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ROTINA SVR PARA HIDRATAR E CUIDAR DA PELE EM 3ROTINA SVR PARA HIDRATAR E CUIDAR DA PELE EM 3
PASSOSPASSOS

3 PASSOS: Topialyse óleo lavante para o banho, (NOVIDADE) Topialyse Baume Protect + para a rotina3 PASSOS: Topialyse óleo lavante para o banho, (NOVIDADE) Topialyse Baume Protect + para a rotina

diária de hidratação e Cicavit creme para aplicar localmente nas zonas mais fragilizadas, para umdiária de hidratação e Cicavit creme para aplicar localmente nas zonas mais fragilizadas, para um

cuidado rápido e e�caz.cuidado rápido e e�caz.

A temperatura mais baixa típica do Inverno é crítica para a pele. Não só pela diminuição daA temperatura mais baixa típica do Inverno é crítica para a pele. Não só pela diminuição da

humidade disponível no ar, que torna a pele mais seca e propícia a lesões, como existe uma maiorhumidade disponível no ar, que torna a pele mais seca e propícia a lesões, como existe uma maior

predisposição para banhos quentes e prolongados, que contribuem para a diminuição da barreirapredisposição para banhos quentes e prolongados, que contribuem para a diminuição da barreira

protetora da pele, tornando-a mais exposta. protetora da pele, tornando-a mais exposta. 

Todo o tipo de pele sofre alterações nesta altura do ano mas a pele sensível com tendência aTodo o tipo de pele sofre alterações nesta altura do ano mas a pele sensível com tendência a

alergias, ainda mais. É o caso da pele atópica; a dermatite atópica é uma doença crónica que causaalergias, ainda mais. É o caso da pele atópica; a dermatite atópica é uma doença crónica que causa

a in�amação da pele, que se caracteriza pela pele avermelhada, comichão, prurido e descamação,a in�amação da pele, que se caracteriza pela pele avermelhada, comichão, prurido e descamação,

as dermites da fralda ou os eczemas atópicos. as dermites da fralda ou os eczemas atópicos. 

Para contrariar esta tendência, reforçar a proteção da pele é fundamental. Por isso, a SVR sugerePara contrariar esta tendência, reforçar a proteção da pele é fundamental. Por isso, a SVR sugere

uma rotina fácil de aplicar, com apenas 3 passos, e e�caz no cuidado diário para todos os tipos deuma rotina fácil de aplicar, com apenas 3 passos, e e�caz no cuidado diário para todos os tipos de

pele, incluindo a sensível com tendência a atópica.pele, incluindo a sensível com tendência a atópica.

1º passo: Topialyse óleo lavante 1º passo: Topialyse óleo lavante 

Com apenas 18 ingredientes ativos e 89% de ingredientes de origem natural, o Topialyse óleoCom apenas 18 ingredientes ativos e 89% de ingredientes de origem natural, o Topialyse óleo

lavante é o cuidado ideal para a pele de toda a família, incluindo a mais sensível. Por não terlavante é o cuidado ideal para a pele de toda a família, incluindo a mais sensível. Por não ter

sulfatos, sabão, parabenos, silicones, corantes ou conservantes, permite limpar mesmo a pele maissulfatos, sabão, parabenos, silicones, corantes ou conservantes, permite limpar mesmo a pele mais

sensível, sem a agredir. A textura em óleo permite uma maior nutrição e uma limpeza reconfortantesensível, sem a agredir. A textura em óleo permite uma maior nutrição e uma limpeza reconfortante

durante o banho.durante o banho.

A pensar sobretudo no ambiente, o óleo lavante pode ser adquirido na versão Eco-Re�ll. EsteA pensar sobretudo no ambiente, o óleo lavante pode ser adquirido na versão Eco-Re�ll. Este

formato permite poupar em cada embalagem até 72% menos de plástico. formato permite poupar em cada embalagem até 72% menos de plástico. 

A primeira recarga disponível em 1L. A primeira recarga disponível em 1L. 

PVP: PVP: 

Topialyse Óleo Lavante - 1L – 17,90€ Topialyse Óleo Lavante - 1L – 17,90€ 

Topialyse Óleo Lavante Eco-Re�ll - 1L - 16,90€  Topialyse Óleo Lavante Eco-Re�ll - 1L - 16,90€  

2º passo: NOVIDADE Topialyse Baume Protect + 2º passo: NOVIDADE Topialyse Baume Protect + 

A gama Topialyse foi especialmente desenvolvida a pensar na pele seca, fragilizada, com tendênciaA gama Topialyse foi especialmente desenvolvida a pensar na pele seca, fragilizada, com tendência

a atópia e outras alergias. a atópia e outras alergias. 

O novo Topialyse Baume Protect+ é o primeiro produto para a pele enriquecido com a patenteO novo Topialyse Baume Protect+ é o primeiro produto para a pele enriquecido com a patente

Ceramidas AD que protege a pele contra as agressões ambientais, como ácaros ou poluição, e queCeramidas AD que protege a pele contra as agressões ambientais, como ácaros ou poluição, e que

podem agravar os estados de irritação e a comichão. podem agravar os estados de irritação e a comichão. 

SVR, TOPIALYSE Baume Protect+ atua sobre 3 ações principais: SVR, TOPIALYSE Baume Protect+ atua sobre 3 ações principais: 

- Uma ação reparadora e nutritiva com 46% de fase emoliente rica em Ômega 3, 6, 9 para regenerar- Uma ação reparadora e nutritiva com 46% de fase emoliente rica em Ômega 3, 6, 9 para regenerar

a epiderme e a barreira cutânea. a epiderme e a barreira cutânea. 

- Uma ação suavizante e reparadora da microbiota graças a um novo princípio ativo anti-- Uma ação suavizante e reparadora da microbiota graças a um novo princípio ativo anti-

in�amatório que suaviza, restaura a barreira cutânea, hidrata a pele e é antipruriginoso. Participaráin�amatório que suaviza, restaura a barreira cutânea, hidrata a pele e é antipruriginoso. Participará

notavelmente na quebra do ciclo vicioso da atopia. notavelmente na quebra do ciclo vicioso da atopia. 

- E uma nova geração de ceramidas que depositam uma película protetora à superfície da pele para- E uma nova geração de ceramidas que depositam uma película protetora à superfície da pele para

a proteger de agressões externas e espaçar as crises. a proteger de agressões externas e espaçar as crises. 

Com uma textura leve e não untuosa, é rapidamente absorvido pela pele, não sendo necessárioCom uma textura leve e não untuosa, é rapidamente absorvido pela pele, não sendo necessário

esperar antes de se vestir. esperar antes de se vestir. 

O novo Topialyse Baume Protect+ foi desenvolvido com apenas 20 ingredientes e 98% de origemO novo Topialyse Baume Protect+ foi desenvolvido com apenas 20 ingredientes e 98% de origem

natural. Não apresenta perfume e não arde quando aplicado na pele fragilizada.natural. Não apresenta perfume e não arde quando aplicado na pele fragilizada.

PVP: PVP: 400ML - 26,35€  400ML - 26,35€  

3º passo: Cicavit Creme 3º passo: Cicavit Creme 

O Cicavit Creme é o cuidado complementar ideal para todo o tipo de lesões, especialmente nestaO Cicavit Creme é o cuidado complementar ideal para todo o tipo de lesões, especialmente nesta

época mais fria, onde surgem com mais frequência os eczemas, as queimaduras do frio, irritaçõesépoca mais fria, onde surgem com mais frequência os eczemas, as queimaduras do frio, irritações

da pele ou eritemas da fralda. da pele ou eritemas da fralda. 

A sua fórmula avançada, sem corantes, conservantes, parabenos, perfume ou óleos mineraisA sua fórmula avançada, sem corantes, conservantes, parabenos, perfume ou óleos minerais

oferece uma rápida ação reparadora, suavizante e antimarcas na pele dos bebés, crianças eoferece uma rápida ação reparadora, suavizante e antimarcas na pele dos bebés, crianças e

adultos. A textura creme permite uma absorção rápida de acabamento não oleoso nem colante,adultos. A textura creme permite uma absorção rápida de acabamento não oleoso nem colante,

pelo que pode ser usado em qualquer altura do dia. pelo que pode ser usado em qualquer altura do dia. 

PVP: PVP: 100ML - 14,80€100ML - 14,80€
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