LINHA LUZES
12/08 – BB Cream - Creme Facial
Tonalizante Antissinais 6 em 1 - 60g

TRATAMENTO 6 em 1
01- Hidratação Intensa - Possui ativos que deixam a
pele profundamente hidratada promovendo elasticidade
e aspecto macio e suave. Hidrata através da formação de
filme e através da ativação dos canais de aquaporinas.
02 - Perfeita Uniformização da Pele
Oferece cobertura perfeita, reduzindo a aparência de
marcas, manchas e rugas. Possui efeito mate, com textura
leve e sedosa para maior conforto, especialmente num
país quente como o Brasil.
03 - Antissinais
Proporciona disfarce ótico de rugas que reduz significativamente linhas de expressão, além de promover com uso
contínuo, melhora dos sinais de envelhecimento da pele.
04 - Efeito Tensor Imediato
Formam uma rede na superfície da pele, dando um leve
aspecto esticado. Assim, reduz-se a as linhas finas e rugas
superficiais.

O Beauty Balm, mais conhecido como BB Cream, surgiu
na Ásia, invadiu a Europa e os Estados Unidos e agora
chegou com tudo ao Brasil. Prático e eficiente, agrega
proteção solar, cobertura uniforme, ativos hidratantes,
antissinais e efeito antioleosidade.
A praticidade é uma de suas principais características, pois
reúne vários ativos em um só produto para o rosto. Basta
aplicá-lo todos os dias antes de sair de casa.
O mais incrível é que ele ainda é adequado para todos os
tipos de peles, inclusive as oleosas – característica comum
entre as brasileiras. Junto à fórmula hidratante, possui
ativos que equilibram a oleosidade da pele.
O BB Cream Racco deve ser usado como um tratamento
diário para a pele, aliando a maquiagem diária a um
completo tratamento antissinais.

05 - Antioxidante
Antioxidantes que evitam a ação nociva dos radicais livres
na pele, retardando o envelhecimento.
06 - FPS 15
Contém fator de proteção solar 15 que protege contra os
efeitos nocivos diários das radiações solares.
Modo de Usar
Aplique diariamente em movimentos suaves no rosto e
espalhe com as mãos.
Dicas de Uso
Para esconder as olheiras, manchas e espinhas aplique
um pouco de corretivo. Finalize com pinceladas de pó
compacto apenas na testa, na base do nariz e no queixo.

