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Óleo Facial Extrato Dióspiro 

Para pele normal a seca 

O Óleo Facial da Folha D’Água é um óleo nutritivo que ajuda a proteger e renovar a pele. 

Repleto de ingredientes benéficos, como o extrato de dióspiro que deixa a pele nutrida e visivelmente 

transformada. Renovando a luminosidade natural da pele, o óleo facial protege a barreira natural, ao mesmo 

tempo que minimiza os efeitos visíveis da poluição diária.  

Naturalmente perfumado com óleos essenciais puros. 

Princípios ativos 

Extrato de dióspiro: Os carotenoides providenciam um acabamento luminoso (1), ao mesmo tempo que 

conferem proteção como antioxidante (1) e elasticidade à pele (2).  

(1) Anunciato, T. P., & da Rocha Filho, P. A. (2012). Carotenoids and polyphenols in nutricosmetics, nutraceuticals, and 

cosmeceuticals. Journal of cosmetic dermatology, 11(1), 51-54. 

(2) Palombo, P., Fabrizi, G., Ruocco, V., Ruocco, E., Fluhr, J., Roberts, R., & Morganti, P. (2007). Beneficial long-term effects of 

combined oral/topical antioxidant treatment with the carotenoids lutein and zeaxanthin on human skin: a double-blind, placebo-

controlled study. Skin pharmacology and physiology, 20(4), 199-210. 

Óleo de Caroço de Alperce: Altamente nutritivo, ajuda a regenerar a pele. 

Óleo de Jojoba: O óleo de jojoba, rico em vitaminas e ácidos gordos proporciona a regeneração e 

rejuvenescimento das células, mantendo a pele firme, protege contra o aparecimento de acne e nutre a pele.  

Os óleos essenciais foram cuidadosamente selecionados para proporcionar um cuidado regenerativo da pele, 

proporcionando uma tez uniforme e revitalizada. 

Olíbano: De entre as atividades do seu óleo essencial destacamos a sua ação anti-inflamatória e adstringente; 

Palmarosa: É indicado para todos os tipos de pele e principalmente útil em peles maduras e secas; 

Gerânio: Tem capacidades antissépticas e anti-inflamatórias; é conhecido por ajudar a uniformizar o tom de 

pele; 

Orquídea: Conhecido pela ação rejuvenescente e suavizante da pele, devido às suas propriedades antioxidantes, 

anti-inflamatórias e regeneração celular; 

Patchouli: O Patchouli tem capacidades antissépticas, anti-inflamatórias, auxiliando na regeneração da pele. 

Conselhos de Utilização: 

Utilize-o depois da sua rotina de limpeza e /ou hidratação, seguindo uma das três recomendações:  

- MASSAGEM DIRETA NO ROSTO: Aplique uma gota diretamente na testa e uma em cada maça do rosto e 

massaje por todo o rosto de forma delicada. 

- NO ROSTO, PRE-AQUECIDO NAS MÃOS: Colocar três gotas nas mãos, pré-aquecer, espalhar e leve as mãos 

ao rosto, pressionando de forma delicada. 

- NO CREME DIÁRIO: Na palma da mão, misture 3 gotas do óleo com o seu creme diário, misture e aplique tudo 

ao mesmo tempo, para conferir uma maior nutrição à sua pele. 


