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Foi há 50 anos que o primeiro produto Dermacol foi lançado no mercado - a base 
única e de cobertura extrema Dermacol Make-Up Cover, que conferiu à marca 
reconhecimento internacional e que ainda hoje é altamente valorizada. A base 
Make-Up Cover foi criada como o primeiro produto deste tipo na Europa e um 
dos primeiros do mundo. A licença para esta base foi eventualmente vendida  
a Hollywood em 1969.

Neste ano de 2016, a Dermacol celebra 50 anos de existência plena de sucessos. Actualmente, a Dermacol 
é uma empresa checa dinâmica e bem sucedida, detida pela mesma família, que tem cuidado do legado 
da marca com amor e respeito, desenvolvendo-a em linha com as tendências dos cosméticos, enfatizando  
a qualidade dos seus produtos, recorrendo aos mais recentes estudos sobre cosméticos, de forma a continuar 
a oferecer aos seus clientes os melhores produtos sem comprometer a qualidade e filosofia da marca. 

De há três gerações para cá, a Dermacol tem vindo a combinar tradição com inovação, 
orgulho nacional, gosto pela beleza com a ambição de produzir  
os melhores cosméticos para manter os nossos clientes 
satisfeitos.

do Catálogo
CoNtEúDo 

Dermacol, uma marca original 
checa, foi fundada nos estúdios 
de cinema Barandov em 1966. 
Desde cedo que os especialis-
tas dos estúdios de cinema  
se juntaram aos dermatolo-
gistas do instituto de cosmé-
ticos médicos de Praga.

Desde o princípio da 
marca, os seus esforços 
conjuntos têm tido muito 
sucesso.

1966 - 2016
tEMos viNDo A MUDAr o MUNDo  
AtrAvés Do Nosso AMor pElA bElEzA... 
                                                         ...Há 50 ANos.
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1º Passo:

Pré-base de 
Maquilhagem

2. Satin Make-up BaSe
priMer de MaquilhageM Satin
Este Primer de maquilhagem suavizante 
preenche e elimina rugas, pequenas 
linhas e poros, além de impedir que a 
maquilhagem se acumule nas rugas. 
Cria uma película aveludada na sua pele 
e enaltece o aspeto e durabilidade da 
maquilhagem.
Prémio DE mElhor ProDuto 
DE 2008 PElA ASSociAção DE 
mAquilhADorES chEcoS.
1406A, 10 ml
1405A, 15 ml
1410A, 30 ml

3. pearl energY Make-up BaSe
priMer de MaquilhageM 
pearl energY
Este Primer de maquilhagem suavizante 
com extracto de pérolas e pigmentos 
cor-de-rosa elimina os sinais de pele 
cansada, conferindo-lhe um ar saudável e 
radiante quase instantaneamente. Suaviza 
a pele, preenche linhas e poros e evita a 
acumulação da maquilhagem neles.
1408A, 15 ml

4.  gOld anti-Wrinkle  
Make-up BaSe

priMer de MaquilhageM  
anti-rugaS gOld
Este Primer preenche e suaviza as 
imperfeições da pele. Devido às 
partículas de ouro e extractos de algas, 
esta base desacelera significativamente 
o processo de envelhecimento da pele, 
conferindo-lhe mais elasticidade e 
suavidade, além de acrescentar brilho e 
vitalidade. A sua pele fica visivelmente 
mais rejuvenescida e preparada para a 
aplicação de maquilhagem.  
1409A, 15 ml

O Primer de maquilhagem
irá preparar a sua pele de forma perfeita 
para a aplicação de maquilhagem.

1.

4.

3.

l     Suaviza a sua pele e preenche 
pequenas linhas e os poros.

l     Previne a acumulação de 
maquilhagem.

l     Cria uma película aveludada  
na sua pele.

l     Melhora a aparência e 
durabilidade da maquilhagem

2.

2.

2.
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1.    Matt COntrOl Make-up BaSe
priMer de MaquilhageM  
Matt COntrOl
Este Primer de maquilhagem duradouro 
e matificante irá conferir à sua pele um 
aspecto mate e removerá todo o brilho 
até 18 horas.
A sua textura ligeiramente cremosa torna 
a superfície da sua pele mais suave e 
preenche linhas e poros, reduzindo assim 
a sua visibilidade e impedindo a sua 
maquilhagem de endurecer.
Este Primer de maquilhagem melhora a 
sua pele ao mesmo tempo que aumenta 
a resistência da sua maquilhagem.
rEcomEnDADA PElA ASSociAção 
DoS mAquilhADorES chEcoS.
1411A, 20 ml
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Pré-BaSeS  
de MaquilhageM 

Suavizante

Matificante

iluMinador
rejuveneScedor

MaiS vendido



O pilar de um look cuidado é a base que cobre todas 
as imperfeições, equilibra o tom de pele e confere-lhe 
um aspecto elegante. 

Uma maquilhagem escolhida de forma apropriada irá 
oferecer à sua pele tudo o que necessita:  

Base de alta cobertura  
lendária desde 1996

2º Passo:

Base

BaSeS

1.   derMaCOl Make-up COVer
COrretOr de MaquilhageM derMaCOl
A lendária cobertura de Maquilhagem Dermacol Make-up Cover oferece total 
cobertura das imperfeições da pele, até à mais pequena camada. É o corretor perfeito 
para olheiras, imperfeições e manchas cutâneas. Poderá ser usado por toda a face, de 
maneira a escurecer ou clarear a sua pele, assegurando o equilíbrio perfeito. Bastante 
usado por profissionais de maquilhagem para ensaios fotográficos ou rodagens de 
filmes, passagens de modelos e ocasiões festivas. 
30 g

FAtor DE ProtEção SolAr 30
rESiStEntE à águA 
SEm conSErVAntES 
PArA toDoS oS tiPoS DE PElE

Hipoalergénico

beleza e proteção 
do exterior,

auto-estima e energia 
do interior.
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2. 24h COntrOl Make-up
BaSe 24h COntrOl
Esta base duradoura com 
coenzima Q10 protege a sua 
pele, aumenta a elasticidade  
e firmeza. 
rEcomEnDADo PElA 
ASSociAção chEcA DE 
mAquilhADorES.
30 ml

1248A Pale No. 1

1249A Fair No. 2

1250A Nude No. 3

1251A Tan No. 4

1367-0

1370A-1

1371A-2

1368-2K

1372A-3

1373A-4

1369-4K
1.

2.

3.
4.

3. ultiMate liFting & Shield Make-up SpF 30
BaSe ultiMate liFting & Shield COM FatOr de prOteÇÃO SOlar 30
Esta base com efeito lifting e fórmula anti-rugas concentrada equilibra o seu tom de pele 
e oferece uma aparência sem falhas. Deixa a pele mais macia e destaca os traços do seu 
rosto, reduz as rugas e previne a sua formação, assim como aumenta a firmeza e elastici-
dade. Com fator de proteção solar 30.
30 ml

4.   CaViar lOng-StaY Make-up & COrreCtOr
BaSe e COrretOr CaViar lOng-StaY
Esta base de longa duração e corretor com extratos de caviar minimiza os sinais de 
envelhecimento, aumenta a hidratação da pele e promove um aspeto mais suave. 
rEcomEnDADo PElA ASSociAção chEcA DE mAquilhADorES
30 ml

Bases de alta cobertura 

1256 No. 1

1257 No. 2

1259  No. 4

1107   No. 207

1108A   No. 208

1109A   No. 209

1110A No. 210

1111B   No. 211

1112B  No. 212

1113B  No. 213

1115B  No. 215

1118  No. 218

1121A No.221

1122A No. 222

1123A No. 223

1124A No.224
6

MaiS vendido

MaiS vendido



6.

Bases de cobertura média
Os corretores ajudam  
a camuflar pequenos 
defeitos da pele (como 
olheiras, manchas 
pigmentares, acne, etc.)
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1. Wake&Make-up SpF 15
BaSe Wake&Make-up COM FatOr de 
prOteÇÃO SOlar 15
Esta base iluminadora de efeito imediato 
rejuvenesce a sua pele e faz com que esta 
tenha um aspeto jovem e fresco. Mistura-se 
de forma perfeita com a sua pele, cuidando-a 
e providencia hidratação 24h. FATOR DE 
PROTEÇÃO SOLAR 15. 30 ml

2.   aCneCOVer Make-up & COrreCtOr
BaSe aCneCOVer e COrretOr
Esta base adequa-se a peles problemáticas e 
em conjunto com o corretor melhora o aspeto 
e equilibra as imperfeições do tom da pele. 
Graças ao óleo da árvore de chá e à Zinddone®, 
esta base contém efeitos anti-bacterianos e 
anti-sépticos. Esta base não obstrui os poros e 
reduz a formação de sebo. 30 ml

3.  Matt COntrOl Make-up
BaSe Matt COntrOl
Esta base de longa duração matificante e à 
prova de água oferece controlo sobre o brilho, 
enquanto preserva um look mate, natural e 
fresco para a sua pele durante 18 horas.
rEcomEnDADo PElA ASSociAção 
chEcA DE mAquilhADorES.
30 ml

7.

Bases de cobertura leve
4. iMperial Make- up
BaSe iMperial
Uma base hidratante com extrato de orquídea real que propor-
ciona uma hidratação duradoura, equilibra e ilumina a sua pele.
30 ml

1252 – 01 pale

1253 – 02 fair

1254 – 03 nude

1255 – 04 tan

Hipoalergénico

5. tOning CreaM 2in1
CreMe tOniFiCante 2em1
Uma combinação única de creme hidratante e base que 
proporciona uma tonificação excecional e um inacreditável 
look natural para a sua pele. 30 ml

1291A  Biscuit

1292A Desert

1356B Natural

1357B  Bronze

1295A  Caramel

6.  Matt COntrOl COrreCtOr
COrretOr Matte COntrOll
Este corretor matificante cobre completamente todas 
as imperfeições da pele ou olheiras. 1,1 g

7.   COrreCtOr palette
COrretOr palette
Este corretor de 4 cores foi formulado para equilibrar o seu tom 
de pele, cobrir todas as imperfeições e iluminar o seu look. 8,8 ml
1416

COrreTOreS

4. 5.

1282 No. 1

1283 No. 2

1284 No. 3

1285 No.4

1278C No. 1

1279C No. 2

1280C No. 3

1281C  No. 4

1299 - No.1

1300 - No.2

1301 - No.3

1302 - No.4

14141412

1413

1.

1.

3.

2.

7.



2431A  No. 1               2432A  No. 2               2433A  No. 3                      2434B  No. 4
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PÓS
Pós compactos adicionam um efeito mate e polido à sua pele, 
uniformizando-a. Tenha-o sempre consigo e aplique sobre a sua maquilhagem 
a qualquer altura para um 

duO BluSher
BluSher duO
Este versátil blusher em pó garante uma cor natural e 
um aspecto saudável da pele. A poderosa combinação 
de sombras mate e brilhantes permite o alcance da 
perfeição da sua face. 8,5 g  

BluSher
Nada irá tornar o seu look mais brilhante e saudável  
que um blusher que combina tudo em um.

 

3.  COMPACT POWDER WITH LACE RELIEF
PÓ COMPACTO LACE RELIEF
Este pó compacto destaca a beleza natural 
da face. É fácil de aplicar e cria um toque 
aveludado e mate finalizando um aspeto 
suave ao toque.

4. ACNECOVER  MATTIFYING  POWDER
PÓ MATIFICANTE ACNECOVER
Este pó compacto matificante para pele 
problemática contém extratos de Óleo de Tea 
Tree. Este pó matifica e suaviza a sua pele, sem 
obstruir os poros. 
11 g  

5. WET & DRY POWDER FOUNDATION
BASE EM PÓ WET & DRY
Esta nova base em pó possui uma textura 
incrivelmente cremosa e suave que adere 
perfeitamente à pele e cria uma película fina e 
mate de longa duração.
A base contém vitamina E e componentes de 
silicone que garantem suavidade, aderência e 
a durabilidade da textura.
6 g  

2329
porcelain 01

2330
shell 02

2331
sand 03

2332
honey 04

2323A
No. 01

2324A
No. 02

2319B 
No. 03

2322B 
No. 04

2325A  No. 1        2326A  No. 2         2327A No.  3         2328A No. 4

 E2334A E2335 E2336 E2337
 No. 1       No. 2       No. 3        No. 4

1014 light          1015 natural

3.
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look fresco e perfeito.

dica de aplicação: Escolha uma sombra 
que combine com a sua base ou uma 
sombra mais clara. Use um pincel grande 
para aplicar o pó por toda a cara. Não 
se esqueça do seu pescoço para que a 
transição da sua face para o pescoço seja 
equilibrada.

1.

2.

3º Passo:

Pó

1. inViSiBle FiXing pOWder
pÓ de FiXaÇÃO inViSÍVel
Este pó de fixação leve e transparente com um pincel e aplicador 
foi formulado para dar à sua pele um toque aveludado. Fixa 
todos os tipos de maquilhagem e protege a pele contra o toque. 
Prémio mElhor ProDuto DE 2007  
PElA ASSociAção DE  
mAquilhADorES chEcoS.
13,5 g

2.  Mineral COMpaCt pOWder
pÓ Mineral COMpaCtO
Este pó compacto com efeito matificante previne a sensação de 
oleosidade. Adere de forma perfeita à sua pele garantindo um 
efeito final excelente.
8,5 g

4.

5.



Elimine os sinais de stress, 
tensão e fadiga da sua face  
e recupere o brilho natural  

da sua pele!

Viva um verão interminável e adicione  
um tom bronze e um look brilhante à sua pele.

2.  Sheer FaCe illuMinatOr
iLUmiNADOr FACiAL sHEEr
Os fluidos hidratantes e embelezadores 
FrEsH rOsE e DAY LiGHT aclaram 
imediatamente e equilibram subtilmente o 
seu tom de pele. As partículas reflectoras de 
luz camuflam opticamente as rugas, olheiras 
e outras imperfeições. 
uso: Misture o fluido com o seu creme hidratante 
ou a sua base ou aplique-o separadamente para 
realçar o tom natural da sua pele. Aplique em toda 
a sua face ou localmente, no seu colo ou em todas 
as outras partes do corpo que pretenda que fiquem 
iluminadas e mais claras.  
lEVEmEntE AromAtizADo
1417 - Fresh Rose, 15 ml
1418 - Day Light, 15 ml

3.

2.

1.

4.

1312    ALL ABOUT BEAUTY    ALL ABOUT BEAUTY

3.  Sheer FaCe illuMinatOr
iLUmiNADOr FACiAL sHEEr
O fluido hidratante e embelezador sUN BrONZE 
equilibra imediatamente o tom da sua pele, tornando-a 
mais brilhante, dotando-a de um aspecto bronze 
– dourado. Partículas reflectoras de luz iluminam  
e acrescentam um tom saudável à sua pele. 
uso: Misture o fluido com o seu creme hidratante ou a sua 
base ou aplique-o separadamente para realçar o tom natural 
da sua pele. Aplique em toda a sua face ou localmente, no seu 
colo ou em todas as outras partes do corpo que pretenda que 
fiquem com um tom bronze – dourado.  
lEVEmEntE AromAtizADo
1419 – Sun Bronze, 15 ml

4. BrOnZing palette
palete BrOnZeadOra
Acrescenta imediatamente um bronzeado dourado e 
um aspecto brilhante à sua pele. Equilibra o seu tom de 
pele e esculpe os seus traços faciais. utilização: Aplique 
o iluminador bronze dourado com um pincel grande 
redondo em toda a sua face. Utilize o iluminador bronze 
escuro para modelar os seus traços faciais.
Aplique com um pincel pequeno abaixo das maçãs do 
rosto, nas suas têmporas, na zona frontal do nariz e na 
sua linha do maxilar.
com umA FrAngrÂnciA hiPoAlErgénicA DE 
FlorES DE AlgoDão
2341, 9 g

1. illuMinating palette
palete iluMinadOra
Ilumina imediatamente a sua pele, fazendo-a parecer 
mais fresca e enfatizando o aspecto jovem e belo da 
sua face. utilização: Aplique o iluminador cor-de-rosa 
pálido com um pincel grande redondo em toda a sua face. 
Utilize o iluminador branco para destacar partes específicas 
da sua face. Aplique com um pequeno pincel redondo nas 
suas pálpebras, canto interior do olho, por baixo das suas 
sobrancelhas, nas suas maçãs do rosto, acima do seu lábio 
superior e na zona frontal do nariz.
com umA FrAngrÂnciA hiPoAlErgénicA DE 
FlorES DE AlgoDão
2338, 9 g

AdiCiONe  
um tOm brONze  

à suA fACe.

PArA  
ilumiNAr A suA 

fACe

PArA  
fresCurA

PArA  
ilumiNAr

PArA um  
AsPeCtO  

brONzeAdO e 
mAis ClArO



SOMBraS de OlhOS

A cor dos seus olhos pode ser realçada ao máximo com uma 
sombra de olhos adequada.  

escolha a certa para si da nossa coleção de sombras de olhos.
3. MOnO eYe ShadOW
SOMBra de OlhOS MOnO
Uma coleção de 6 sombras clássicas com uma textura em 
pó que confere uma cor cheia e intensa às suas pálpebras. 
SEM PARABENOS
2,6 g

4. duO eYe ShadOW
SOMBra de OlhOS duO
Esta coleção de 4 combinações perfeitas de cor, com uma 
textura em pó fino, adere de forma perfeita à pele e con-
fere cobertura total ao longo de todo o dia. 
3g (2 x 1,5g)

6. quattrO Baked eYe ShadOW
SOMBra de OlhOS quattrO Baked
Esta nova sombra de olhos “cozida” Quattro com uma textura wet & dry pode ser 
usada de duas formas. O uso WET irá realçar e intensificar a cor, enquanto o uso 
DRY irá criar uma sombra mais suave para a maquilhagem do dia.
HIPOALERGÉNICO, SEM PARABENOS
4x2 g

sOmBrA 
DE OLHOs 
miNErAL

Para um efeito 
resplandecente

2.

6.

4.

5.

sOmBrA DE 
OLHOs sATiN

Sombra base  
leve
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3320 No. 1
Hazelnut eyes

3321 No. 2 
Blue eyes

3322 No. 3 
Brown eyes

3323 No. 4
Green eyes

3.

1.

E3251-11     E3253-13      E3256-16

1. eYe ShadOW BaSe
BaSe para SOMBra de OlhOS
Permite uma fixação mais duradoura da sua sombra de 
olhos e ao mesmo tempo uma maior durabilidade da 
sua maquilhagem.
RECOMENDADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS 
MAQUILHADORES CHECOS.
1415 – 7,5 ml

2.  pearlY lOOSe eYe ShadOW
SOMBra de OlhOS SOlta perlY
Sombras de tendência enriquecidas com uma textura 
arco-íris perolada. Graças ao prático aplicador, pode 
aplicar esta sombra em toda a sua pálpebra ou apenas 
desenhar uma linha. 2,2 g

3310 No. 1 3311 No. 2 3312 No. 3 3313 No. 4 3314 No. 5 3315 No. 6

3316 No. 1 3317 No. 2 3318 No. 3 3319 No. 4

E3335 No. 1                    E3336 No. 2                       E3337 No. 3                   E3338 No. 4                   E3339 No. 5 E3340 No. 6                      E3341 No. 7                    E3342 No. 8                    E3343 No. 9

Elegância Colorida

5. quattrO eYe ShadOW
SOMBra de OlhOS quattrO
Novas sombras de olhos Quattro, com 4 sombras com-
binadas para realçar a cor natural dos seus olhos.
As pérolas refletoras de luz farão com que os seus olhos 
pareçam mais brilhantes.
SEM PARABENOS 
5g



MáSCaraS
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1.

usar um rímel é a base da 
rotina diária de maquilhagem 

de cada mulher.

1. Curl Mania MaSCara
rÍMel Curl Mania
Este rímel extra modelador duplica o 
tamanho das suas pestanas, confere-lhes 
volume, ondula e levanta as suas pestanas.
rEcomEnDADo PElA ASSociAção 
DoS mAquilhADorES chEcoS.
2221 black, 11,5 ml

2. nutri laSh MaSCara
rÍMel nutri laSh
Rímel nutritivo, que alonga as pestanas, 
tornando-as mais fortes e espessas. 
Estimula também a renovação das suas 
pestanas.
Adiciona um ótimo comprimento e 
volume às suas pestanas. 2220 black, 8 ml

3. VaMpire MaSCara
rÍMel VaMpire
Este rímel de alongamento cria um efeito 
de pestanas mega longas, graças ao seu 
pincel especial. Proporciona também uma 
ótima separação das suas pestanas. 
2217 black, 8 ml

4. angelaSh MaSCara
rÍMel angelaSh
Este rímel de alongamento com um 
pincel especial contém ingredientes 
únicos, como o Panthenol e extratos de 
Bambú, de forma a proporcionar nutrição 
e cuidados máximos. 2112 black, 13  ml

5.  OBSeSiÓn VOluMe & length 
MaSCara

rÍMel de VOluMe e 
alOngaMentO OBSeSiÓn
Este rímel inspirou-se na sensualidade 
espanhola para conferir volume e 
comprimento “infinitos”.
rEcomEnDADo PElA ASSociAção 
DoS mAquilhADorES chEcoS. 
2238A black, 12 ml

6. iMperial MaSCara
rÍMel iMperial
Um rímel extraordinário e extremamente 
durável que cria pestanas deslumbrantes 
e proporciona alongamento máximo. O 
pincel maxi aumenta o volume das suas 
pestanas. 2257A black, 13 ml

7. ultra teCh MaSCara
rÍMel ultra teCh
Este rímel irá dar às suas pestanas 
volume e comprimento especiais, além 
de definição. A sua textura especial 
optimiza a performance, assegurando 
fixação perfeita e brilho extremo. 2119, 10 ml

8. MagnuM MaSCara
rÍMel MagnuM
Rímel para obter volume e 
alongamento máximos. Proporciona 
um look atractivo às suas pestanas.
rEcomEnDADo PElA ASSociAção 
DoS mAquilhADorES chEcoS.
2246B black, 9 ml

OndulaçãO

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

VOlume & alOngamentO
alOngamentO

escolher o rímel certo 
é algo muito pessoal 
e depende muito da 
qualidade das suas 

pestanas. Pode escolher 
desde máscaras que 

conferem mais volume, 
comprimento ou 

ondulação às pestanas.
Normalmente é preciso 

experimentar vários 
tipos de máscara até 
se encontrar o mais 
adequado para si.



MáSCaraS

18    ALL ABOUT BEAUTY

1.  VOluMe Mania MaSCara
rÍMel VOluMe Mania
Este rímel „absolutamente“ preto tem um pincel com 
formato ergonómico para ajudar a criar pestanas 
magníficas e volumosas. 
2229A black, 10 ml

2.  VOluMe Mania WaterprOOF MaSCara
rÍMel VOluMe Mania À prOVa de Água
Rímel „absolutamente“ preto, à prova de água para 
pestanas volumosas durante mais tempo.
2225 black, 9 ml

3. Mega laSheS eXpreSS VOluMe MaSCara 
rÍMel Mega laSheS eXpreSS VOluMe
Este rímel proporciona volume e extensão imediatos. 
O seu pincel ergonómico separa as pestanas com 
precisão e permite uma maior facilidade de uso. 
2113, 12,5 ml

4. Mega laSheS MaSCara 
rÍMel Mega laSheS
Este rímel adiciona um volume com efeito panorâmico 
às suas pestanas. O pincel separa as pestanas uma a 
uma com precisão. 
2109 – black, 13 ml
2114 – brown, 12 ml

5.  Mega laSheS WaterprOOF MaSCara 
rÍMel Mega laSheS À prOVa de Água
Este rímel à prova de água, adiciona volume com efeito 
panorâmico, é resistente à água, humidade e lágrimas.
O pincel de volume com a sua textura especial e ceras 
naturais, trará um maior conforto para as pestanas.
2210 black, 12,5 ml

6.  1000 laSheS Build up MaSCara
rÍMel 1000 laSheS Build up
Este rímel adiciona volume e espessura extra às suas 
pestanas, graças ao efeito de entrecruzamento, o que 
fará as suas pestanas destacarem-se. 
2107 black, 12 ml

7.  deVilaSh MaSCara
rÍMel deVilaSh
Este rímel irá adicionar volume extra às suas pestanas 
de forma imediata. O seu pincel especial separa as 
pestanas umas das outras com precisão. 
2111 black, 12 ml

2. 3. 4. 5.1. 6. 7.
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      reSiStente À ÁGua 

VOlume

2109 black

2114 brown

      reSiStente À ÁGua 
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intensos  

pigmentos 
pretos

providenciam  

uma cor 

preta 
profunda, 
intensa e um look 

sedutor para os seus 

olhos.

2041
Black

2045 
04 

2043 
02 

2042 
01 

2024A/1-01

2036-02

2037-03

2039-05

2182/2-01 

2183/2-02 

2184/2-03

3146

3147

3148

2051C-01 

2052B-02

2040A-03

10.
9.

11.

12.

13.

1. 2. 3.

1. Matt BlaCk
Lápis automático para olhos mate - não 
necessita afiador.  2076 – 4,3g

2. MiCrO BlaCk
Micro-lápis automático com uma ponta super 
fina para uma aplicação precisa.  2075 – 2,9 g

3. preCiSe BlaCk
Marcador para olhos com uma ponta extra 
fina e flexível.  2078 

4. lOnglaSting gel BlaCk
Gel delineador de longa duração.  2097 - 2,5 ml

5. ultra BlaCk dipliner
Delineador líquido com um aplicador fixo de 
ponta fina para um contorno preciso.  2080 – 2,8 ml

6. White kOhl penCil
lÁpiS BranCO kOhl
Eyeliner branco de alta-cobertura com efei-
to de longa duração. Adequado para a linha 
interior dos olhos.  2068

7. COlOur eYeliner
delineadOr COlOur 
Marcador para olhos extra fino em 5 fantásticas 
sombras.

8. pOWder eYeBrOW ShadOW
SOMBra de SOBranCelhaS eM pÓ
Sombra de sobrancelhas em pó com um 
aplicador muito prático, para sobrancelhas 
definidas e realçadas na perfeição.

9. eYeBrOW penCil
lÁpiZ de SOBranCelhaS
Lápis suaves que definem e destacam a sua 
linha de sobrancelha enquanto preenchem 
ao mesmo tempo. 1,6 g  

10. MatiC eYeliner
delineadOr MatiC 
Este delineador automático providencia um 
efeito de longa duração e grande cobertura.  3,5 g  

11. WaterprOOF eYeliner
delineadOr WaterprOOF 
Delineador à prova de água com alta cobertura e 
efeito de resistência à água de longa duração.  1,4 g  

12.  eYeliner & eYeShadOW
Este delineador Kajal 2-em-1 de madeira e 
também sombra de olhos facilmente cria 
a linha perfeita, usando o 
aplicador de espuma, 
pode aplicar nas  
suas pálpebras como  
sombra de olhos.   1,6 g  

13. ultra BlaCk
 eYeliner
delineadOr 
ultra BlaCk
Delineador líquido 
preto de longa 
duração e resistente 
à água que destaca 
os seus olhos de forma 
perfeita e contorna os 
seus olhos.  2095 – 2,8 ml 

DELINEADORES

3141

3142

3143

3144

3145

5.

8.

6. 7.

4.

Deixe-se seduzir  pela magia negra.. .
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a sua  
maquilhagem 
não estaria completa 
sem uma maquilhagem 
para os lábios

lábios 
maquilhados  
não são apenas 
sedutores como também 
hidratados e protegidos.

1.  16h lip COlOur
Este batom e gloss de duas pontas 
com uma textura de longa duração 
permite uma cor intensa e brilho 
nos seus lábios. Esta brilhante  
fórmula com óleos naturais, cera 
de abelha e vitamina E nutre e 
protege os seus lábios.  3 ml + 4,1 ml 

2.  lip SeduCtiOn lipStiCk
BatOM lip SeduCtiOn
Batons hidratantes ricos em pig-
mentos de cor que irão fazer com 
que os seus lábios se destaquem, 
providenciando-lhes uma cor rica e 
brilhante. A textura cremosa de alta 
cobertura irá imediatamente deixar 
os seus lábios mais suaves, tornan-
do-os aveludados e cobrindo-os 
com uma película protectora.  4,8 g

3.  lOnglaSting lipliner
Contornador de lábios de textura 
suave que oferece um efeito du-
radouro e de alta cobertura.  1,4 g

4.  lOnglaSting lipStiCk
BatOM duradOurO
Este batom cremoso duradouro 
mantém os seus lábios hidratados 
e húmidos. Adere de forma per-
feita aos lábios e permanece por 
horas. Os lábios são coloridos num 
efeito luminoso e sedoso.  4,8  g

5. ShiMMering lip glOSS
lip glOSS Brilhante
8 cores inacreditavelmente frescas e radiantes para 
lábios preenchidos, cobertos em gloss brilhante. A 
sua luminosidade e textura aderente confere to-
nalidade à cor dos seus lábios, criando um efeito  
suculento e fresco. Com aroma a uva.  8 ml

6. lip glOSS
glOSS para lÁBiOS
Glosses para lábios com tons brilhantes que providen-
ciam aos seus lábios um reflexo brilhante. O aplicador as-
segura um uso fácil e o gloss adere de forma perfeita aos 
seus lábio sem colar. Deixe que os lábios aproveitem um 
estilo duradouro, cheio e um brilho deslumbrante.  6 ml
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16H
lip colour

PRIMEIRO PASSO
LIP COLOUR
Aplique uma camada fina 
sobre os lábios e deixe 
secar 1 minuto.

SEGUNDO  
PASSO
GLOSS INtENSE  
E ExtRA CARE
Aplique sobre o lip colour.

BaTONS e liP glOSSeS

1.
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BraNqueaMeNTO derMaCOl
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a linha dermacol Whitening 

é uma combinação de  

ingredientes ativos  

que agem de 
forma eficaz
em dois passos:

1.  derMaCOl Whitening gOMMage WaSh gel
gel de liMpeZa FaCial BranqueadOr 
derMaCOl
Este gel de limpeza com micro-pérolas destina-se 
à limpeza diária de todos os tipos de pele. remove 
completamente quaisquer impurezas e células 
mortas da pele.
Uso: Aplique o gel na pele molhada. massaje a pele 
com movimentos circulares de forma a criar uma 
espuma suave. Depois enxague (evite as zonas à volta 
dos olhos).
quando usado em conjunto com o creme 
Branqueador Para Face Dermacol, amplifica o efeito 
branqueador.
E4082, 100ml 

2.  derMaCOl Whitening FaCe CreaM
CreMe BranqueadOr para FaCe derMaCOl
Este creme diurno e noturno contém ingredientes 
ativos que inibem a síntese de melanina, absorvem 
raios uV-B e impedem a pigmentação em excesso.
Acelera o branqueamento da pele e ajuda na redução 
de pigmentação.
Uso: Aplique o creme de manhã e à noite sobre pele 
completamente limpa e espalhe uniformemente 
(evite a área à volta dos olhos). o creme é de fácil 
aplicação e rapidamente absorvido.
Para ampliar o efeito branqueador, é recomendado 
o uso do gEl DE limPEzA FAciAl BrAnquEADor 
DErmAcol.
E4080, 50 ml

VitaMina B3 – reduz 
as rugas e linhas, protege 
a pele contra a formação 
de radicais livres, nutre e 
equilibra o tom da pele.

2.

Beta arButinO – promove 
a formação de colagénio e 
elastina. Protege a pele contra 
os efeitos físicos dos radicais 
livres, regenera e suaviza a 
pele.

eXtratO de rOMÃ – o ex-
trato concentrado da planta 
aumenta a densidade e firme-
za da pele. Elimina as superfí-
cies irregulares, preenchendo 
as rugas. Suaviza visivelmente 
a pele e torna-a mais firme. 

aquaXYl – Reduz as 
linhas e rugas. Protege a 
pele contra os radicais livres. 
Nutre e equilibra o tom da 
pele.

dipalMitatO de ÁCidO 
kÓJiCO – promove a 
formação de colagénio 
e elastina. Protege a pele 
contra os efeitos visíveis 
dos radicais livres. Suaviza e 
regenera a pele.
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1.

2.

2.

ajuda a clarear 
partes de 
pigmentação 
existente.

PRIMEIRO 
PASSO

Pára os efeitos 
de tirosinase e 
inibe formação 
de melanina.

SEGUNDO  
PASSO



BT Cell

a linha BT Cell da 
dermacol providencia 
um tratamento sem 
injecções de forma a não 
danificar a pele ou os 
músculos. Trata eficazmente o 
problema da pele envelhecida 
bem como as rugas.

*Eficiência provada cientificamente tão cedo como no dia seguinte à utilização dos produtos.

Cuidado lifting intensivo 
e não-invasivo (a partir dos 30 anos)

   restaura o preenchimento natural da pele, além da sua  
 densidade e firmeza.

   reduz a quantidade e o tamanho das rugas.
   Suaviza as rugas faciais e as linhas de expressão. 
   Previne eficazmente a formação de novas rugas. 
   a sua pele irá parecer jovem e fresca.

20  %    das rugas são mais superficiais*   

36  %  de redução das rugas superficiais*

70  %   das rugas faciais e linhas finas são mais suaves*

before

after
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3. 5.

2.

3.

5.

5. Bt Cell intenSiVe liFting MaSk
MÁSCara Bt Cell
Esta máscara única em creme-gel de efeito lifting 
atenua eficazmente o envelhecimento da pele 
e das rugas faciais. Aumenta a firmeza da pele, 
bem como a sua elasticidade. Também ajuda na 
regeneração celular, na hidratação e torna a sua 
pele mais suave. Uso: Aplique uma ou duas vezes 
por semana na sua face, pescoço e colo, evitando o 
contacto com os olhos. Deixe ficar 15 a 20 minutos 
e remova com um disco de algodão molhado. 
5000, 2 x 8 g

6.  Bt Cell Blur inStant 
SMOOhthing & liFting Care

CuidadO liFting & SuaViZante 
inStantÂneO Bt Cell Blur
O cuidado BT Cell Blur suaviza a pele e reduz as 
rugas e as linhas finas, elimina os sinais de flacidez 
e fadiga, deixando a sua pele suave e fresca. 
Uso: Aplique pela manhã na pele limpa. 
Aplique com movimentos circulares de dentro 
para fora da face. Evite o contacto com os olhos.
4160, 50 ml

1. ultiMate liFting & Shield Make-up
MaquilhageM prOtetOra COM eFeitO  
liFting ultiMate
Esta maquilhagem com efeito lifting contém uma fórmula 
concentrada anti-rugas que equilibra o tom de pele, suaviza 
as linhas finas e reduz as rugas. Aumenta a firmeza da sua pele. 
Com factor de proteção solar 30.  30 ml

2.   Bt Cell intenSiVe liFting & reMOdeling Care
CuidadO liFting e reMOdeladOr intenSiVO Bt Cell
Produz um efeito lifting na sua pele, suaviza as linhas de expressão 
faciais, preenche as rugas, prevenindo a sua formação, ao mesmo 
tempo que restaura a estrutura da sua pele. Uso: Aplique na pele 
limpa da sua face, pescoço, colo e nas rugas de expressão faciais, 
uma ou duas vezes ao dia. Evite o contacto com os olhos.
DErmAtologicAmEntE tEStADo. PArA toDoS oS tiPoS 
DE PElE.  5001, 30 ml

3. Bt Cell eYe & lip liFting CreaM
CreMe de OlhOS e lÁBiOS liFting Bt Cell
Tendo um complexo concentrado anti-rugas, este creme 
restaura o preenchimento natural da pele e elimina superfícies 
irregulares. Reduz o tamanho e quantidade das rugas.  
Uso: Aplique pela manhã e à noite na zona à volta dos olhos e lábios.
DErmAtologicAmEntE tEStADo. SEm PErFumES ou 
FrAgrÂnciAS. PArA toDoS oS tiPoS DE PElE.  4168, 15 ml

4. Bt Cell intenSiVe liFting CreaM
CreMe eFeitO liFting intenSiVO Bt Cell
Dotado de uma fórmula concentrada anti-rugas com efeitos 
semelhantes aos da aplicação de Botulina. Graças aos seus 
ingredientes ativos, este creme aumenta a firmeza da pele, restaura 
a sua maleabilidade e reduz qualquer irregularidade. Uso: Aplique 
pela manhã ou à noite na pele limpa da face e pescoço evitando o 
contacto com os olhos. DErmAtologicAmEntE tEStADo.
4167, 50 ml

Manteiga de karitÉ 
– Promove a formação de 
colagénio e elastina, protege 
a pele contra os efeitos físicos 
dos radicais livres. Amacia e 
regenera a pele.

MatriCaria MarÍtiMa® 
– Reduz as rugas e as linhas, 
protege a pele dos radicais 
livres. Nutre e equilibra o 
tom de pele.

gatuline® in-tenSe – Extrato 
de plantas concentrado com 
efeitos semelhantes aos da Botulina. 
Reduz a frequência das contracções 
musculares, bem como as rugas e 
linhas finas. Suaviza visivelmente a 
pele e confere um efeito lifting.

gatuline eXpreSSiOn   
– Extrato de plantas concentrado com 
efeitos semelhantes aos da Botulina. 
Reduz a frequência das contracções 
musculares, bem como as rugas e 
linhas finas. Suaviza visivelmente a 
pele e confere um efeito lifting. 

1256 No. 1

1257 No. 2

1259  No. 4

1.

4.

6.

leupahSYl – Este novo 
peptídeo, composto por 5 
amino ácidos, complementa 
e melhora a acção da 
ARGIRELINA na perfeição.

argirelina – Este 
peptídio único tem um 
efeito parecido ao do Botox, 
sem necessidade de recorrer 
a injecções ou risco de 
danos na pele ou músculos.



descubra o poder 
da terapia  
hialurónica!

Este cuidado facial único 
com as propriedades de 
preenchimento de rugas do 
ácido hialurónico puro e com 
um complexo lifting forte, 
preenche as rugas e restaura 
a estrutura 3D da sua pele. 
É uma alternativa suave e 
não-invasiva às injecções de 
ácido hialurónico.

 Melhora a firmeza da sua  
 pele em 35%*

 Melhora a aparência das  
 rugas faciais em 12%* 

 Reduz a superfície das  
 rugas até  36%* e a sua  
 profundidade em 20%*

          *Teste in-vivo

30+

FaCtOr de prO-
teCÇÃO SOlar 15  
– Uma combinação de 
filtros UVA e UVB que 
protegem a pele do sol e 
evitam o envelhecimen-
to prematuro da pele.

Manteiga de karitÉ – Pro-
tege a sua pele contra os efeitos 
ambientais nefastos e contra os 
radicais livres. Tem efeitos calman-
tes e regenerantes, tornando a 
pele mais suave com um nível de 
hidratação estável.

gatuline® in-tenSe – Extrato de plantas 
concentrado, de rápida acção com efeitos 
de lifting reafirmantes que estimulam as 
dinâmicas celulares, restauram a estrutura 
da sua pele, além de reorganizar as fibras de 
colagénio na pele, aumentando a firmeza e 
densidade da pele, preenchendo as rugas.

eSFeraS de preenChiMentO hialurÓniCO 
– uma forma esférica pura de ácido hialurónico 
desidratado que em contacto com a água expande 
até 30 vezes o seu tamanho original, preenchendo 
espaços e rugas desde o interior. Providencia 
hidratação a longo prazo e previne a perda de água 
pela pele.

kalpariane – Extrato oleoso de algas 
castanhas com uma concentração alta 
de ácidos gordos (Omega 3 e 6), que 
restaura a elasticidade da epiderme e 
reduz significativamente a actividade da 
elastase e da colagenase, ajudando a pele 
a manter a sua suavidade e elasticidade.
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1.

4.

2.

SPF
15

5.

7.

1.  hYalurOn therapY Wrinkle Filler daY CreaM
CreMe de dia Wrinkle Filler hYalurOn therapY
Com ácido hialurónico puro, este creme restaura o con-
torno da face de forma permanente, preenche as rugas e 
aumenta a produção de colagénio e elastina na pele. Com 
factor de proteção solar 15, para proteger a pele do sol. 
Uso: Aplique de manhã na pele limpa da face e pescoço, 
evitando a zona à volta dos olhos. 4163, 50 ml

2.   hYalurOn therapY Wrinkle Filler night CreaM
CreMe de nOite Wrinkle Filler hYalurOn therapY
Com ácido hialurónico puro, este creme restaura a es-
trutura 3D e a densidade da sua pele, ao mesmo tempo 
que preenche a rugas e rejuvenesce a pele durante a noite. 
Uso: Aplique à noite na pele limpa da sua face e pescoço, 
evitando a àrea à volta dos olhos. 4164, 50 ml

3.  hYalurOn therapY eYe & lip Wrinkle Filler CreaM
CreMe de OlhOS & lÁBiOS Wrinkle Filler 
hYalurOn therapY
Com ácido hialurónico puro, este creme preenche as rugas, 
rejuvenesce e hidrata a zona dos olhos. Uso: Aplique com 
toques leves à volta dos olhos e lábios pela manhã e à noite.
ProDuto SEm PErFumES ou FrAgrÂnciAS
4165, 15 ml

4.   hYalurOn therapY intenSiVe hYdrating MaSk
MÁSCara hidratante intenSiVa hYalurOn 
therapY
Esta máscara hidratante 
e remodeladora em 
creme-gel com ácido 
hialurónico torna a sua 
pele visivelmente mais 
firme e preenche as ru-
gas. Hidrata, regenera e 
nutre a sua pele. Uso: 
Aplique uma a duas 
vezes por semana na 
face, pescoço e colo, 
evitando o contacto 
com os olhos. Deixe du-
rante 15 a 20 minutos e 
remova com um disco 
de algodão molhado.
5154, 2 x 8 g

5.   hYalurOn therapY Wrinkle Filler tOning Fluid
tÓniCO Wrinkle Filler hYalurOn therapY
Com ácido hialurónico puro e um forte complexo de efeito 
lifting, este tónico equilibra o seu tom de pele. Restaura a 
estrutura 3D da sua pele, preenche as rugas, proporciona hi-
dratação durante todo o dia e refresca a sua pele. Com factor 
de proteção solar 30. Uso: Aplique pela manhã na pele lim-
pa da sua face e pescoço, evitando a área à volta dos olhos.
PRODUTO SEM PARABENOS 4166, 50 ml

6. hYalurOn WaSh CreaM
CreMe hYalurOn WaSh
Este creme de limpeza com ácido hialurónico e aloé vera 
limpa e hidrata a sua pele na perfeição. Uso: Aplique na sua 
pele e remova com um disco de algodão húmido. 5159,100 ml

7.   hYalurOn MiCellar lOtiOn
Água MiCelar hYalurOn
Esta água micelar refrescante limpa na perfeição e remove com-
pletamente a maquilhagem da sua face, olhos e lábios num só 
passo sem ser necessário esfregar a pele em excesso. Remove 
todas as impurezas e a maquilhagem, mesmo que esta seja 
à prova de água. Tonifica também a pele, deixando-a suave e 
maleável. O ácido hialurónico torna a sua pele mais firme, suave 
e hidratada. Uso: Aplique a água micelar na sua pele pela man-
hã e à noite, usando um disco de algodão. 4189, 400ml

3.

6.



1.  gOld eliXir  
reJuVenating CaViar daY CreaM SpF 10

CreMe de dia reJuVeneSCedOr gOld 
eliXir COM FaCtOr de prOteÇÃO SOlar 10
Restaura e regenera a estrutura celular da sua pele e 
abranda o processo de envelhecimento da pele. Suaviza 
as rugas profundas e aumenta a elasticidade da pele. 
Uso: Aplique pela manhã na pele limpa evitando a área 
à volta dos olhos. Espalhe uniformemente.
4148B, 50 ml 

2.  gOld eliXir 
reJuVenating CaViar night CreaM

CreMe de nOite reJuVeneSCedOr  
gOld eliXir
Restaura e regenera a estrutura celular da sua pele e 
abranda o processo de envelhecimento da pele. Suaviza 
as rugas profundas e aumenta a elasticidade da pele. 
Uso: Aplique à noite na pele limpa evitando a área à 
volta dos olhos. Espalhe uniformemente.
4149, 50 ml

3.  eliXir MiCellar lOtiOn
Água MiCelar eliXir
A água micelar Elixir limpa suavemente a sua pele, 
removendo facilmente a maquilhagem da sua face, olhos e 
lábios sem ser necessário esfregar a pele. Remove quaisquer 
impurezas e também maquilhagem à prova de água.
4078A, 200 ml

4. gOld eliXir MaSk
MÁSCara gOld eliXir
Esta máscara rejuvenescedora e regeneradora em 
profundidade, com extrato de caviar restaura a 
estrutura celular da pele e abranda o seu processo de 
envelhecimento. 
Uso: Aplique uma porção suficiente na face e pescoço e 
deixe ficar por 15 a 20 minutos. Depois remova com uma 
bola de algodão húmida. Aplique uma ou duas vezes por 
semana conforme necessário.
5140A, 2x8 g

50+

mesmo com o avançar da idade 
pode garantir a sua beleza!

À medida que o tempo 
avança, a pele perde 
elasticidade e os traços 
faciais perdem a sua firmeza 
e começam a mudar.  
A pele madura precisa de 
cuidados rejuvenescedores 
profundos que permitam 
uma correcta nutrição.  
A linha GOLD ELIxIR com 
extrato de caviar.

l   Garante a regeneração e 
nutrição em profundidade

l   Reduz as rugas 
profundas e abranda 
o processo de 
envelhecimento

l   Torna a pele mais 
firme e aumenta a sua 
elasticidade

eXtratO de CaViar – contém lípidos (para hidratação 
e suavidade), proteínas (para componentes estruturais 
de colagénio e elastina e também importantes para o 
crescimento e integridade dos tecidos da pele), vestígios 
de elementos (Fósforo, Cálcio, Cobre, Manganésio, Ferro, 
Magnésio, entre outros, são importantes para os processos 
celulares normais), e vitaminas.

BOlBO de narCiSO – Extracto 
de bolbo de narciso aumenta a 
elasticidade da pele, reafirma e reduz 
até as rugas mais profundas.

ÁCidOS gOrdOS (OMega 
3 & 6) – Nutrem a pele seca 
e ajudam na renovação da 
epiderme.

Manteiga de karitÉ 
– Promove a formação de 
colagénio e elastina, protege 
a pele contra os efeitos 
físicos dos radicais livres, 
amaciando e regenerando 
a pele.

VitaMina e – Tem efeitos 
antioxidantes que protegem 
a pele contra os danos 
provocados pelos radicais 
livres.

Produto hipoalergénico

Produto hipoalergénico

1.
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gOld eliXir

2.

3.

4.



WITH TEA TREE OIL
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1.  gOMMage 
CleanSer

eXFOliante de 
liMpeZa
esqueça os peelings!
use um exfoliante!
Este gel de limpeza com 
óleo de Tea Tree e micro 
pérolas especiais é perfeito 
para a remoção diária das 
células mortas da pele e 
para energizar. As micro 
pérolas não irritam nem 
causam danos na sua pele.
DErmAtologicAmEntE 
tEStADo
PArA toDoS oS tiPoS 
DE PElE
SEm PErFumES ou 
FrAgrÂnciAS
5123, 100 ml

Livre-se do acne!
Pele oleosa, brilhante, com poros dilatados, acne, pontos negros e manchas 
são os sinais mais comuns de uma pele problemática. É importante encontrar 
um equilíbrio entre a quantidade protectora de sebo e a sua formação em 
excesso. Para uma limpeza e tratamento apropriados da pele problemática 
propensa ao acne, a Dermacol desenvolveu especialmente a linha ACNECLEAR 
com óleo de tea tree e Zincidone. 

liMpeZa da pele

1 ºPasso

2 ºPasso

4. aCneClear 
CalMing lOtiOn
lOÇÃO CalMante 
aCneClear
Esta loção calmante com 
extractos de Tea Tree 
e Zincidone trabalha 
eficazmente de forma 
localizada, remove 
impurezas e minimiza os 
seus poros. 
SEM PERFUMES OU 
FRAGâNCIAS.
4353B, 200 ml

4.

2. 3.

1.

Pele PrOBleMáTiCa

2. aCneClear antiBaCterial FaCe WaSh gel
gel de laVageM FaCial antiBaCterianO 
aCneClear
Este gel facial antibacteriano com óleo de Tea Tree e 
Zincidone foi desenhado para pele com tendência de 
problemas de acne. Remove impurezas, minimiza os 
poros, ajuda à regeneração e refresca a pele.
4359A, 150 ml

3. aCneClear CleanSing gel
gel de liMpeZa aCneClear
Remoção de maquilhagem e gel ceansing com Zincidone 
e óleo de Australian Tea Tree para peles problemáticas. 
Remove gentilmente impurezas, minimiza e limpa os 
poros, deixa a sua pele perfeitamente limpa e fresca e 
ajuda na regeneração da pele. Remove células de pele 
morta, deixa a pele mais macia e tem efeitos anti-sépticos. 
4360, 200 ml

ÓleO de tea tree contém mais 
de 40 componentes, que fazem 
dele um ingrediente único. Tem 
efeitos antisépticos e desinfectantes, 
promove a circulação sanguínea e a 
renovação celular.

Zn
ZinCidOne® regula a 
formação de sebo e promove a 
regeneração da pele.



CuidadOS 
SupleMentareSCuidadOS  

para a pele 3. aCneCOVer MattiFYing pOWder
pÓ MatiFiCante aCneCOVer
Previne a formação de borbulhas, absorve o 
sebo em excesso e não obstrui os poros. O pó 
matifica e equilibra o tom da pele por suavizar 
imperfeições da cor, deixando-a com um aspeto 
final natural e sem falhas.
11 g

 2329 2330 2331 2332
 porcelain 01 shell 02 sand 03 honey 04

WITH TEA TREE OIL

4. aCneCOVer Make-up & COrreCtOr
MaquilhageM e COrretOr aCneCOVer
Esta maquilhagem para pele problemática com corrector 
aperfeiçoador unifica a complexidade e equilibra as 
imperfeições de cor. Graças ao óleo Tea Tree e ao Zincidone, 
tem efeitos antibacterianos e anti-sépticos. Não obstrui os 
poros e reduz a formação de sebo.  
30 ml
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1278C No. 1

1279C No. 2

1280C No. 3

1281C  No. 4

2. aCneClear MaSk
MÁSCara aCneClear
Esta máscara facial adstringente, para 
pele oleosa e propensa a acne, com 
um componente especial de argila e 
uma mistura de extractos de ervas que 
agradavelmente refresca a sua pele, 
alivia a irritação e minimiza os poros da 
pele. Zincidone regula a formação do 
excesso de sebo. 
5142C, 2x8 g

Pele PrOBleMáTiCa

1.  aCneClear MOiSturiZing gel-CreaM
gel-CreMe hidratante aCneClear
Este gel-creme especial com Zincidone com uma fórmula  
não-gordurosa é perfeito para cuidar dia e noite peles 
problemáticas e propensas a desenvolver acne. O óleo de Tea 
Tree tem efeitos anti-sépticos e desinfectantes. Não é pesado para  
a pele, não obstrui os poros e deixa a pele macia e flexível. 
4352A, 50 ml

3ºPasso

1.

2.

3.

4.

1º passo  
Corrector

2º passo 
Base



Pele SeCa 

dê à pele delicada e desidratada  
a sua suavidade de volta!

kalpariane – Extracto de 
algas castanhas com um alto 
conteúdo de ácidos gordos 
(Ómegas 3 e 6), reduz os efeitos 
da elastase e colagenase, 
ajudando a manter a firmeza e 
maleabilidade.

VitaMina e – Tem efeitos 
antioxidantes e protege a 
sua pele contra os danos 
dos radicais livres.

VitaMina a – Promove 
a actividade enzimática, 
a regeneração da pele e 
fortalece a epiderme.
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1.

3. 

Detox & 
Defence

… desintoxicação diária  
e proteção para uma   
pele saudável e bonita!  

1.  detOX & deFenCe  
 MiCellar lOtiOn
lOÇÃO MiCelar detOX  
& deFenSe 
Limpa totalmente, remove todas 
as impurezas e maquilhagem da 
sua pele, olhos e lábios em apenas 
um passo sem ter de esfregar 
excessivamente a sua pele. Aloé 
vera hidrata e acalma a sua pele. 
Extractos de pepino refrescam e 
tornam a sua pele mais macia.
Uso: Aplique de manhã e à noite na 
usa pele usando algodão redondo. 
Não enxague. 
SEm SABão, álcool E 
PArABEno.
PArA toDoS oS tiPoS DE PElE
tEStADo DErmAtologicAmEntE
4179, 200 ml

2.   detOX  & deFenCe 
FaCe CreaM

CreMe FaCial detOX  
& deFenSe 
O creme facial com a sua leveza e 
textura de fácil absorção rica em 
antioxidantes naturais, vitaminas 
e células estaminais neutralizam 
toxinas e substâncias prejudiciais 
do meio envolvente, activa a 
restauração da pele danificada e 
cria um escudo protector na sua 
pele que protege-a contra o meio 
ambiente e a exposição solar 
regular.
Uso: Aplique de manhã e à noite na 
pele totalmente limpa.
SEm SiliconE E PArABEno
PArA toDo o tiPo DE PElE
tEStADo DErmAtologicAmEntE
4126, 50 ml

3.   detOX & deFenCe 
FaCe MaSk

MÁSCara FaCial detOX  
& deFenSe
Esta máscara gel-creme com uma 
textura rica em antioxidantes naturais, 
vitaminas e células estaminais 
penetra profundamente na pele, 
onde neutraliza toxinas e substâncias 
prejudiciais do meio envolvente. 
Activa a renovação de pele danificada 
e previne o envelhecimento 
prematuro da sua pele, a perda de 
elasticidade e a formação de rugas.
Uso: Aplique a quantidade 
suficiente na sua cara, pescoço e 
decote, evitando a área à volta dos 
olhos. Deixe por 15 a 20 minutos e 
de seguida remova a máscara com 
um pedaço de algodão húmido. 
Aplique duas vezes por semana.
PArA toDoS oS tiPoS DE PElE.
tEStADo DErmAtologicAmEntE
5153A, 2x8 g

1. 
2. 
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Pele delicada com menos poros visíveis, escamação da pele, manchas vermelhas ou pele que verifique 
uma forte tensão depois da limpeza são os principais indícios de pele seca. É necessário aplicar uma 
grande dose de nutrientes e água de forma a criar uma camada protectora contra factores ambientais e 
outros sinais de idade. Depois de uma utilização regular da Linha LADY, a pele fica bem hidratada, suave 
e a sua elasticidade é recuperada. 

1. ladY CreaM
CreMe ladY
Este creme de dia intensivo com uma textura rica acalma e 
proporciona conforto máximo para a pele seca ou muito seca. 
O creme contém Pantenol e extractos de algas, regenerando e 
nutrindo a pele, ajudando na regeneração das células da pele.
4136E, 50 ml

2. queen night CreaM
CreMe de nOite queen
Este creme de noite nutritivo com extractos de algas e 
vitamina E actua durante a noite, quando as células da sua 
pele são renovadas. Protege a pele contra os radicais livres, 
aumenta a capacidade de retenção de água da pele, evitando 
que esta seque e ajudando na regeneração da pele.
4154E, 50 ml

3. prinCeSS CreaM
CreMe prinCeSS
Este creme nutritivo protege a sua pele contra influências 
ambientais adversas (mudanças de temperatura, vento, 
poluição do ar) que fazem com que a pele fique ainda mais 
seca e fraca. Contém Pantenol e extractos de algas. Com uma 
textura rica, o creme alivia quase imediatamente os efeitos 
desagradáveis da pele seca, tensa e irritada.  
4147E, 50 ml

4. BB WaSh 8in1
BB WaSh 8eM1
Creme de limpeza para remoção diária da 
maquilhagem e limpeza da delicada pele 
feminina.
A textura rica e cremosa ensaboa-se facilmente, 
removendo todas as impurezas, maquilhagem 
(incluindo maquilhagem de olhos) e células 
mortas. O creme de limpeza BB tem efeitos de 
hidratação, calmantes e regenerativos. Deixa 
a sua pele suave, fresca, brilhante e saudável, 
restaurando a sua flexibilidade.
DErmAtologicAmEntE 
tEStADo.
PArA toDoS oS tiPoS 
DE PElE. 
5149, 100 ml

Produto Hipoalergénico

Produto Hipoalergénico

Produto Hipoalergénico

2.

3.

4.



Pele NOrMal & MiSTa

 

Pele normal é o tipo ideal de pele, apesar de não 

ser muito comum. Precisa de hidratação 

e cuidado diário. Pele mista é o tipo 

de pele mais comum. A parte 

central (Zona T) é mais propensa à 

formação de impurezas na pele, 

enquanto que as bochechas 

são mais secas e suaves. Este 

fenómeno é causado por uma 

distribuição desequilibrada 

das glândulas sebáceas. 

A sua pele necessita de 

hidratação e cuidados 

especiais de forma a 

fechar os poros.
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À prova 
de Àgua

eXtraCtO de pepinO – tem propriedades de limpeza, 
hidratação, relaxantes, refrescantes, regenerantes e 
acalmantes. Graças aos hidratos de carbono, o extracto 
de pepino evita grandes perdas de água, reduzindo a 
desidratação, tendo uma acção hidratante, refrescante e 
calmante na pele. Devido a vitaminas e minerais, o sumo 
de pepino tem propriedades estimulantes e revitalizantes.

ÁCidO hialurÓniCO – tem 
uma acção hidratante significativa 
(não é absorvido pela pele, mas cria 
uma fina película na sua superfície 
que tem a capacidade de acumular 
grandes quantidades de água 
presentes no ar).

VitaMina e – tem 
propriedades antioxidantes e 
protege a pele contra os danos 
causados pelos radicais livres.

pantenOl – tem efeitos 
calmantes, regenerativos e 
hidratantes.

eXtraCtO de ChÁ Verde  
– contém taninos, conhecidos pela sua 
acção anti-microbial, anti-inflamatória 
e de limpeza de radicais. O chá verde 
tem propriedades estimulantes, 
lipolíticas e antioxidantes. Utilizado em 
cosméticos para pele cansada.

1. Vital BalanCe CreaM
CreMe Vital BalanCe
Creme facial com uma textura de fácil absorção, 
enriquecido com manteiga de Karité e óleo de sementes 
de alperce que responde na perfeição às necessidades 
da pele normal e mista. O ácido hialurónico presente 
neste creme fornece hidratação intensa, enquanto a 
vitamina E protege naturalmente a pele contra efeitos 
ambientais adversos, regenerando-a.
4059A, 50 ml

DErmAtologicAmEntE tEStADo
ProDuto SEm PArABEnoS
2. CleanSing FaCe Milk
leite de liMpeZa FaCial
Leite de limpeza facial suave especialmente desenvolvido 
tendo em conta as necessidades da pele normal e mista. 
Remove por completo quaisquer vestígios de impurezas e 
maquilhagem da sua pele, ao mesmo tempo que a trata. 
Contém alantoína, D-Pantenol e vitamina E, que mantêm 
um nível óptimo de hidratação da pele, protegendo-a 
contra os radicais livres.
4069B, 200 ml

3. CleanSing FaCe tOniC
tÓniCO de liMpeZa FaCial
Tónico de limpeza facial calmante, especialmente 
desenvolvido tendo em conta as necessidades da pele 
normal e mista. Limpa, tonifica e aperfeiçoa ao mesmo 
tempo. Contém extracto de pepino e ácido hialurónico, que 
tem excelentes propriedades adstringentes e hidratantes. 
4068C, 200 ml

4.  CalMing eYe Make-up reMOVer
deSMaquilhante para OlhOS relaXante
Removedor de maquilhagem ocular calmante com 
extracto de chá verde que permite a remoção eficaz e 
cuidada de toda a maquilhagem da zona sensível à volta 
dos olhos. Esta loção com D-Pantenol hidrata a pele à volta 
dos olhos sem secá-la.
 4079, 125 ml

5.  WaterprOOF eYe Make-up reMOVer
deSMaquilhante para OlhOS À prOVa de Água
Removedor de maquilhagem ocular suave que remove 
toda a maquilhagem, incluindo a que é à prova de 
água. Suaviza a pele sem a secar.  
2606A, 120 ml 

Produto Hipoalergénico

2. 3.

4.

5.

1.

dê à sua pele um brilho saudável!

Produto Hipoalergénico

Desmaquilhantes 
oculares



2.  SenSitiVe CalMing tOner
tÓniCO CalMante 
SenSitiVe
Tónico calmante para pele sensível 
e frágil contendo extractos de 
oliva. Completa na perfeição a 
limpeza da sua pele, ao mesmo 
tempo que a hidrata e aumenta a 
sua resistência. O D-Pantenol e o 
óleo de oliva acalmam e hidratam 
a sua pele criando uma película 
protectora. 
4070B, 200 ml

3.  SenSitiVe CleanSing Milk
leite de liMpeZa SenSitiVe
Leite de limpeza suave para pele 
sensível e frágil com extracto de 
oliva. Remove cuidadosamente 
maquilhagem e quaisquer 
impurezas. Acalma e amacia a sua 
pele, aumentando a sua resistência 
aos factores ambientais. O extracto 
de flocos de aveia, o D-Pantenol e 
o óleo de oliva acalmam, nutrem e 
hidratam a sua pele. 
4071A, 200 ml 

4.  SenSitiVe 
eYe Make-up reMOVer

deSMaquilhante OCular 
SenSitiVe
Removedor de maquilhagem 
ocular suave, eficiente, sem 
fragrância foi especialmente 
desenvolvido para remover 
maquilhagem e impurezas na 
zona sensível à volta dos olhos. 
Extractos de farinha de milho 
evitam a irritação, enquanto o 
D-Pantenol e o óleo de oliva 
acalmam e hidratam a sua 
pele sem causarem secura 
desnecessária. 
oFtAlmologicAmEntE
tEStADo
4063, 125 ml

1. SenSitiVe CalMing CreaM
CreMe CalMante SenSitiVe
Creme nutritivo de dia e noite com textura 
rica, efeito altamente protector, formulado para 
pele sensível. O extracto de oliva e a presença 
de vitamina E reforçam e restauram a sua pele, 
mantendo-a hidratada. Extractos de algas e 
manteiga de Karité abrandam o processo de 
envelhecimento, protegem a sua pele contra os 
radicais livres e acalmam a pele irritada. Testado 
especialmente para responder às necessidades 
da pele sensível.
DErmAtologicAmEntE tEStADo
ProDuto SEm PArABEnoS

4060, 50 ml

Pele SeNSÍVel

A pele sensível caracteriza-se por 
vermelhidão e inchaço e, reage 
negativamente à poluição do ar, 
luz, frio e stress. Os sintomas mais 
comuns são comichão, ardor e 
tensão crescente.
Assim, o cuidado especial SENSITIVE, 
desenvolvido pelos laboratórios 
Dermacol, fornece cuidados 
avançados que restauram o equilíbrio 
natural da pele, reconstruindo a 
sua imunidade, protegendo-a e 
mantendo-a hidratada.

Equilibre a sua pele!

Hipoalergénico

PRODUTO SEM PARABENOS

Hipoalergénico

PRODUTO SEM PARABENOS

1. 

3. 
2. 

4. 

MatriCaria MarÍtiMa® – Alivia 
os sintomas do envelhecimento 
da pele. Reduz as rugas e as linhas, 
protege a pele dos radicais livres. 
Nutre e equilibra o tom de pele.

antileukine 6 – extracto de algas 
castanhas, afecta positivamente o 
envelhecimento prematuro da pele, 
reduz a inflamação, protege o ADN 
contra danos e mantém um equilíbrio 
natural dos hidrolípidos na pele.

Manteiga de karitÉ 
– Substância natural muito 
popular em cosméticos, 
derivado do castanheiro 
de karité, hidrata, acalma e 
regenera a pele na perfeição.

VitaMina e – Tem propriedades 
antioxidantes fortes que se 
manifestam na capacidade de 
estabilizar a barreira natural 
da pele, melhorar o alívio da 
mesma e aumentar a actividade 
enzimática.

MalMequer e ÓleO de 
OliVa – Tratam e rejuvenescem 
eficazmente a pele seca e gretada, 
acalmam as irritações, suavizam 
e protegem a pele. Perfeitos para 
o tratamento da pele delicada e 
sensível.
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CuidadOS da Pele jOVeM

1.  perFeCt BaSe CreaM
CreMe BaSe perFeCt
Creme levemente perfumado com extrato de algas, 
adequado para cuidado da pele de dia e noite, servindo 
também como primer de maquilhagem. Elimina os sinais 
de fadiga, revitaliza o aspecto e aumenta a elasticidade da 
pele. 4347B, 50 ml

2. perFeCt CleanSer 2in1
lOÇÃO de liMpeZa 2eM1 
perFeCt
Loção desmaquilhante e de limpeza para 
pele jovem, que remove eficazmente 
maquilhagem (até a resistente à 
agua) e impurezas. Limpa e remove 
cuidadosamente a 
maquilhagem da face 
enquanto tonifica a pele. 
Extractos de pepino e algas 
protegem e hidratam a 
pele, ao mesmo tempo que 
lhe conferem um aspecto 
mais fresco e suave.  
4076A, 200 ml

3. perFeCt CleanSer 
3in1
gel de liMpeZa 
3eM1 perFeCt
Gel de limpeza facial que 
remove rapidamente a 
maquilhagem e outras 
impurezas da pele, 
tonificando-a ao mesmo 
tempo. Extractos de 
pepino e algas refrescam 
e hidratam a pele. 
5118, 100 ml

A pele jovem necessita de cuidados suaves e eficazes que reduzam eficazmente o 
brilho e evitem a formação de bactérias, para que se mantenha limpa e bonita. Precisa 
de protecção, cuidados regulares e bons hábitos de remoção de maquilhagem. A 
linha PERFECT, com um complexo hidratante, previne a desidratação, aumenta a 
elasticidade, elimina os sinais de fadiga e refresca a pele. O efeito final geral é uma pele 
com um aspecto natural e melhor protegida.

Cuida da tua pele agora, 
irá compensar mais tarde!

3.

2.

eXtraCtO de pepinO – tem propriedades de limpeza, 
hidratação, relaxantes, refrescantes, regenerantes e 
acalmantes. Graças aos hidratos de carbono, o extracto 
de pepino evita grandes perdas de água, reduzindo a 
desidratação, tendo uma acção hidratante, refrescante e 
calmante na pele. Devido a vitaminas e minerais, o sumo 
de pepino tem propriedades estimulantes e revitalizantes.

kalpariane – Extracto de algas 
castanhas com um alto conteúdo de 
ácidos gordos (Ómegas 3 e 6), reduz 
os efeitos da elastase e colagenase, 
ajudando a manter a firmeza e 
maleabilidade.

1.

42    ALL ABOUT BEAUTY

hidraTaÇÃO

A necessidade básica de qualquer pele é a HIDRATAÇÃO!
uma boa hidratação da pele é um factor chave na defesa contra os primeiros sinais de 
envelhecimento, que associados à falta de água podem manifestar-se mais cedo do que o 
normal. é recomendado o uso de produtos cosméticos de hidratação devido aos seus efeitos 
benéficos em termos de aumento e melhoramento das funções protectoras da pele. a água 
ajuda a regenerar a pele e a manter a estrutura celular da mesma. 

1. 

Pele  
perfeitamente 

hidratada durante 
24h!

1. aqua BeautY
Este gel-creme hidratante com o 
complexo AQUAXYLTM e ácido 
hilaurónico optimiza o índice de água 
na sua pele e previne a dessecação. A 
sua textura leve optimiza o balanço 
hidratante na sua pele e retarda o 
processo de envelhecimento. Extratos 
de algas marinhas, vitaminas e óleos 
naturais restauram a elasticidade da 
sua pele, regeneram-na e protegem-
na de efeitos adversos do meio 
envolvente.

DErmAtologicAmEntE tEStADo
SEm PArABEno 
4009A, 50 ml
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CuidadOS de Pele eSPeiCiaiS CuidadOS eSPeCiaiS Para O COrPO
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ilumina o seu corpo  
   todo o ano!

1. 

1. perFeCt BOdY Make-up
BrOnZeadOr COrpOral perFeCt BOdY
O Bronzeador Beautifying Body, resistente à água, 
oferece um bronzeado instantâneo para as suas pernas e 
corpo. A sua textura de longa duração é resistente à água 
e manchas, cobre de forma perfeita as imperfeições da 
pele e melhora o aspeto da pele afetada pela celulite. 
Uso: Aplique uma camada uniforme e espalhe. Permita 
que seja totalmente absorvida até que vista a roupa. 100 ml 

2. glaMOur BOdY lOtiOn 
lOÇÃO de COrpO glaMOur
Esta loção de corpo hidratante e brilhante regenera e nutre 
a sua pele. Deixa-a excepcionalmente suave e macia e 
confere-lhe um dourado brilhante único! Uso: Aplique 
uma camada uniforme no seu corpo 
e deixe que seja absorvida 
na sua pele. Especialmente 
adequado para o decote e 
pescoço. PARA TODOS OS 
TIPOS DE PELE.   
4003A, 200 ml

experimente o efeito de bronzeado 
perfeito a qualquer altura do ano com  
a nossa maquilhagem de corpo  
Perfect Body.
a nossa loção de corpo com glamour 
providencia-lhe um brilho dourado.

2.

5475
sand

5476
 caramel

   ALL ABOUT BEAUTY

Calendula OFFiCinaliS  
- efeitos nutritivos, hidratantes 
e regenerativos. Tem proprie-
dades curativas, antisépticas e 
anti-inflamatórias, permitindo 
uma melhor regeneração e 
suavização da pele, tratando 
também o inchaço. 

CardO MarianO – Efeitos 
calmantes. Acalma a inflamação, 
já que tem fortes efeitos curativos 
e antisépticos. Permite um for-
talecimento do fígado, um dos 
órgãos mais importantes do 
corpo humano.

eXtratO de SeMenteS de 
trigO  – contém uma alta con-
centração de vitamina E, e tem 
efeitos nutritivos e regeneradores. 
Mantém o tecido conjuntivo sau-
dável, amaciando e refinando a 
textura da pele. Age como um 
antioxidante. 

Gel para olhos com efeito triplo contra o inchaço, 
fadiga, olheiras e rugas. O gel refresca a zona dos 
olhos, criando um efeito imediato de conforto. 
Contém ingredientes herbais que regeneram e 
refrescam a zona ocular. Depois da aplicação, 
a pele à volta dos olhos parece mais relaxada e 
jovem, mais clara e cheia de vitalidade.

Recomendamos a sua utilização em casos de:
l   Longos períodos de condução, trabalho com 

computador ou longas permanências em espaços 
com ar-condicionado.

l  Inchaço
l  Flacidez das pálpebras 

PARA TODOS OS TIPOS DE PELE. 
4316B, 15 ml

Gel refrescante para olhos cansados
 Com Complexo Herbal!
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enJa BalSaM
ANTI-CELLULITE & ANTI-STRETCH MARKS
BÁlSaMO enJa
ANTI-CELULITE & ANTI-ESTRIAS
O equilíbrio complexo de substâncias ativas contidas no produto impede a formação de 
estrias e ajuda na redução do aparecimento de celulite. O seu uso regular melhora a circulação 
do sangue e regenera a pele cansada, reduz a celulite e previne o aparecimento de estrias.
Uso: Massaje com movimentos circulares duas vezes por dia (manhã e tarde) por um período 
de 12 semanas.

E5319B, 200 ml

Hipoalergénico

  Programa body   
  control

A linha ENJA foi feita para as necessidades individuais do corpo da mulher. Cada produto contém 
uma mistura equilibrada de ingredientes ativos (maioritariamente extractos de algas marinhas) que se 
complementam, atuando nas camadas mais profundas de tecido da pele e melhorando a sua eficácia.

Não esqueça que um elemento essencial na luta contra a celulite e para pôr o seu corpo outra vez em 
forma é beber bastante água (o que significa pelo menos 3 litros por dia). Exercício físico é igualmente 
importante.

“A estrAtégiA PArA um 
corpo perfeito”
um estilo de vida pouco saudável e dieta, desidratação, falta de exercício e a 
escolha errada de produtos cosméticos são as causas para os mais comuns 
problemas de pele resultando na perda de firmeza e elasticidade, cansaço 
visível, celulite, depósitos de células gordas, ganho de peso, etc.

rECOmENDAçãO PArA 
mULHErEs GráviDAs:

Durante a gravidez, 
recomendamos o uso do Bálsamo 

Enja sobretudo nas ancas, 
nádegas, estômago, ombros e 

peito, do 3º mês de gravidez até ao 
3º mês após o parto.



A forma das suas nádegas, ancas 
e abdómen é o que cria uma 
silhueta bonita. Infelizmente, a 
maioria de nós está preocupada 
pelos depósitos de gordura nestas 
áreas.
Desta maneira, a Dermacol 
desenvolveu produtos bastante 
eficazes para redesenhar as partes 
problemáticas do seu corpo.

sem celulite
Um corpo bonito e magro 

CUIDADOS DE 
EMAGRECIMENTO  
E ANTI-CELULITE 
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1. enJa liFt-gel
FOR BUTTOCKS & HIPS
gel COM eFeitO liFting enJa
PARA NáDEGAS E ANCAS.
Este gel com efeito lipo-redução é destinado para 
emagrecimento e redefinição das suas nádegas e ancas. 
As substâncias ativas estimulam a liólise a longo prazo 
e previnem a gordura de ser armazenada nestas áreas 
problemáticas.
Uso: Para aumentar o efeito de emagrecimento, 
massaje com gel Enja de efeito lifting duas vezes por dia 
uma vez por, pelo menos, um mês. 
resultado: Estudos clínicos do Instituto Nacional de 
Saúde em Praga confirmam que o gel de efeito lifting 
Enja para as nádegas e ancas estreita as nádegas e ancas 
num tamanho em apenas um mês!
4438A, 150 ml

2. enJa SliM-gel  
ABDOMEN RESHAPING
gel de eMagreCiMentO enJa
REDEFINIDOR DE ABDÓMEN 
Este gel estimula a divisão de gordura sob a pele e 
previne o armazenamento de gordura.
As substâncias eficazes penetram as áreas problemáticas 
do corpo e drenam a água retida, enquanto hidratam a 
pele e restauram a sua elasticidade.
Uso: Para aumentar o efeito de emagrecimento, 
massaje com o gel de emagrecimento ENJA duas vezes 
por dia, pelo menos durante um mês.
resultado: Estudos clínicos do Instituto Nacional 
de Saúde em Praga confirmam que o gel de 
emagrecimento e redefinidor do abdómen ENJA 
emagrece as partes do estômago num tamanho em 
apenas um mês! 
4437A, 150 ml

2.

1.

3.

4.
Um estilo de vida pouco saudável, 
especialmente com consumo insuficiente 
de líquidos e falta de exercícios, afeta a 
elasticidade da pele e faz que esta se torne 
flácida. Os especiais produtos reafirmantes 
ENJA ajudam no restauro da força da sua 
pele e do seu estado original.

3. enJa FirMing ShOWer gel
gel de BanhO reaFirMante enJa
Este gel lava agradavelmente e hidrata a sua pele. O extrato 
de ginseng e aroma a gengibre aumentam o metabolismo 
da pele e, desta forma, melhoram a elasticidade da mesma. O 
refrescante mentol estimula o seu espirito e dá-lhe um sensação 
de frescura. 
4439, 200 ml

4. enJa puSh-up
puSh-up enJa
Este creme reafirmante para o busto, firma eficazmente a pele 
do seu busto e decote, restaura a elasticidade da sua pele e 
previne a flacidez da mesma. Graças às algas marinhas verdes, 
extractos de árvore de carvalho, amendoeira tropical, o seu 
peito e a zona abaixo do pescoço ficarão firmes. 
Uso: Massaje pelo seu busto e decote. O creme será absorvido.
Aplique 1-2 vezes por dia.
E4412B, 75 ml

reAfirme  
As curvAs   

do seu 
corpo!

REAFIRMANTE

Hipoalergénico.
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algo especial?

       Que tratar  
  o seu corpo com                
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•   esqueça o que a rodeia e todas as suas preocupações

•   trate de si com a magia do spa no conforto da sua casa

•   mime o seu corpo e alma com AROMA RITUAL

Prazer distinto no conforto da sua casa:

ANTI-STRESS 
com fragância de uva e limão
Esta linha relaxante de gel de banho, 
loção, exfoliante, óleo corporal, creme 
de mãos e sabonete líquido com 
óleo de sementes de uva e aroma a 
lima contribuem para a redução do 
stress acumulado, acalmando corpo 
e mente após um dia difícil. Ajuda na 
regeneração da pele, hidrata 
e deixa mais macia.
1. 4049 – BO 50 ml
2. 4376 – HC 100 ml
3. 4040B – SG 250 ml
4. 4042 – BL 200 ml
5. 4115 – BS 200 g
6. 4203 – LS 250 ml

DELICIOUS
Com aroma de café irlandês 
Linha aromática de gel de banho, loção, exfoliante corporal, 
creme de mãos e sabonete líquido com aroma de Irish 
Coffee, revigora o corpo e os seus sentidos, proporcionando-
lhe uma experiência extraordinária. 
7. 4114 – BS 200 g    8. 4111 – BL 200 ml    9. 4379 – HC 100 ml    10. 4106A – SG 250 ml 
11. 4206 – LS 250 ml

5.

6.

1.

2.

3.

4.

7.

9.8.

10.

11.

12.

13.
14.

ENERGIZING 
Com extratos de flor de cerejeira 
Esta linha aromática de gel de banho, loção 
de corpo, esfoliante corporal e creme de 
mãos com extractos de flor de cerejeira 
têm um efeito energético para corpo e 
mente, aumentando os níveis de energia e 
ajudando-a a ficar bem disposta. 
12. 4378 – HC 100 ml      13. 4100A – SG 250 ml     14. 4102 – BL 200 ml      

Nota: SG – Gel de Banho; BL – Loção Corporal; HC – Creme de Mãos;  
BS – Exfoliante Corporal; BO – Óleo Corporal; LS – Sabonete líquido



JUICy
com o aroma fresco  
de ruibarbo e morangos.
O gel de banho, loção corporal e exfoliante 
corporal Juicy, com um aroma fresco a 
ruibarbo e extractos de morango irá dar-lhe 
energia e estimular tanto o seu corpo como 
a sua mente. 
5. 4047 – BS 200 g
6. 4105B – SG 250 ml 
7. 4107 – BL 200 ml

52 53

despertadorestimulante

RELAxING
com o doce aroma de 
ananás e côco.
Esta linha de gel de banho e loção 
corporal com óleo de côco deixará 
a sua pele completamente limpa 
e agradavelmente suave. O doce 
aroma a ananás e côco evoca 
um sentimento de relaxamento, 
despertando a sua imaginação e 
transportando-o para um paraíso 
tropical.
12. 4101A – SG 250 ml
13. 4103 – BL 200 ml  

SHOWER GELS
GEL DE BANHO
Gel de banho e sabonete líquido com extracto de limão 
e efeitos agradavelmente revigorantes, que recarregam a 
pele do seu corpo dando-lhe uma nova dose de energia.
Gel de banho de manga com extractos de papaia que 
irá despertar os seus sentidos e fazer com que fique de 
bom humor.
Gel de banho delicioso com extracto de pêra que restaura a 
sua frescura e energia. A delicada fragrância de pêras Williams  
maduras evoca uma sensação de harmonia e felicidade.
1. 4207 – LS 250 ml    2. 4110 – SG 250 ml    3.  4104A – SG 250 ml    
 4.  4113 – SG 250 ml

VITALIZING 
com aroma a sorvete  
de mandarina.
Gel de banho e loção corporal com 
óleo de mandarina toma conta da sua 
pele e revitaliza corpo e mente.
19. 4109 – SG 250 ml 
20. 4112 – BL 200 ml
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2.

1. 3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

19.

20.

14. 15.

17.

18.

16.

delicioso

4.

HARmONIZING 
com fragrâncias de chocolate e laranja.
Linha deliciosa de gel de banho, loção corporal, exfoliante corporal, 
creme de mão e sabonete líquido, com aroma a chocolate e laranja 
deixam uma fragrância doce e um toque agradável na pele. O óleo de 
laranja refresca a sua mente, revitaliza o seu espírito, elimina a tensão 
e acalma a sua alma.
14. 4377 – HC 100 ml 
15. 4045 – BS 150 g 
16. 4029B – SG 250 ml
17. 4033 – BL 200 ml
18. 4202 – LS 250 ml

REFRESHING 
com um aroma doce a melancia.
Linha doce de gel de banho, loção corporal, 
exfoliante corporal e sabonete líquido com 
extracto de melão hidrata, suaviza e refresca a 
pele cansada. O aroma doce a melancia limpa a 
sua mente e potencia a regeneração. 
8. 4046 – BS 200 g
9. 4041B – SG 250 ml
10. 4043 – BL 200 ml
11. 4204 – LS 250 ml

Nota: SG – Gel de Banho; BL – Loção Corporal; HC – Creme de Mãos;  
BS – Exfoliante Corporal; BO – Óleo Corporal; LS – Sabonete líquido



2. 

1. 
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SPF
15

5467

SPF
20

5468

SPF
10

5466

SPF
6

5465

2.  WATEr-rEsisTANTsUN CrEAm sPF 50
PrOTECTOr sOLAr rEsisTENTE À áGUA COm FACTOr DE 
PrOTEçãO sOLAr 50
Protector solar corporal que acalma a pele e previne irritações 
da pele, ajudando na sua regeneração.  E5471 – 50 ml

3.  sUN CrEAm & LiP BALm sPF 30
BáLsAmO LABiAL COm FACTOr DE PrOTEçãO sOLAr 30
Protector solar facial e bálsamo labial resistente à água que 
protege a sua pele e lábios do sol e do frio.  5463 – 30ml/3,2ml

1. WATEr-rEsisTANT TiNTED sUN 
PrOTECTiON FLUiD sPF 50
PrOTECTOr sOLAr FLUiDO COm 
COr rEsisTENTE À áGUA COm 
FACTOr DE PrOTEçãO sOLAr 50
Fornece alta proteção contra a 
exposição solar, enquanto hidrata a pele, 
equilibrando o tom da pele e cobrindo 
todas as imperfeições.  5464 – 50 ml

4., 5., 6., 7.   WATEr rEsisTANT
sUN miLK sPrAY
LEiTE sOLAr rEsisTENTE À 
áGUA Em sPrAY
Leite solar que protege sua pele, 
ao mesmo tempo que a hidrata. O 
prático spray permite uma fácil e 
rápida aplicação.
5465, 5466, 5467, 5468 – 200 ml 

8.   WATEr rEsisTANT
sUN miLK sPF 20
LEiTE sOLAr rEsisTENTE À 
áGUA COm FACTOr DE PrO-
TEçãO sOLAr 20
Leite solar protege a sua pele, 
tornando-a mais suave e hidratada.
5469 – 200 ml

9., 10.  WATEr rEsisTANT
sUN miLK FOr KiDs
LEiTE sOLAr rEsisTENTE À 
áGUA PArA CriANçAs
Leite solar com filtros UVA/UVB, 
que em conjunto com vitamina 
E, D-Pantenol e alantoína, 
providenciam um nível de 
proteção adequado à pele delicada 
das crianças. 
5470 – SPF 30 – 200 ml
5477 – SPF 50 – 200 ml

3.

4., 5.,  6.,  7.

8. 9.

CuidadO SOlar derMaCOl

10.

Produtos de cuidado solar à prova de água, que proporcionam um bronzeado 
saudável, bonito e uniforme. Com beta-caroteno, estes produtos protegem a 
pele eficazmente do sol. Filtros UVA e UVB com vitamina E e óleo de sementes 
de uvas protegem a pele dos danos dos raios UV e do envelhecimento precoce.

MaiS vendido

bálsamo  
labial
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Produtos pós-solares para uma pele lindamente 
bronzeada e hidratada. Depois de apanhar sol, 
estes produtos contribuem para que a sua pele seja 
eficazmente regenerada, suavizada e hidratada. 
Além disso, ajudam a proteger o aspecto jovem 
da pele e deixam-na mais suave.

Para uma pele bronzeada 
sem apanhar sol.

7. sELF-TAN BODY LOTiON
LOçãO COrPOrAL AUTO  
BrONZEADOrA
Loção corporal auto bronzeadora, coma aroma a 
chocolate e laranja, confere um aspecto de bronzeado 
natural à pele sem ser necessária a exposição solar. A sua pele terá 
um aspecto bronzeado  natural em 6 horas após a aplicação da loção. 
Este produto não protege contra os raios UV.
5462A – 200ml

8. sOLAr iNTENsE BODY BrONZE ACCELErATOr
ACELErADOr DE BrONZEADO COrPOrAL sOLAr iNTENsE
Leite corporal com óleo de abacate e vitamina E que promove e acelera o bronzeado. Intensifica a produção de 
pigmentação prolongando o bronzeado. Suaviza e regenera a pele, prevenindo o envelhecimento precoce.
Uso: Aplicar antes de utilizar um solário. Agitar bem antes de usar. 5450B - 200 ml

1. 

2.

3.
4.

7.

8.

4. AFTEr sUN sHOWEr GEL
GEL DE BANHO AFTEr sUN
Gel de banho com beta-caroteno e óleo de 
avelãs cuida da sua pele bronzeada na per-
feição, mantém as propriedades protetoras 
naturais da pele e faz com que o bronzeado 
dure mais tempo.  5474 – 250 ml 

5., 6.  AFTEr sUN rEGENErATiNG 
& HYDrATiNG BALm
BáLsAmO rEGENErANTE  
E HiDrATANTE AFTEr sUN
Bálsamo pós-solar com D-Pantenol, beta-
caroteno e óleo de amêndoas, que hidrata, 
acalma e regenera a pele após a exposição 
solar. 5472 – 200ml , 5478 – 400ml

CuidadO SOlar derMaCOl

5. 6.

1. AFTEr sUN HYDrATiNG & COOLiNG GEL
GEL HiDrATANTE E rEFrEsCANTE AFTEr sUN
Pós-Solar com D-Pantenol, glicerina e menthol.  5473 – 150 ml

2. BETA-CArOTENE BODY miLK 
LEiTE COrPOrAL BETA-CArOTENO
Leite corporal com beta-caroteno que prolonga o seu bronzeado 
e abranda a exfoliação natural da pele. Contém extractos herbais 
e vitaminas A e E que ajudam a regenerar a sua pele e a acalmar 
qualquer irritação. 5458B – 200 ml

3. iN-sHOWEr BODY miLK 
LEiTE COrPOrAL PArA DUCHE
Leite corporal que acalma a pele e prolonga o bronzeado. O leite 
hidratante com D-Pantenol e extracto de pepino ajuda a refrescar a sua 
pele, regenerando-a e aliviando a irritação. 
Uso: Aplique na pele depois do banho e enxague completamente. Não é 
necessário usar qualquer loção corporal adicional. 5479 - 250 ml



CuidadO de PéS e MÃOS
Mãos cuidadas e unhas 
elegantes fazem todas as 
mulheres parecer bonitas e 
mostra graciosamente a sua 
idade e o quanto se preocupa 
consigo.

A suas mãos e pernas sonham 
receber o cuidado perfeito!  
Os produtos exclusivos dermacol para mãos e pés oferecem uma 
solução fácil, eficaz e eficiente para as suas mãos, unhas e pernas 
cansadas e stressadas. 
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1. 

2. 
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1.  One COat eXtreMe COVerage
nail pOliSh
VerniZ One COat eXtreMe COVerage
Coleção de 27 cores trendy com um efeito 
de alta cobertura, que farão as suas unhas 
parecer saídas da manicure. O verniz seca em 
2 minutos.
2370-2914, 10 ml

2. BaSe COat
Suaviza e trata a superfície das unhas, 
preparando-as para a aplicação da cor.
2398, 10  ml

3. uV tOp COat
Cria uma película protectora 
acetinada, evitando que o verniz 
desvaneça.
2399, 10  ml

4. rapid drY
Com uma só gota o seu 
verniz secará em 45 
segundos!
2369, 10 ml

uNhaS

1. FreSh ShOeS SpraY
SpraY FreSh ShOeS
O spray FRESH SHOES proporciona proteção 24 horas 
contra odores desagradáveis. Elimina intensivamente o 
odor dos pés suados, refrescando a sua pele e deixando 
o seus sapatos com uma agradável fragrância, graças 
ao seu aroma fresco.  5216, 130 ml

2. SOFt heel BalM
BÁlSaMO SOFt heel
Bálsamo regenerador e hidratante para a pele dos pés. 
ácido salicílico protege contra a formação de pele 
áspera nos calcanhares e elimina a comichão.  5215, 100 ml

3. happY Feet CreaM
CreMe happY Feet
Creme para pés com óleo de oliva e vitamina E que 
suaviza e nutre a pele stressada dos pés. Aumenta 
eficientemente a elasticidade da pele, hidrata-a e ajuda 
na regeneração.  5214A, 100 ml

4. SOS repair hand CreaM
CreMe de MÃOS SOS repair
Creme de hidratação e regeneração (em profundidade) 
intensiva, com uma combinação de ureia, manteiga de 
karité e pantenol. Regenera e restaura em profundidade 
a pele seca e danificada.  4374, 75 ml

5.  gOld eliXir reJuVenating CaViar
hand CreaM
CreMe de MÃOS reJuVeneSCedOr COM 
CaViar gOld eliXir
Creme de cuidados rejuvenescedores e regenerativos para 
mãos e unhas, com extracto de caviar, restaura a estrutura 
da pele e abranda o processo de envelhecimento.  4369, 75 ml

6. intenSiVe hand & nail Care
CuidadO intenSiVO para MÃOS e unhaS
Cuidado para mãos e unhas regenerativo e hidratante, 
que contém óleo de prímula, pantenol, cera de abelha 
e outros ingredientes preciosos.
ProDuto SEm SiliconE,  4373, 100 ml

1.

2. 3.

4.

1.

3.

4.

5.

6.


