixo. Para mais informações, vide cartucho e folheto de instruções.  
 
Precauções:  
Uso externo. Não ingerir. Não aplique sobre as pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca. 
Evite exposição solar durante o uso do produto. Evite que o produto entre em contato com os olhos. 
Caso isto ocorra, enxágüe abundantemente com água. Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada. 
Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a 
irritação persista, consulte um médico. Durante a primeira semana de uso, aplique pequenas 
quantidades do produto, em dias alternados. Nas primeiras aplicações poderão ser observadas 
sensação transitória de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo o incômodo, suspenda o 
uso do produto e procure orientação médica.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
 



 23

 
 
Renew Ultimate Creme Transformador para Mãos e Unhas FPS 15 

 
Nome:  
Renew Ultimate Creme Transformador para Mãos e Unhas FPS 15  
Descrição:  
(Uso Diurno e Noturno)  
Aumenta instantaneamente a hidratação da pele em 139% e proporciona hidratação por 24 horas, 
mesmo após a lavagem das mãos.  
Ajuda a uniformizar o tom da pele.  
Condiciona a cutícula e fortalece visivelmente as unhas.  
Reduz linhas finas e hiperpigmentação, deixando as mãos mais firmes, uniformes e rejuvenescidas. 75 
g  
 
Tecnologias  
Exclusiva Tecnologia Gold Mesh, com elementos essenciais e preciosos como ouro, cobre e magnésio. 
Combate e trata os sinais avançados de envelhecimento, prevenindo contra os danos causados pelos 
raios solares.  
 
Ingredientes  
Sinais: Flacidez  
Ingredientes: Ouro, cobre e magnésio.  
Extrato de semente de Girassol, proteína de trigo hidrolisada, extrato de amêndoa doce e suco de 
Romã.  
Benefícios: Estimula a produção de colágeno. Melhora a elasticidade e a firmeza da pele. Antioxidante.  
 
Sinais: Ressecamento  
Ingredientes: Farelo de arroz, manteiga de Karité e proteína hidrolisada da seda.  
Benefícios: Restaura a barreira natural da pele, mantendo sua umidade. Proporciona hidratação e 
maciez.  
 
Sinais: Linhas finas  
Ingredientes: Retinol (Vitamina A), Palmitato de Retinila (Pró Retinol), Betacaroteno e ácido glicólico.  
Benefícios: Sílica (difusor óptico). Minimiza a aparência de linhas finas.  
 
Sinais: Pele com fadiga (cansada)  
Ingredientes: Extrato de soja.  
Benefícios: Restabelece o equilíbrio da pele.  
 
Sinais: Hiperpigmentação  
Ingredientes: Suco de Romã.  
Benefícios: Ajuda no metabolismo e na despigmentação da pele.  
 
Sinais: Pele sem viço e não uniforme  
Ingredientes: Extratos de uva e amora.  
Pérola em pó.  
Benefícios: Devolve a luminosidade à pele.  
 
Resultados  
Na primeira aplicação:  
. Melhora visivelmente o aspecto das mãos, unhas e cutículas  
 
Em apenas uma semana de uso:  
. Reduz linhas finas da pele  
. Devolve firmeza e vitalidade às mãos  
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Em duas semanas de uso:  
. Clareia áreas de hiperpigmentação  
. Fortalece as unhas  
 
Em quatro semanas de uso:  
. Reduz linhas finas em 97% dos casos  
. Minimiza a hiperpigmentação da pele em 73% dos casos  
. Melhora a aparência de unhas e cutículas em 97% dos casos. 
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; p-METOXICINAMATO DE 2-ETILHEXILA; CICLOMETICONE; GLICERINA; 
TETRAETILEXANOATO DE PENTAERITRITILA; ÉTER ESTEARÍLICO ETOXILADO (2M); ÁCIDO 
GLICÓLICO; BENZOFENONA 3; ALCOÓIS: BERRENÍLICO, BENZÍLICO E DE LANOLINA; ESTEARATO DE 
POLIOXIETILENO (40M); MIRISTATO DE MIRISTILA; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO; 
METOXIDIBENZOILMETANO DE BUTILA (PARSOL 1789); LACTATO LAURÍLICO; MONOESTEARATOS: 
DE GLICERILA E DE POLIOXIETILENO (100M); DIMETICONE; FITOL; CROSPOLÍMERO DE PVM/MA 
DECADIENO; GOMA XANTANA; METILPARABENO; COPOLÍMEROS: DE ACRILATO/CARBAMATO, 
EXTRATO DA RAIZ DE DAUCUS CAROTA SATIVA (CENOURA), PALMITATO DE RETINILA, RETINOL, 
BETACAROTENO E DE OLEFINA C30-38/MALEATO DE ISOPROPILA/MA; SÍLICA; MANTEIGA DE 
KARITE; EXTRATOS: DE COLA, DE SEMENTE DE GLYCINE SOJA (SOJA), DA SEMENTE DE HELIANTHUS 
ANNUUS (GIRASSOL), DE BUPLEURUM FALCATUM (CHAIHU)/CAFEÍNA, DE SAXIFRAGA SARMENTOSA, 
DO FRUTO DE VITIS VINIFERA (UVA), DA SEMENTE DE PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (AMENDOA-
DOCE), DA RAIZ DE SCUTELLARIA BAICALENSIS, DE RAIZ DE MORA (MORUS NIGRA) E DE 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE; PERFUME; 1,3 BUTANODIOL; SUCO DA FRUTA DE PUNICA 
GRANATUM (ROMÃ); EDTA DISSÓDICO; VITAMINA A (PALMITATO); ÓLEO DE FARELO DE ORYZA 
SATIVA (ARROZ); ÉSTER DE ÓLEO DE PEIXE; BHT; ISOFITOL; ESQUALENO; BUTILENO GLICOL; 
PÉROLA EM PÓ; VITAMINA C; ÁCIDO XIMENINICO; LECITINA; FERMENTO DE 
SACCHAROMYCES/OURO/COBRE/MAGNÉSIO, AMINOÁCIDOS DA SEDA; PROTEÍNA DE TRIGO 
HIDROLISADA; TRIETANOLAMINA; CI's: 77491 E 77492.  
 
Renew apresenta Ultimate Lifting, creme que transforma suas mãos e unhas através da exclusiva 
Tecnologia Gold Mesh, com elementos essenciais e preciosos como ouro, cobre e magnésio. Combate 
e trata os sinais avançados de envelhecimento, prevenindo contra os danos causados pelos raios 
solares.  
 
Promove uma verdadeira transformação na pele:  
* Rejuvenesce e firma a pele  
* Condiciona as cutículas  
* Fortalece as unhas  
 
Renew Ultimate para Mãos e Unhas aumenta imediatamente o nível de hidratação da pele em 139%. 
Ação hidratante por 24 horas, mesmo após lavar as mãos.  
 
Com FPS 15 que protege a pele dos efeitos nocivos dos raios solares causadores do envelhecimento 
precoce da pele.  
 
Cutículas condicionadas e unhas visivelmente fortalecidas.  
 
Reduz linhas finas e hiperpigmentação, deixando as mãos mais firmes, uniformes e rejuvenescidas. 
Testado por dermatologista.  
 
Modo de Uso:  
Com as mãos limpas e secas, aplique Renew Ultimate massageando suavemente as mãos e as unhas. 
Use pelo menos duas vezes ao dia (manhã e noite). Durante a primeira semana de uso, aplique 
pequenas quantidades do produto, em dias alternados. Nas primeiras aplicações poderão ser 
observadas sensação transitória de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo o incômodo, 
suspenda o uso do produto e procure orientação médica. Para mais informações, vide cartucho e 
folheto de instruções.  
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Precauções:  
Contém Oxibenzona. Uso externo. Não aplique sobre as pálpebras, nos cantos externos do nariz e da 
boca. Evite exposição solar durante o uso do produto. Evite que o produto entre em contato com os 
olhos. Caso isto ocorra, enxágüe abundantemente com água. Não aplique sobre a pele irritada ou 
lesionada. Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. 
Caso a irritação persista, consulte um médico. Não ingerir.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

 
 
Renew Retroação+ Dia Creme Facial Rejuvenescedor FPS 15 

 
Nome:  
Renew Retroação+ Dia Creme Facial Rejuvenescedor FPS 15  
Descrição:  
 
Renew. A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
 
Age no DNA da célula, prevenindo os sinais da idade  
 
(Uso diurno) Renew Retroação+ Dia Creme Facial Rejuvenescedor  
 
. Fortalece a pele contra o envelhecimento precoce causado pela poluição, estresse e sol.  
. Repara o DNA da célula, prevenindo os sinais da idade.  
. Melhora a comunicação entre as células e ajuda a suavizar linhas e rugas.  
. Não contém ácidos esfoliantes, por isso é indicado inclusive para peles sensíveis.  
. Rápida absorção. Pode ser usado antes da maquiagem. 50 g  
 
A partir de 25 anos  
FPS 15  
 
 
Tecnologia  
 
Tecnologia Fortalecedora  
Rica em proteínas naturais, poderosos antioxidantes de origem botânica e ativos protetores de extrato 
de plantas, que fortalecem a pele contra o envelhecimento precoce causado pela poluição, estresse e 
sol.  
 
Tecnologia Rejuvi-cell  
Baseada em ingredientes naturais, sem ácidos esfoliantes, faz as células agirem como se fossem mais 
jovens. Ajuda a desacelerar o processo de envelhecimento a partir de 25 anos e a reverter os sinais 
da idade acima de 35 anos.  
 
Complexo Reparador  
À base de extrato de soja e outros ingredientes, esse novo complexo repara o DNA da célula 
danificada, evitando o que seria no futuro uma linha de expressão  
 
Ingredientes  
Ingredientes naturais do complexo Rejuvi-cell:  
 
Extrato de Semente de Girassol  
Ajuda a melhorar a elasticidade e a firmeza da pele.  
 
Extrato de Plâncton  
Conhecido por otimizar o metabolismo celular da pele.  
 
Proteína Hidrolisada do Leite  
Potencializa a produção de proteínas biológicas responsáveis por manter a pele suave e macia.  
 
Erva Asiática (Andrografolide)  
Conhecida por estimular a renovação celular.  
 
 
 
 



 27

 
Resultados  
 
Instantaneamente  
Pele mais macia e revitalizada  
 
Em uma semana  
97% sentiram melhora na textura da pele  
89% notaram a pele mais firme e elástica  
82% apresentaram tom de pele mais uniforme  
 
Com o uso contínuo  
82% perceberam diminuição de linhas e rugas  
Pele 42% mais forte e resistente contra os sinais da idade, como linhas e rugas. 
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; GLICERINA; BENZOFENONAS: 3 E 4; p-METOXICINAMATO DE 2-
ETILHEXILA; SALICILATO DE 2-ETILHEXILA; 1,3 BUTANODIOL; METACRILATO DE GLICERILA; 
DIMETICONE; METOXIDIBENZOILMETANO DE BUTILA (PARSOL 1789); ETOXIDIGLICOL; SÍLICA; 
FITOL; ÉTER ESTEARÍLICO ETOXILADO (2M); ESTEARATO DE POLIOXIETILENO (40M); 
MONOESTEARATO DE GLICERILA; POLIDECENO; TRISSILOXANO; POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO; 
ALCOÓIS: BERRENÍLICO E ETÍLICO; HIDRÓXIDO DE SÓDIO; CLOROFENESINA; PERFUME; 
CROSPOLÍMERO DE DIMETICONE; EDTA DISSÓDICO; MANGOSTIN (MANGOSTÃO); 
TETRAHIDRODIFERULOILMETANO; COPOLÍMERO DE ACRILATOS/C10-30 ACRILATO DE ALQUILA; 
DIHIDROACETATO DE SÓDIO; BISABOLOL; ORIZANOL; EXTRATOS: DE ALECRIM, DA SEMENTE DE 
HELIANTHUS ANNUUS (GIRASSOL), DE PLANCTON, DA SEMENTE DE GLYCINE SOJA (SOJA), DE 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE E DO FERMENTO DE ALTERMONAS; ISOFITOL; HESPERITINA; 
TETRAHIDRODIMETOXICURCUMINA; ANDROGRAFOLIDE; ÁCIDOS: FOSFÓRICO E HIALURÔNICO 
(FORMA SÓDICA); PANTENOL; PROTEÍNAS: DE SORO DE LEITE, DO LEITE HIDROLISADA, DE TRIGO 
HIDROLISADA, DE LEITE, DE GLYCINE SOJA (SOJA) E CONQUIOLINA HIDROLISADA; PROPILENO 
GLICOL; SEDA HIDROLISADA; BUTILENO GLICOL; TETRAHIDROBISDIMETOXICURCUMINA; LACTOSE; 
FOSFATO DE ADENOSINA; ÓXIDO REDUTASES; CI’s: 42090 E 60725.  
 
 
O novo Retroação+ Dia Creme Facial Rejuvenescedor FPS 15 possui a tecnologia Fortalecedora, rica 
em proteínas naturais, poderosos antioxidantes de origem botânica e ativos protetores de extrato de 
plantas, que fortalecem a pele contra o envelhecimento precoce causado pela idade, poluição, 
estresse e sol.  
 
Possui também a tecnologia Rejuvi-Cell que ajuda a reverter os sinais da idade através da ativação da 
comunicação celular, e o exclusivo Complexo Reparador, à base de extrato de soja e outros 
ingredientes, que repara o DNA da célula danificada, evitando o que seria no futuro uma linha de 
expressão.  
 
Modo de Uso:  
De manhã, após usar o Renew Gel de Limpeza, que limpa e tonifica a pele, aplique o creme na face 
suavemente, em movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. No colo e pescoço aplique 
com movimentos de cima para baixo.  
 
Precauções:  
Somente para uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, 
enxágüe abundantemente com água. Se houver qualquer sinal de irritação da pele descontinue o uso 
do produto. Se a irritação dos olhos e/ou pele persistir, procure um médico. O produto pode causar 
manchas em contato com alguns tecidos.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada, ao abrigo de luz direta, longe do fogo e 
fora do alcance de crianças. 
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Renew Retroação+ Fluido Rejuvenescedor para a Área dos Olhos 

 
Nome:  
Renew Retroação+ Fluido Rejuvenescedor para a Área dos Olhos  
Descrição:  
 
RENEW. A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA NO TRATAMENTO COSMÉTICO ANTIIDADE.  
 
Renew Retroação+ Age no DNA da célula, prevenindo os sinais da idade.  
 
(Uso noturno)  
. Suaviza linhas finas e olheiras e recupera a elasticidade e a firmeza ao redor dos olhos.  
. Melhora a comunicação entre as células e ajuda a suavizar linhas e rugas.  
. Não contém ácidos esfoliantes, por isso é indicado inclusive para peles sensíveis. 10 ml  
 
A partir de 25 anos  
 
Ingredientes naturais do complexo Rejuvi-cell:  
 
Extrato de Semente de Girassol  
Ajuda a melhorar a elasticidade e a firmeza da pele.  
 
Extrato de Plâncton  
Conhecido por otimizar o metabolismo celular da pele.  
 
Proteína Hidrolisada do Leite  
Potencializa a produção de proteínas biológicas responsáveis por manter a pele suave e macia.  
 
Erva Asiática (Andrografolide)  
Conhecida por estimular a renovação celular  
 
TECNOLOGIA  
Tecnologia Rejuvi-cell:  
baseada em ingredientes naturais, sem ácidos esfoliantes, faz as células agirem como se fossem mais 
jovens. Ajuda a desacelerar o processo de envelhecimento a partir de 25 anos e a reverter os sinais 
da idade acima de 35 anos  
 
Complexo Reparador:  
À base de extrato de soja e outros ingredientes, esse novo complexo repara o DNA da célula 
danificada, evitando o que seria no futuro uma linha de expressão  
 
Complexo Elasticity:  
Tecnologia que garante à delicada área dos olhos mais elasticidade e firmeza. Além disso, o produto 
suaviza as olheiras causadas pelo stress e cansaço.  
 
RESULTADOS  
Instantaneamente  
Torna a pele mais suave e com aparência revitalizada, aumentando o nível de hidratação em 267%.  
 
Em uma semana  
Linhas finas menos aparentes e pele mais uniforme.  
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Com o uso contínuo  
Diminui os sinais da idade, dá mais firmeza à pele e faz com que a região ao redor dos olhos pareça 
mais jovem mesmo com o passar do tempo. 
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; METACRILATO DE GLICERILA; GLICERINA; ETOXIDIGLICOL; PENTILENO 
GLICOL; MONOBUTILÉTER DE POLIOXIETILENO (26M) POLIOXIPROPILENO (26M)/ÓLEO DE RÍCINO 
HIDROGENADO POLIOXIETILENO (40M); 2-FENOXIETANOL; POLIACRILATO DE SÓDIO; ÁCIDO 
HIALURÔNICO (FORMA SÓDICA); COPOLÍMERO DE PVM/MA; FITOL; EXTRATOS: DE ULVA LACTUCA 
HIDROLISADO, DE SEMENTE DE GIRASSOL, DE PLANCTON, DE GERME DE TRIGO E DA SEMENTE DE 
GLYCINE SOJA (SOJA); PROPILENO GLICOL; ANDROGRAFOLIDE; PRÓ VITAMINA B5; BISABOLOL; 
PROTEÍNA DO LEITE HIDROLISADA; 1,3 BUTANODIOL; ISOFITOL; FOSFATO DE ADENOSINA; 
FARINHA DE SOJA HIDROLISADA; CI's: 77019 E 77891.  
 
Renew Retroação+: Tecnologia Rejuvicell + Novo Complexo Reparador.  
 
A tecnologia Rejuvi-cell, que ajuda a reverter os sinais da idade através da ativação da comunicação 
celular, ficou ainda mais eficaz com a adição do novo e exclusivo Complexo Reparador, à base de 
extrato de soja e outros ingredientes. Esse novo complexo repara o DNA da célula danificada, 
evitando o que seria no futuro uma linha de expressão. Possui também o Complexo Elasticity, 
tecnologia que garante à delicada área dos olhos mais elasticidade e firmeza. Além disso, o produto 
suaviza as olheiras causadas pelo stress e cansaço.  
 
Instantaneamente  
Torna a pele mais suave e com aparência revitalizada, aumentando o nível de hidratação em 267%.  
 
Em uma semana  
Linhas finas menos aparentes e pele mais uniforme.  
 
Com o uso contínuo  
Diminui os sinais da idade, dá mais firmeza à pele e faz com que a região ao redor dos olhos pareça 
mais jovem mesmo com o passar do tempo.  
 
Testado por dermatologista e oftalmologista. Indicado para todos os tipos de pele.  
 
Modo de Uso:  
De manhã e à noite, após usar o Renew Gel de Limpeza, que limpa e tonifica a pele, aplique o fluido 
suavemente em movimentos circulares ao redor dos olhos.  
 
Precauções:  
Somente para uso externo. Evite que o produto entre nos olhos. Caso isto ocorra, enxágüe 
abundantemente com água. Se houver qualquer sinal de irritação da pele descontinue o uso do 
produto. Se a irritação dos olhos e/ou pele persistir, procure um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.  
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Renew Retroação+ Creme Facial Rejuvenescedor 

 
Nome:  
Renew Retroação+ Creme Facial Rejuvenescedor  
Descrição:  
 
Renew Retroação+ Age no DNA da célula, prevenindo os sinais da idade.  
 
(Uso Noturno)  
. Melhora a comunicação entre as células e ajuda a suavizar linhas e rugas.  
. Não contém ácidos esfoliantes, por isso é indicado inclusive para peles sensíveis.  
. Rápida absorção. Pode ser usado antes da maquiagem. 50 g  
 
A partir de 25 anos  
 
Ingredientes naturais do complexo Rejuvi-cell:  
 
Extrato de Semente de Girassol  
Ajuda a melhorar a elasticidade e a firmeza da pele.  
 
Extrato de Plâncton  
Conhecido por otimizar o metabolismo celular da pele.  
 
Proteína Hidrolisada do Leite  
Potencializa a produção de proteínas biológicas responsáveis por manter a pele suave e macia.  
 
Erva Asiática (Andrografolide)  
Conhecida por estimular a renovação celular  
 
TECNOLOGIA  
Tecnologia Rejuvi-cell:  
baseada em ingredientes naturais, sem ácidos esfoliantes, faz as células agirem como se fossem mais 
jovens. Ajuda a desacelerar o processo de envelhecimento a partir de 25 anos e a reverter os sinais 
da idade acima de 35 anos  
 
Complexo Reparador:  
À base de extrato de soja e outros ingredientes, esse novo complexo repara o DNA da célula 
danificada, evitando o que seria no futuro uma linha de expressão  
 
RESULTADOS  
Instantaneamente  
Torna a pele mais macia, suave e revitalizada, aumentando o nível de hidratação em 235%.  
 
Em uma semana  
Linhas finas e rugas menos aparentes.  
 
Com uso contínuo  
Diminui os sinais de idade e faz com que a pele pareça mais jovem mesmo com o passar do tempo. 
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Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; GLICERINA; CICLOMETICONE; LACTATO DE ALQUILA C12-13; C12-15 
BENZOATO DE ALQUILA; METACRILATO DE GLICERILA; SÍLICA; ALCOÓIS: BENZÍLICO E 
BERRENÍLICO; FITOL; ÉTER ESTEARÍLICO ETOXILADO (2M); ESTEARATO DE POLIOXIETILENO (40M); 
POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO; MONOESTEARATO DE GLICERILA; HIDRÓXIDO DE SÓDIO; 
POLIDECENO; METILPARABENO; PERFUME; POLIISOBUTANO HIDROGENADO; DIMETICONE; EDTA 
DISSÓDICO; CROSPOLÍMERO DE DIMETICONE; ÁCIDOS: HIALURÔNICO (FORMA SÓDICA) E 
FOSFÓRICO; COPOLÍMERO DE ACRILATOS/C10-30 ACRILATO DE ALQUILA; BENZOFENONA 4; 
ISOFITOL; EXTRATOS: DE SEMENTE DE GIRASSOL, DE PLANCTON E DA SEMENTE DE GLYCINE SOJA 
(SOJA); ANDROGRAFOLIDE; PRÓ VITAMINA B5; PROTEÍNA DO LEITE HIDROLISADA; PROPILENO 
GLICOL; 1,3 BUTANODIOL; FOSFATO DE ADENOSINA; CI's: 42090 E 60730.  
 
Renew Retroação+: Tecnologia Rejuvicell + Novo Complexo Reparador.  
 
A tecnologia Rejuvicell, que ajuda a reverter os sinais da idade através da ativação da comunicação 
celular, ficou ainda mais eficaz com a adição do novo e exclusivo Complexo Reparador, à base de 
extrato de soja e outros ingredientes. Esse novo complexo repara o DNA da célula danificada, 
evitando o que seria no futuro uma linha de expressão.  
 
Renew Retroação + é o único produto que age nas rugas antes mesmo delas se tornarem visíveis.  
Ajuda a desacelerar o processo de envelhecimento a partir de 25 anos e a reverter os sinais da idade 
acima de 35 anos  
 
Instantaneamente  
Torna a pele mais macia, suave e revitalizada, aumentando o nível de hidratação em 235%.  
 
Em uma semana  
Linhas finas e rugas menos aparentes.  
 
Com uso contínuo  
Diminui os sinais de idade e faz com que a pele pareça mais jovem mesmo com o passar do tempo.  
 
Modo de Uso:  
À noite, após usar o Renew Gel de Limpeza, que limpa e tonifica a pele, aplique o creme na face 
suavemente, em movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. No colo e pescoço aplique em 
movimentos de cima para baixo.  
 
Precauções:  
Somente para uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, 
enxágüe abundantemente com água. Se houver qualquer sinal de irritação da pele descontinue o uso 
do produto. Se a irritação dos olhos e/ou pele persistir, procure um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Alternative Creme Facial Intensivo Dia FPS 25 UVA/UVB 

 
Nome:  
Renew Alternative Creme Facial Intensivo Dia FPS 25 UVA/UVB  
Descrição:  
 
Renew. A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
 
• A fórmula inovadora de Alternative agora também para o dia!  
• Ajuda a reverter os sinais da idade com a inovadora fusão da tecnologia ocidental, plantas orientais 
e proteção solar.  
• O uso combinado de Renew Alternative noturno e diurno proporciona 24 horas de tratamento 
antiidade.  
• O uso combinado de Renew Alternative Dia e Noite potencializa os resultados. 24 horas de 
tratamento cosmético antiidade.  
• Embalagem diferenciada, mais prática e moderna.  
 
USO DIURNO  
• Ajuda a reverter os sinais da idade.  
• Com FPS 25, protege e previne a pele dos efeitos nocivos do sol e do envelhecimento precoce.  
• Reduz linhas de expressão e rugas e define os contornos faciais.  
• Ajuda a uniformizar o tom da pele. 30 g  
 
 
TECNOLOGIA  
 
[O poder de plantas orientais]  
Técnica exclusiva que potencializa o poder destas plantas para restaurar a vitalidade e a firmeza da 
pele.  
 
[Uma fusão inovadora]  
 
[Tecnologia Ocidental Glycation Reverse®]  
Tecnologia exclusiva que bloqueia o processo de envelhecimento da pele.  
 
INGREDIENTES ATIVOS  
• Extrato do fruto de Schizandra Chinensis: usado na tradicional medicina chinesa para ajudar o corpo 
a se adaptar ao estresse provocado pelo meio-ambiente.  
• Extrato de Ganoderma Lucidum: usado na tradicional medicina chinesa por ser um potente 
antioxidante e firmador da pele.  
• Extrato do fruto de Phyllanthus Emblica: usado na antiga medicina indiana, possui forte ação contra 
os sinais de envelhecimento da pele, como rugas e sinais de expressão.  
 
BENEFÍCIOS  
• Suaviza rugas  
• Define os contornos faciais  
• Oferece resistência e elasticidade à pele  
• Uniformiza o tom da pele  
• FPS 25 - protege envelhecimento precoce causado pelo sol  
 
RESULTADOS  
Eficácia comprovada em testes clínicos  
Percentual de mulheres que notaram melhorias na pele:  
Instantaneamente  
• Pele revitalizada e mais uniforme.  
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Em 2 semanas  
• Pele mais clara 100%  
• Melhora na textura 97%  
• Maior firmeza e elasticidade 76%  
 
Em 4 semanas  
• Melhora na textura e uniformidade 100%  
• Maior firmeza e elasticidade 85%  
 
Com uso contínuo  
• Melhora na aparência geral da pele 94%  
• Redução de linhas e rugas 91%  
• Contornos faciais mais definidos 67%  
 
Resultados baseados em testes com 150 mulheres, realizados sob a supervisão de dermatologistas.  
 
MODO DE USO  
Pela manhã, após limpar e tonificar a pele com Renew Perfect Cleanser Gel de Limpeza, aplique o 
creme no rosto com movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. No colo e pescoço, aplique 
com movimentos de cima para baixo. Espere alguns minutos, até que o creme seja completamente 
absorvido, para aplicar a maquiagem. Complemente os cuidados com a pele usando à noite o Renew 
Alternative Creme Facial Intensivo Antiidade.  
 
A marca de antiidade escolhida por mais de 4 milhões de brasileiras apresenta:  
A fórmula inovadora de Renew Alternative agora também para o dia!  
 
Renew Alternative Dia FPS 25  
Reverte o passado e protege o futuro da sua pele  
 
USO COMBINADO  
Por que combinar o uso de Renew Alternative Noite e Dia?  
Para acompanhar o funcionamento do organismo e potencializar os efeitos do tratamento antiidade, 
Renew Alternative criou opções para o dia e para a noite que, juntas, combatem os sinais da idade 24 
horas por dia. Veja como funcionam:  
 
DIA  
Durante o dia, nosso organismo perde mais líquidos.  
A exposição ao sol, causa o envelhecimento precoce.  
O uso de proteção solar é imprescindível.  
 
NOITE  
À noite, a renovação celular da pele é mais ativa.  
A pele torna-se mais receptiva, aumentando a absorção dos ingredientes ativos de Renew Alternative 
Noite, tudo enquanto você dorme.  
 
NOVIDADE!  
Embalagem Pump  
facilita a aplicação  
 
Fórmula premiada!  
Renew Alternative recebeu o Prêmio de Atualidade Cosmética em 2006, o “Oscar” da perfumaria e 
cosméticos, na categoria “Tratamento Facial”. Sua fórmula premiada já foi testada e aprovada por 
mais de 6 milhões de mulheres em todo o Brasil! 
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Ingredientes:  
AQUA; ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE; GLYCERIN; BUTYLENE GLYCOL; ETHYLHEXYL SALICYLATE; 
BENZOPHENONE-3; DIMETHICONE; PEG-8; BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE; PEG-40 
STEARATE; GLYCERYL STEARATE; OCTAMETHYLTRISILOXANE; BORON NITRIDE; BEHENYL ALCOHOL; 
CETYL ALCOHOL; PEG-100 STEARATE; ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER; 
PHENOXYETHANOL; STEARYL ALCOHOL; TROMETHAMINE; PARFUM; DIMETHICONOL; 
CHLORPHENESIN; DISODIUM EDTA; HYDROGENATED LECITHIN; KAEMPFERIA GALANGA ROOT 
EXTRACT; MELIA AZADIRACHTA EXTRACT; PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE; PHYLLANTHUS 
EMBLICA EXTRACT; PUNICA GRANATUM FRUIT JUICE; THIODIPROPIONIC ACID; 
TETRAHYDRODIFERULOYLMETHANE; SODIUM DEHYDROACETATE; FOENICULUM VULGARE EXTRACT; 
SUPEROXIDE DISMUSTASE; GLYCYRRHIZA GLABRA EXTRACT; SACCHAROMYCES LYSATE EXTRACT; 
TETRAHYDRODEMETHOXYCURCUMIN; LACTOFERRIN; PHOSPHOLIPIDS; 
TETRAHYDROBISDEMETHOXYCURCUMIN; GLYCINE SOJA EXTRACT; GANODERMA LUCIDUM EXTRACT; 
SCHIZANDRA CHINENSIS EXTRACT; CI 77019; CI 77891; CI 17200.  
 
Renew Alternative Dia é resultado de uma fusão inovadora – o poder milenar de plantas e ervas 
Orientais com a exclusiva tecnologia Glycation Reverse que ajudam a ativar o processo biológico de 
reestruturação natural da pele. FPS 25, que protege a pele dos efeitos nocivos do sol ajudando a 
prevenir futuros sinais.  
 
Resultados sem precedentes!  
 
- Suaviza linhas de expressão e rugas  
- Ajuda a restaurar contornos faciais  
- Ajuda a uniformizar o tom da pele  
- Oferece maior resistência e elasticidade  
- Protege e previne a pele dos efeitos nocivos do sol – proteção UVA/UVB  
 
 
Os testes clínicos e de uso com consumidoras demonstraram:  
 
Instantaneamente  
Pele revitalizada e uniforme  
 
Após 2 semanas de uso  
100% clareamento da pele  
97% melhora na textura da pele  
76% maior firmeza da pele  
52% contornos faciais mais definidos  
 
Após 4 semanas de uso  
100% melhora na textura da pele  
100% clareamento da pele  
77% redução nas linhas finas  
85% maior firmeza da pele  
 
Com o uso contínuo  
91% redução nas linhas finas  
100% clareamento da pele  
67% contornos faciais mais definidos  
94% aparência geral da pele  
 
 
Modo de Uso:  
Pela manhã, após usar o Renew Gel de Limpeza, aplique o creme no rosto com movimentos de baixo 
para cima e de dentro para fora.No colo e pescoço aplique com movimentos de cima para baixo. 
Aguarde alguns minutos para absorver o creme antes de aplicar a maquiagem. Os resultados serão 
alcançados de acordo com o tempo de uso. Para mais informações, vide cartucho e folheto de 
instruções.  
 
Uso: Diurno  
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Indicação: a partir de 30 anos.  
 
Não comedogênico (não obstrui os poros).  
 
Precauções:  
• Contém oxibenzona.  
• Uso externo.  
• Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe abundantemente com 
água.  
• Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada.  
• Se houver qualquer sinal de irritação, descontinue o uso do produto. Caso a irritação dos olhos e/ou 
pele persista, consulte um médico.  
• O produto pode causar manchas em contato com alguns tecidos. 
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem de Renew Alternative Creme Facial Intensivo Antiidade 
Dia FPS 25 UVA/UVB bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Alternative Creme Facial Intensivo Antiidade 

 
Nome:  
Renew Alternative Creme Facial Intensivo Antiidade  
Descrição:  
 
Renew. A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
 
Uso Noturno  
 
• Ativa o processo de regeneração natural da pele, ajudando a reverter os sinais da idade.  
• Reduz linhas de expressão e rugas, deixando os contornos faciais mais definidos.  
• Ajuda a clarear e firmar a pele. 30 g  
 
RENEW ALTERNATIVE é o resultado de uma fusão inovadora de Plantas Orientais e Tecnologia 
Ocidental.  
 
Os Laboratórios Avon inovam com uma fantástica descoberta: Renew Alternative Creme Facial 
Intensivo Antiidade  
 
Plantas Orientais: há mais de 3 mil anos, são reconhecidas pelas suas excelentes propriedades. A 
Avon, juntamente com institutos de pesquisa da China e da Tailância, desenvolveu uma técnica 
exclusiva de cultivo e extração que potencializou o poder destas plantas para restaurar a vitalidade e 
a firmeza da pele.  
 
Tecnologia Ocidental Glycation Reverse(r): inspirada nas últimas descobertas da ciência e 
desenvolvida pela Avon, esta exclusiva tecnologia bloqueia o processo de envelhecimento da pele.  
 
Benefícios  
• Define o contorno facial  
• Reduz linhas e rugas  
• Clareia a pele  
• Firma a pele  
 
Resultados  
Eficácia comprovada em testes clínicos  
Percentual de mulheres que notaram melhorias na pele:  
INSTANTANEAMENTE  
• pele revitalizada  
 
Em 2 Semanas  
• contornos faciais mais definidos 80%  
• maior elasticidade e resistência 91%  
 
Em 4 Semanas  
• rugas suavizadas 83%  
• pele mais luminosa 94%  
• melhora na textura da pele 97%  
 
Com uso contínuo  
• clareamento da pele 70%  
• redução de linhas e rugas 97%  
• pele mais uniforme e firme 100%  
 
Resultados baseados em testes com 120 mulheres realizados sob a supervisão de dermatologistas.  
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Educacional / Modo de Uso  
À noite, após limpar e tonificar a pele com Renew Perfect Cleanser Gel de Limpeza, aplique o creme 
no rosto com movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. No colo e pescoço, aplique com 
movimentos de cima para baixo. 
 
Ingredientes:  
AQUA/WATER; GLYCOLIC ACID; GLYCERIN; ETHOXYDIGLYCOL; ISODODECANE; NEOPENTYL GLYCOL 
DIHEPTANOATE; POLYMETHYL METHACRYLATE; ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE; 
THIODIPROPIONIC ACID; AMMONIUM HYDROXIDE; CETEARYL ALCOHOL; DIMETHICONE; BEHENYL 
ALCOHOL; CETEARYL METHICONE; STEARAMIDE AMP; 2-AMINO-4,5-DIMETHYLTHIAZOLE HBR; 
GLYCERYL STEARATE; PEG-100 STEARATE; PHENOXYETHANOL; PROPYLENE GLYCOL; CETEARYL 
GLUCOSIDE; DIMETHICONE CROSSPOLYMER; SCLEROTIUM GUM; HYDROXYETHYL 
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER; LIGUSTICUM CHUANXIONG ROOT 
EXTRACT; MELIA AZADIRACHTA FLOWER EXTRACT; SQUALANE; BUTYLENE GLYCOL; FRAGRANCE; 
SILICA; DISODIUM EDTA; PUNICA GRANATUM FRUIT JUICE; TOCOPHERYL ACETATE; 
TETRAHYDRODIFERULOYLMETHANE; POLYSORBATE 60; STEARETH-20; 
TETRAHYDRODEMETHOXYCURCUMIN; TETRAHYDROBISDEMETHOXYCURCUMIN; PYRUS MALUS 
(APPLE) ROOT EXTRACT; PALMITOYL TETRAPEPTIDE-3; FOENICULUM VULGARE (FENNEL) FRUIT 
EXTRACT; CI 77891.  
 
Modo de Uso:  
À noite, após usar o Renew Gel de Limpeza, aplique o creme no rosto com movimentos de baixo para 
cima e de dentro para fora. Algumas pessoas podem apresentar uma leve sensação de pinicação após 
a aplicação. Se isto ocorrer, somente aplique o produto 15 minutos após a limpeza. No colo e pescoço 
aplique com movimentos de cima para baixo. Para mais informações, vide cartucho e folheto de 
instruções  
 
Precauções:  
* Não deve ser ingerido.  
* Não aplique sobre as pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca.  
* Evite exposição solar durante o uso do produto.  
* Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isso ocorra, enxágüe abundantemente 
com água.  
* Não aplique sobre a pele irritada ou ferida.  
* Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a 
irritação dos olhos e/ou pele persista, consulte um médico.  
* Durante a primeira semana de uso, aplique pequenas quantidades do produto, em dias alternados. 
A partir da segunda semana o produto poderá ser aplicado diariamente. Nas primeiras aplicações 
poderão ser observadas sensação transitória de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo 
o incômodo, suspenda o uso do produto e procure orientação médica.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Avon Solutions Ageless Results Creme Facial Hidratante Noite 

 
Nome:  
Avon Solutions Ageless Results Creme Facial Hidratante Noite  
Descrição:  
 
Avon Solutions  
 
Pele mais jovem e bonita. Agora você pode!  
 
Ajuda a prevenir e reduzir linhas e rugas  
 
Tratamento cosmético completo, dia e noite, recomendado a partir de 25 anos  
 
• Fórmula com AVON DAILY SKIN MAXIMIZER, uma combinação de soja, vitaminas antioxidantes e 
peptídios que ajudam a renovar as células e firmar a pele, prevenindo e reduzindo linhas e rugas.  
• Pele 200% mais hidratada* logo após a aplicação, com aparência mais luminosa, revitalizada e 
firme.  
• Reduz a aparência de poros dilatados, melhorando a textura e o tom da pele.  
• Testado por dermatologistas.  
• Não comedogênico. 50 g  
 
* Resultados obtidos com o uso de Ageless Results Noite.  
 
COMO AGELESS RESULTS ATUA?  
Sua fórmula contém a tecnologia AVON DAILY SKIN MAXIMIZER, uma combinação de nutrientes e 
complexos antiidade que ajudam a reduzir linhas e rugas.  
• Soja: ajuda a estimular a renovação celular.  
• Vitaminas antioxidantes: ajudam a prevenir os sinais da idade.  
• Peptídio: ajuda a firmar a pele e a reduzir linhas finas e rugas.  
 
QUAIS RESULTADOS VOCÊ IRÁ PERCEBER?  
Imediatamente:  
Pele 200% mais hidratada*.  
Pele macia, luminosa e revitalizada.  
* Resultados obtidos com o uso de Ageless Results Noite.  
 
• Após 2 semanas de uso contínuo:  
Ajuda a reduzir a aparência de linhas, rugas e poros dilatados, melhorando a textura e o tom da pele.  
 
UM TRATAMENTO COSMÉTICO COMPLETO, DIA E NOITE, RECOMENDADO A PARTIR DE 25 ANOS  
 
O novo tratamento antiidade Ageless Results é formulado com exclusiva tecnologia AVON DAILY SKIN 
MAXIMIZER, uma combinação única de nutrientes e complexos antiidade que ajuda a conquistar uma 
pele mais bonita e saudável, auxiliando na redução de linhas e rugas e na melhora da textura e do 
tom da pele.  
 
 
Modo de usar:  
Passo 1 - Aplique o produto fazendo movimentos circulares para cima e de dentro para fora.  
Passo 2 - No pescoço, aplique com movimentos de cima para baixo.  
 
Para melhores resultados, use durante o dia Avon Solutions Ageless Results Creme Facial Hidratante 
Dia FPS 15 e complemente os cuidados com os demais produtos Avon Solutions. 
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Ingredientes:  
WATER; GLYCERIN; CYCLOMETHICONE; C12-13 ALKYL LACTATE; C12-15 ALKYL BENZOATE; 
GLYCERYL POLYMETHACRYLATE; ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE; PHYTOL; PEG-40 
STEARATE; STEARETH-2; CARBOMER; GLYCERYL STEARATE; HYDROGENATED POLYDECENE; 
PHENOXYETHANOL; SODIUM HYDROXIDE; BEHENYL ALCOHOL; METHYLPARABEN; FRAGRANCE; 
HYDROGENATED POLYISOBUTENE; DIMETHICONE; CHLORPHENESIN; DISODIUM EDTA; 
DIMETHICONE CROSSPOLYMER; ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER; TOCOPHERYL 
ACETATE; SODIUM DEHYDROACETATE; HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED EXTRACT; 
ANDROGRAPHOLIDE; ASCORBYL PALMITATE; PANTHENOL; PHOSPHORIC ACID; RETINYL PALMITATE; 
SODIUM HYALURONATE; HYDROLYZED MILK PROTEIN; PLANKTON EXTRACT; PROPYLENE GLYCOL; 
BUTYLENE GLYCOL; GLYCINE SOJA (SOYBEAN) SEED EXTRACT; TRIBEHENIN\PALMITOYL 
OLIGOPEPTIDE; CERAMIDE 2; PEG-10 RAPESEED STEROL.  
 
Avon Solutions Ageless Results é formulado com AVON DAILY SKIN MAXIMIZER, uma combinação de 
nutrientes e complexos antiidade que ajudam a reduzir visivelmente os sinais de idade.  
 
 
- Soja: Ajuda a estimular a renovação celular.  
- Vitaminas antioxidantes: Ajudam a prevenir os sinais de idade.  
- Peptídio: Ajuda a firmar a pele e a reduzir linhas finas e rugas.  
 
Ageless Results Creme Facial Noite  
Instantaneamente deixa a pele mais macia, revitalizada, luminosa e aumenta a hidratação em 200%.  
 
Em apenas 2 semanas ajuda a reduzir a aparência de linhas de expressão, rugas e poros dilatados. 
Melhora a textura, a firmeza e o tom da pele.  
 
Testado por dermatologista.  
Não comedogênico (não obstrui os poros).  
 
 
Modo de usar:  
À noite, após limpar a pele, aplique o produto no rosto com movimentos circulares para cima e de 
dentro para fora. No pescoço aplique com movimentos de cima para baixo. Para complementar o 
cuidado diário, utilize os demais produtos da linha Avon Solutions.  
 
Indicado para todos os tipos de pele.  
 
Precauções:  
Somente para uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, 
enxágüe abundantemente com água. Se houver qualquer sinal de irritação da pele descontinue o uso 
do produto. Se a irritação dos olhos e/ou pele persistir, procure um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem de Avon Solutions Ageless Results Creme Facial 
Hidratante Noite bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Avon Solutions Ageless Results Creme Facial Hidratante Dia FPS 15 

 
Nome:  
Avon Solutions Ageless Results Creme Facial Hidratante Dia FPS 15  
Descrição:  
 
Avon Solutions  
 
Pele mais jovem e bonita. Agora você pode!  
 
Ajuda a prevenir e reduzir linhas e rugas  
 
Tratamento cosmético completo, dia e noite, recomendado a partir de 25 anos  
 
• Formulado com AVON DAILY SKIN MAXIMIZER, uma combinação de soja, vitaminas antioxidantes e 
peptídios que ajudam a renovar as células, a prevenir e a reduzir linhas e rugas.  
• Pele 200% mais hidratada* logo após a aplicação, com aparência mais luminosa, revitalizada e 
firme.  
• Reduz a aparência de poros dilatados, melhorando a textura e o tom da pele.  
• Com FPS 15, que protege a pele do envelhecimento precoce causado pelos raios UVA e UVB.  
• Testado por dermatologistas.  
• Não comedogênico. 50 g  
 
* Resultados obtidos com o uso de Ageless Results Noite.  
 
• Como Ageless Results atua?  
Sua fórmula contém a tecnologia AVON DAILY SKIN MAXIMIZER, uma combinação de nutrientes e 
complexos antiidade que ajudam a reduzir linhas e rugas:  
• Soja: ajuda a estimular a renovação celular.  
• Vitaminas antioxidantes: ajudam a prevenir os sinais da idade.  
• Peptídio: ajuda a firmar a pele e a reduzir linhas finas e rugas.  
 
Quais resultados você irá perceber?  
• Imediatamente:  
Pele 200% mais hidratada*  
Pele macia, luminosa e revitalizada.  
• Após 2 semanas de uso contínuo:  
Ajuda a reduzir a aparência de linhas, rugas e poros dilatados, melhorando a textura e o tom da pele.  
 
* Resultados obtidos com o uso de Ageless Results Noite.  
 
 
UM TRATAMENTO COSMÉTICO COMPLETO, DIA E NOITE, RECOMENDADO A PARTIR DE 25 ANOS  
 
O novo tratamento antiidade Ageless Results é formulado com exclusiva tecnologia AVON DAILY SKIN 
MAXIMIZER, uma combinação única de nutrientes e complexos antiidade que ajuda a conquistar uma 
pele mais bonita e saudável, auxiliando na redução de linhas e rugas e na melhora da textura e do 
tom da pele.  
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Modo de uso:  
Aplique o produto na pele limpa, fazendo movimentos circulares para cima e de dentro para fora. No 
pescoço, aplique com movimentos de cima para baixo. Para melhores resultados, use durante o dia 
Avon Solutions Ageless Results Creme Facial Hidratante Dia FPS 15 e complemente os cuidados com 
os demais produtos Avon Solutions.  
 
Passo 1. Aplique o produto fazendo movimentos circulares para cima e de dentro para fora.  
Passo 2. No pescoço, aplique com movimentos de cima para baixo. 
 
Ingredientes:  
WATER; ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE; CYCLOMETHICONE; GLYCERIN; ETHYLHEXYL 
SALICYLATE; BENZOPHENONE-3; BUTYLENE GLYCOL; ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE; 
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE; C12-15 ALKYL BENZOATE; PEG-100 STEARATE; CARBOMER; 
PHENOXYETHANOL; SODIUM HYDROXIDE; DIMETHICONE; PHYTOL; CAPRYLYL GLYCOL; FRAGRANCE; 
LAURETH-4; DISODIUM EDTA; DIMETHICONOL; LAGERSTROEMIA INDICA EXTRACT; PANTHENOL; 
TOCOPHERYL ACETATE; TETRAHYDRODIFERULOYLMETHANE; HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) 
SEED EXTRACT; TETRAHYDRODEMETHOXYCURCUMIN; ORYZANOL; PHOSPHORIC ACID; HYDROLYZED 
MILK PROTEIN; ASCORBYL PALMITATE; RETINYL PALMITATE; 
TETRAHYDROBISDEMETHOXYCURCUMIN; GLYCINE SOJA (SOYBEAN) SEED EXTRACT; 
TRIBEHENIN\PALMITOYL OLIGOPEPTIDE; CERAMIDE 2; PEG-10 RAPESEED STEROL.  
 
Avon Solutions Ageless Results é formulado com AVON DAILY SKIN MAXIMIZER, uma combinação de 
nutrientes e complexos antiidade que ajudam a reduzir visivelmente os sinais de idade.  
 
(logo Avon Daily Skin Maximizer)  
 
- Soja: Ajuda a estimular a renovação celular.  
- Vitaminas antioxidantes: Ajudam a prevenir os sinais de idade.  
- Peptídio: Ajuda a firmar a pele e a reduzir linhas finas e rugas.  
 
Ageless Results Creme Facial Dia contém fórmula hidratante com FPS 15 que protege contra os raios 
UVA e UVB, principais causadores do envelhecimento precoce.  
 
Instantaneamente deixa a pele mais macia, com aparência firme, revitalizada e radiante.  
 
Em apenas 2 semanas ajuda a reduzir a aparência de linhas de expressão e poros dilatados. Melhora a 
textura e clareia a pele.  
 
Testado por dermatologista.  
Não comedogênico (não obstrui os poros).  
 
 
Modo de Usar:  
Pela manhã, após limpar a pele, aplique o produto no rosto com movimentos circulares para cima e de 
dentro para fora. No pescoço aplique com movimentos de cima para baixo. Para complementar o 
cuidado diário, utilize os demais produtos da linha Avon Solutions.  
 
Indicado para todos os tipos de pele.  
 
Precauções:  
Contém oxibenzona.  
Somente para uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, 
enxágüe abundantemente com água. Se houver qualquer sinal de irritação da pele descontinue o uso 
do produto. Se a irritação dos olhos e/ou pele persistir, procure um médico. O produto pode causar 
manchas em contato com alguns tecidos.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem de Avon Solutions Ageless Results Creme Facial 
Hidratante Dia FPS 15 bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Luminosity Creme Facial Clareador FPS 15 

 
Nome:  
Renew Luminosity Creme Facial Clareador FPS 15  
Descrição:  
 
A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA NO TRATAMENTO COSMÉTICO ANTIIDADE.  
 
(Uso Diurno)  
Para pessoas a partir de 30 anos.  
. Ajuda a clarear e a uniformizar o tom da pele.  
. Além de prevenir o desenvolvimento da hiperpigmentação, combate o envelhecimento e devolve a 
luminosidade à pele. 30 g  
 
TECNOLOGIA DIAMONEX PLUS TM  
Exclusiva e efetiva tecnologia baseada em ingredientes naturais que ajuda a devolver a luminosidade 
a todos os tipos étnicos de pele, enquanto combate o envelhecimento.  
 
Instantaneamente, a pele adquire luminosidade e maciez.  
 
Em apenas uma semana, melhora a textura, inicia o processo de clareamento da pele e suaviza sinais 
leves de expressão.  
 
Com o uso contínuo, as diferenças de tonalidade são visivelmente suavizadas, inclusive na área logo 
abaixo dos olhos. O tom da pele torna-se mais uniforme, luminoso e radiante.  
 
Modo de usar:  
Após limpar e tonificar com Renew Perfect Cleanser Gel de Limpeza, aplique Renew Luminosity na 
face, pescoço e na área logo abaixo dos olhos. Durante a primeira semana de uso, aplique pequenas 
quantidades do produto em dias alternados. A partir da segunda semana o produto poderá ser 
aplicado diariamente. 
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; ALCOÓIS: CETEARÍLICO E BENZÍLICO, 1,3 BUTANODIOL; C12-15 
BENZOATO DE ALQUILA; CICLOMETICONE; ÁCIDOS: TRIOXAUNDECANEDIÓICO E AMINOBUTÍRICO; 
CROSPOLÍMEROS: DE PVM/MA DECADIENO E DE DIMETICONE; SÍLICA; GLICERÍDIOS DE COCO; 
ÉTER DE CETILA/ESTEARILA DO POLIOXIETILENO (20M); HIDRÓXIDO DE AMÔNIO; GLICOSÍDIO 
CETEARÍLICO; HIDRÓXIDO DE SÓDIO; PROPILENO GLICOL; PERFUME; METILPARABENO; SUCO DO 
FRUTO DE COCOS NUCIFERA (COCO); EDTA TETRASSÓDICO; COPOLÍMERO DE 
TRIMETILPENTADIOL/ÁCIDO ADIPICO/ÁCIDO ISONONANOÍCO; VITAMINA E; ORIZANOL; 
TETRAHIDRODIFERULOILMETANO; POLIQUATÉRNIO-51; EXTRATOS: DE SAXIFRAGA SARMENTOSA, 
DO FRUTO DE VITIS VINIFERA (UVA), DA RAIZ DE MORUS BOMBYCIS, DA RAIZ DE SANGUISORBA 
OFFICINALIS, DO GERME DE TRITICUM VULGARE (TRIGO), DA RAIZ DE SCUTELLARIA BAICALENSIS, 
DE MELACO, DE RAIZ DE MORA (MORUS NIGRA) (AMORA), DA FOLHA DE ALOE BARBADENSIS, DA 
FOLHA DE PERILLA OCYMOIDES, DA RAIZ DE CLINTONIA BOREALIS, DA RAIZ DE GLYCYRRHIZA 
GLABRA (ALCACUZ), DA FOLHA DE CAMELLIA SINENSIS, DA FOLHA DE ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI 
E DE ALECRIM; BUTILENOGLICOL; PROTEÍNAS: DO LEITE HIDROLISADA, DE LEITE E DE SOJA 
HIDROLISADA; LACTOSE; EDTA; TETRAHIDRODIMETOXICURCUMINA; POLISSORBATO 20; 
GLICOSAMINA HCL; METABISSULFITO DE SÓDIO; TETRAHIDROBISDIMETOXICURCUMINA; SULFITO 
DE SÓDIO; DEXTRANO/HEXAPEPTÍDIO-2 E GLICERINA.  
 
Ingredientes Ativos:  
p-METOXICINAMATO DE 2-ETILHEXILA 75,0mg/g  
BENZOFENONA 3 40,0mg/g  
METOXIDIBENZOILMETANO DE BUTILA  
(PARSOL 1789) 20,0mg/g  
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Renew Luminosity Creme Facial Clareador possui a multi-funcional tecnologia Diamonex PlusTM, 
avançado sistema clareador que ajuda a devolver a luminosidade à todos os tipos étnicos de pele, 
enquanto combate o envelhecimento.  
Fórmula hidratante com extratos botânicos que ajudam não apenas a uniformizar o tom da pele, como 
também a prevenir o desenvolvimento da hiperpigmentação. Contém ainda antioxidantes que 
combatem os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce e FPS 15, que protege a pele 
do fotoenvelhecimento.  
 
Instantaneamente, a pele adquire luminosidade e maciez.  
Em apenas uma semana, melhora a textura, inicia o processo de clareamento da pele e suaviza sinais 
leves de expressão.  
Com o uso contínuo, as diferenças de tonalidade são visivelmente suavizadas, inclusive na área logo 
abaixo dos olhos. O tom da pele torna-se mais uniforme, luminoso e radiante.  
 
Modo de Uso:  
Após a limpeza, seque bem o rosto e aplique Renew Luminosity na face, pescoço e na área logo 
abaixo dos olhos com movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. Durante a primeira 
semana de uso, aplique pequenas quantidades do produto, em dias alternados. A partir da segunda 
semana o produto poderá ser aplicado diariamente. Nas primeiras aplicações poderão ser observadas 
sensação transitória de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo o incomodo, suspenda o 
uso do produto e procure orientação médica. Para mais informações, vide cartucho e folheto de 
instruções.  
 
Precauções:  
* Não deve ser ingerido.  
* Não aplique sobre as pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca.  
* Evite exposição solar durante o uso do produto.  
* Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe abundantemente 
com água.  
* Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada.  
* Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a 
irritação persista, consulte um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.  
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Renew All-In-One Max Creme Facial Fórmula Auto-Ajustável FPS 15 

 
Nome:  
Renew All-In-One Max Creme Facial Fórmula Auto-Ajustável FPS 15  
Descrição:  
 
RENEW. A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA NO TRATAMENTO COSMÉTICO ANTIIDADE.  
 
(uso diurno)  
. Com sistema inteligente que reconhece as diferenças entre cada tipo de pele.  
. Proporciona esfoliação e hidratação quando e onde a pele do rosto necessita.  
. Ideal para todos os tipos de pele, inclusive a oleosa, pois é 100% livre de óleo. 50 g  
 
A PARTIR DE 25 ANOS  
FPS 15  
 
Ingredientes:  
. Alfa-Hidróxi-Ácidos  
Promovem uma suave esfoliação na pele, removendo a camada de células mortas que se acumula na 
superfície  
. Pró-retinol  
Proporciona maciez, suavidade e hidratação à pele, melhorando linhas finas e rugas  
. Extrato de Cogumelo  
Estimula a formação de novas células  
. Extratos de Algas Marinhas, Alecrim e Tomate e Vitaminas A (Palmitato) e E  
Antioxidantes avançados, que combatem a ação dos radicais livres  
. Bisabolol  
Derivado da camomila, reconhecido por sua ação calmante e suavizante da pele  
. Cultura de células de Melia Azadirachta  
Regulador de proteínas, que ajuda a fortalecer as células da pele, proporcionando maior resistência ao 
estresse  
. Extrato de Spiraea Ulmaria  
Ajuda na contração dos poros, melhorando a radiância da pele  
. Ácido Hialurônico, Glicerina e emolientes  
Proporcionam hidratação efetiva à pele  
. Filtro Solar FPS 15  
Protege contra os raios UVA e UVB, principais causadores do envelhecimento precoce.  
 
TECNOLOGIA  
Exclusiva fórmula auto-ajustável, com sistema inteligente que reconhece as diferenças de cada pele, 
proporcionando esfoliação e hidratação quando e onde a pele do rosto necessita.  
 
Resultados:  
Em apenas 2 semanas de uso, rugas e linhas de expressão menos visíveis e pele mais suave. 
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Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; p-METOXICINAMATO DE 2-ETILHEXILA; CICLOMETICONE; GLICERINA; 
TETRAETILEXANOATO DE PENTAERITRITILA; ÉTER  
ESTEARÍLICO ETOXILADO (2M); ÁCIDO GLICÓLICO; BENZOFENONA 3; ALCOÓIS: BERRENÍLICO E 
BENZÍLICO; ESTEARATO DE POLIOXIETILENO (40M); MIRISTATO DE MIRISTILA; 
METOXIDIBENZOILMETANO DE BUTILA (PARSOL 1789); HIDRÓXIDO DE AMÔNIO; 
MONOESTEARATOS: DE GLICERILA E DE POLIOXIETILENO (100M); DIMETICONE; SILICATO DE 
ALUMÍNIO E MAGNÉSIO; HIDROXIETILCELULOSE; PERFUME; METILPARABENO; VITAMINAS: E e C; 
EDTA DISSÓDICO; EXTRATOS: DE MUCOR MIEHEI (COGUMELO), DE SPIRAEA ULMARIA, DE ALECRIM, 
DE ALGAS MARINHAS E DE TOMATE; BISABOLOL; BHT; HESPERITINA; CULTURA DE CÉLULAS DE 
MELIA AZADIRACHTA; SUBTILISINA; COPOLÍMERO DE ACRILATO/CARBAMATO, EXTRATO DA RAIZ DE 
DAUCUS CAROTA SATIVA(CENOURA), PALMITATO DE RETINILA, RETINOL, BETACAROTENO; 
ORIZANOL; BENZOATO DE ALQUILA; TETRAHIDRODIFERULOILMETANO; 
TETRAHIDRODIMETOXICURCUMINA; DECARBOXI CARNOSINA HCL; ÁCIDO HIALURÔNICO (FORMA 
SÓDICA); BUTILENO GLICOL; PROPILENO GLICOL E TETRAHIDROBISDIMETOXICURCUMINA  
 
Exclusiva fórmula auto-ajustável com sistema inteligente que reconhece as diferenças entre cada tipo 
de pele e proporciona esfoliação e hidratação quando e onde a pele do rosto necessita. Enriquecido 
com extrato de cogumelo, enzima que estimula a formação de novas células.  
Contém Alfa-hidróxiácido (AHA) e pró-retinol que ajudam a reduzir linhas finas de expressão e rugas.  
Complexo Antioxidante com Vitamina E, Extratos de: Algas Marinhas, Alecrim e Tomate, que 
combatem a ação dos radicais livres. Contém Bisabolol, derivado da camomila, reconhecido por sua 
ação calmante e suavizante da pele. Filtros UVA/UVB, que auxiliam na prevenção do envelhecimento 
precoce.  
 
Os primeiros resultados são percebidos em apenas 2 semanas de uso: rugas e linhas de expressão 
menos visíveis, pele mais suave e radiante.  
 
Modo de Uso:  
De manhã, após usar o Renew Gel de Limpeza, que limpa e tonifica a pele, aguarde alguns minutos e 
aplique o creme no rosto com movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. No colo e 
pescoço aplique com movimentos de cima para baixo. Para mais informações, vide cartucho e folheto 
de instruções.  
 
Precauções:  
* Somente para uso externo.  
* Não deve ser ingerido.  
* Não aplique sobre as pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca.  
* Evite exposição solar durante o uso do produto.  
* Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe abundantemente 
com água.  
* Não aplique sobre a pele irritada ou ferida.  
* Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a 
irritação dos olhos e/ou pele persista, consulte um médico.  
* Durante a primeira semana de uso, aplique pequenas quantidades do produto, em dias alternados. 
A partir da segunda semana o produto poderá ser aplicado diariamente. Nas primeiras aplicações 
poderão ser observadas sensação transitória de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo 
o incômodo, suspenda o uso do produto e procure orientação médica.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Alpha Peel Off Máscara Facial 

 
Nome:  
Renew Alpha Peel Off Máscara Facial  
Descrição:  
 
A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade. Testada e comprovada.  
 
(Uso Diurno / Noturno)  
Para pessoas a partir de 25 anos.  
. Ajuda a remover impurezas e células mortas, desobstruindo os poros.  
. Reduz a aparência de linhas finas e poros dilatados.  
. Dá à pele a sensação de frescor e suavidade. 75 g  
 
Aplique a Máscara sobre a pele limpa e seca. Depois que secar, retire-a por inteiro, começando pelas 
beiradas.  
 
INGREDIENTES:  
AHAs e Extratos botânicos, que proporcionam resultados rápidos para uma aparência mais jovem da 
pele. 
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; ALCOÓIS: ETÍLICO, POLIVINÍLICO E OLEÍLICO ETOXILADO (20M); 
ÁCIDOS: GLICÓLICO, LÁTICO E CÍTRICO; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO; POLÍMERO POLIOXIETILENO 
POLIOXIPROPILENO; ÉTER OCTIL-FENÍLICO DE POLIOXIETILENO(9M); PROPILENO GLICOL; 
PERFUME; EXTRATOS: DE MAÇÃ, DE MANGA E DE UVA; BENZOFENONA 2 E CI's: 17200 E 42090.  
 
Modo de Uso:  
Aplique uma camada fina e uniforme de Renew Alpha Peel-Off Máscara Facial sobre a pele limpa e 
seca, evitando pálpebras, área ao redor dos olhos, sobrancelhas e cabelos, deixe agir por 10 a 15 
minutos. Enquanto a máscara estiver secando poderá haver uma leve sensação de formigamento, 
este é o sinal que a mesma está agindo.  
Durante a primeira semana de uso aplicar o produto em dias alternados. A partir da segunda semana 
o produto pode ser aplicado duas ou três vezes por semana. Não insista no uso contínuo, caso ocorra 
algum efeito indesejável.  
 
Para retirar: Depois que secar, retire a máscara por inteiro começando pelas beiradas, puxando do 
queixo em direção à testa. Enxágüe o rosto com água fria para retirar qualquer vestígio da máscara.  
 
Precauções:  
* Inflamável. Mantenha o produto longe do fogo ou calor excessivo.  
* Não deve ser ingerido.  
* Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe abundantemente 
com água.  
* Uma leve sensação de ardor, pinicação ou ressecamento da pele poderá ser observada nas 
primeiras aplicações.  
* Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada.  
* Se houver qualquer sinal de irritação da pele, recomenda-se suspender o uso do produto. Caso a 
irritação persista, consulte um dermatologista.  
 
Conservação: 
Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Perfect Cleanser Gel de Limpeza 

 
Nome:  
Renew Perfect Cleanser Gel de Limpeza  
Descrição:  
 
(Uso Diurno/Noturno)  
. Limpa e tonifica. Dispensa o uso de loção tônica.  
. Prepara a pele para receber os demais produtos da linha.  
. Com aloe vera, extratos de pepino e hamamélis, suavizantes naturais que não ressecam a pele. 150 
g  
 
A partir de 25 anos  
 
INGREDIENTES  
Contém aloe vera, extratos de pepino e hamamélis: ingredientes naturais que suavizam a pele.  
 
MODO DE USAR  
. Aplique o produto sobre a pele úmida, massagenado suavemente com movimentos circulares.  
. Enxágüe em seguida.  
. Seque suavemente o rosto e sua pele estará limpa e tonificada, pronta para receber os demais 
produtos da linha Renew  
 
Potencialize os resultados de Renew Clinical:  
 
Renew Gel de Limpeza Facial remove os vestígios de maquiagem, oleosidade e impurezas do rosto.  
Limpa e tonifica a pele de uma só vez.  
Formulado com extratos naturais de pepino, aloe vera e hamamélis, suavizantes naturais que não 
ressecam a pele.  
Pronto. Sua pele estará preparada para absorver melhor os ingredientes revolucionários do novo 
RENEW CLINICAL. 
 
Ingredientes:  
ÁGUA DESMINERALIZADA; 1,3-BUTANODIOL; COPOLÍMERO DE ACRILATOS E METACRILATO DE 
ESTEARILA (20M); AMIDOPROPIL BETAÍNA LÁURICA; POLIGLICOSÍDEO DE DECILA; ÉSTER 
LAURÍLICO ETOXILADO COM ÁCIDO SULFOSSUCCÍNICO DISSÓDICO (3M); IMIDAZOLIDINIL URÉIA; 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO; METILPARABENO; EDTA DISSÓDICO; PIROGLUTAMATO DE SÓDIO; EXTRATO 
DESTILADO DE HAMAMÉLIS; EXTRATO DE PEPINO; PROTEÍNA DE SOJA HIDROLISADA CONDENSADA 
COM SAL SÓDICO DE ÁCIDO GRAXO DE COCO; PERFUME E ALOE VERA EM PÓ.  
 
Modo de Uso:  
Aplique o Renew Perfect Cleanser Gel de Limpeza sobre a pele umedecida e massageie suavemente 
com a ponta dos dedos. Enxágüe bem. Seque suavemente com uma toalha, sem esfregar. Sua pele 
estará, então, pronta para receber qualquer tratamento cosmético facial da linha  
Renew.  
Use o produto duas vezes por dia, de manhã e à noite.  
 
Precauções:  
Somente para uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, 
enxágüe abundantemente com água. Se houver qualquer sinal de irritação da pele descontinue o uso 
do produto. Se a irritação dos olhos e/ou pele persistir, procure um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Instant Eye Smoother Complexo para a Área dos Olhos FPS 15 

 
Nome:  
Renew Instant Eye Smoother Complexo para a Área dos Olhos FPS 15  
Descrição:  
 
A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
Testada e comprovada.  
 
Suaviza sinais da idade com Alfa-Hidróxi-Ácidos  
 
(Uso Diurno)  
Para pessoas a partir de 25 anos.  
. Hidrata e suaviza instantaneamente as linhas de expressão ao redor dos olhos.  
. Melhora a aparência dos olhos cansados. 15 g  
 
INGREDIENTES/TECNOLOGIA  
. Vitamina E - antioxidante, neutraliza a ação dos radicais livres.  
. Lipossomas contendo:  
Fosfolipídeos (componentes da estrutura das células) e Alfa-Hidróxi-Ácidos  
. Difusores Ópticos - disfarçam linhas e rugas. 
 
Ingredientes:  
CICLOMETICONE; ÁGUA DESMINERALIZADA; GLICERINA; SÍLICA; 
CICLOMETICONE/HIDROXIESTEARATO DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO; COPOLÍMEROS: ETILENO/ÁCIDO 
ACRÍLICO, DE LAURILMETICONE E CETIL DIMETICONE; ÓXIDO DE ZINCO; SILICONE; METACRILATO 
DE POLIMETILA; ESTEARATO DE ISOCETILA; COLESTEROL; IMIDAZOLIDINIL URÉIA; ESTEARET-10; 
CLORETO DE SÓDIO; ÁLCOOL BENZÍLICO; DIESTEARATO DE GLICERILA; HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO; 
METIL HIDROGÊNIO POLISILOXANO; DIMETICONE; EDTA TETRASSÓDICO; VITAMINA E; 
LIPOSSOMAS COM FOSFOLIPÍDIOS, ÁCIDOS MÁLICO E TARTÁRICO E EXTRATOS DE SÁLVIA E 
ESPINHEIRO BRANCO E BISABOLOL.  
 
Ingredientes Ativos:  
p-METOXICINAMATO DE 2-ETILHEXILA 75,0mg/g  
DIÓXIDO DE TITÂNIO 25,0mg/g  
 
Suaviza a aparência das finas linhas e rugas da região ao redor dos olhos na primeira aplicação! 
Microesferas de sílica funcionam como difusores ópticos, e disfarçam as linhas de expressão enquanto 
os outros ativos da fórmula as combatem. Contém ainda um exclusivo complexo de ingredientes que 
melhora visivelmente a firmeza da pele em apenas 3 dias.  
* Hipoalergênica. Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia.  
* Testada por oftalmologista e dermatologista  
* FPS 15. Protege contra os raios UVA e UVB, auxiliando na prevenção de hiperpigmentações e 
envelhecimento precoce.  
 
Modo de Uso:  
Após limpar o rosto, aplique o AVON RENEW INSTANT EYE SMOOTHER - COMPLEXO PARA A ÁREA 
DOS OLHOS FPS 15 ao redor dos olhos com a ponta dos dedos, em movimentos leves e suaves.  
Use o produto duas vezes por dia, pela manhã e à noite. 
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Precauções:  
Somente para uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, 
enxágüe abundantemente com água. Se houver qualquer sinal de irritação da pele descontinue o uso 
do produto. Se a irritação dos olhos e/ou pele persistir, procure um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças. 
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Renew Clinical Modelador e Firmador Intensivo para o Corpo 

 
Nome:  
Renew Clinical Modelador e Firmador Intensivo para o Corpo  
Descrição:  
 
Renew. A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético antiidade.  
Opção aos procedimentos clínicos  
 
 
Modela e firma a pele do abdômen e glúteos, sem agulhas  
 
Com a exclusiva tecnologia Vacu-Shape®, que melhora a flacidez, restaurando os contornos corporais  
 
CORPO  
USO DIURNO E NOTURNO  
 
• Com ingredientes naturais que, potencializados pela massagem,  
auxiliam a microcirculação e a drenagem de líquidos.  
• Ajuda a firmar a pele do abdômen, quadril, coxas e glúteos, afinando e modelando a silhueta.  
• Testado por dermatologistas. 150 ml  
 
TECNOLOGIA  
 
Exclusiva tecnologia Vacu-Shape®: com ingredientes naturais que, aliados à massagem, ajudam a 
melhorar o metabolismo celular e a estimular a circulação da pele.  
 
RESULTADOS  
 
Resultados observados em testes clínicos e de uso com consumidoras que notaram:  
 
Instantaneamente  
• Pele mais macia e hidratada em 189%  
 
Em 4 semanas  
• 79% abdômen mais firme  
• 89% quadril mais firme  
• 82% coxas mais firmes e modeladas  
• 82% lifting nos glúteos  
 
Em 8 semanas  
• 93% abdômen mais firme  
• 96% quadril mais firme  
• 86% coxas mais firmes e modeladas  
• 96% lifting nos glúteos  
 
Em 12 semanas e com o uso contínuo  
• 93% abdômen mais firme  
• 89% coxas mais firmes e modeladas  
• 100% lifting nos glúteos  
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MODO DE USAR  
Use diariamente, de manhã e à noite, massageando o produto no abdômen, quadril, coxas e glúteos 
até a completa absorção. Aplique com movimentos suaves, circulares e ascendentes, no sentido da 
circulação de retorno, ou seja, de baixo para cima. 
 
Ingredientes:  
AQUA/WATER; ISODODECANE; PROPYLENE GLYCOL; GLYCERIN; DIMETHICONE; STEARETH-20; COLA 
NITIDA SEED EXTRACT; PERILLA SEED OIL (PURIFIED EGOMA OIL); STEARETH-2; CETEARYL 
ALCOHOL; GLYCERYL STEARATE; BUTYLENE GLYCOL; MENTHYL PCA; HYDROXYETHYL 
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER; FRAGRANCE/PARFUM; POTASSIUM 
HYDROXIDE; TRISILOXANE; PEG-8; ETHOXYDIGLYCOL; SQUALANE; CETEARYL 
ALCOHOL/CETEARETH-20; ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER; CARBOMER; 
CHLORPHENESIN; DIMETHICONE CROSSPOLYMER; METHYLPARABEN; CAFFEINE; BUPLEURUM 
FALCATUM EXTRACT; MENTHOXYPROPANEDIOL; PUNICA GRANATUM FRUIT JUICE; TETRASODIUM 
EDTA; PHOSPHOLIPIDS; POLYSORBATE 60; GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT; CRATAEGUS MONOGINA 
FRUIT EXTRACT; SILYBUM MARIANUM EXTRACT; CITRUS AURANTIUM AMARA (BITTER ORANGE) 
FLOWER EXTRACT; ALGAE EXTRACT; DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT EXTRACT; GLYCINE 
MAX (SOYBEAN) SYMBIOSOME EXTRACT; FOENICULUM VULGARE (FENNEL) FRUIT EXTRACT; 
MEDICAGO SATIVA (ALFALFA) EXTRACT; PALMITOYL TETRAPEPTIDE-3; CI 14700; CI 60730.  
 
Uma opção cosmética sem a necessidade de procedimentos clínicos que modela e firma a pele do 
abdômen e glúteos. Sem agulhas.  
 
Primeiro e único Tratamento Cosmético Corporal da linha Renew Clinical especialmente formulado com 
a exclusiva Tecnologia Vacu–Shape® com ingredientes naturais que aliados à massagem, ajudam a 
melhorar o metabolismo celular e a estimular a circulação da pele.  
 
Vacu–Shape®, a Tecnologia Avon que melhora a flacidez restaurando os contornos do corpo.  
 
Benefícios:  
• Firma a pele do abdômen, quadril, coxas e glúteos.  
• Ingredientes que auxiliam a microcirculação e a drenagem de líquidos, potencializados pela 
masssagem.  
• Afina e modela a silhueta.  
• Revitaliza e regenera a pele.  
 
 
Resultados observados em testes clínicos e de uso com consumidoras que notaram:  
 
Instantaneamente:  
• Hidrata e amacia a pele em 189%  
 
Em 4 semanas  
• 79% abdômen mais firme  
• 89% quadril mais firme  
• 82% coxas mais firmes e modeladas  
• 82% lifting nos glúteos  
 
Em 8 semanas  
• 93% abdômen mais firme  
• 96 % quadril mais firme  
• 86% coxas mais firmes e modeladas  
• 96% lifting nos glúteos  
 
Em 12 semanas e com o uso contínuo  
• 93% abdômen mais firme  
• 89% coxas mais firmes e modeladas  
• 100% lifting nos glúteos  
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Modo de Uso:  
Usar diariamente de manhã e à noite, massageando o abdômen, quadril, coxas e glúteos até absorção 
completa do produto. Aplique com movimentos leves, circulares e ascendentes no sentido da 
circulação de retorno, ou seja, de baixo para cima.  
 
Precauções:  
Uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxágüe 
abundantemente com água. Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada. Se houver qualquer sinal 
de irritação, descontinue o uso do produto. Caso a irritação persista, consulte um médico.  
 
Conservação:  
Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem DO Renew Clinical – Modelador e Firmador Intensivo 
para o Corpo bem fechada e fora do alcance de crianças. 


