NVEY ECO

História da Marca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1958: É fundado o “Helene Abicair beauty therapy college”
1987: Rohan Widdison, entra para o “Helene Abicair beauty
therapy college”
2005: Rohan Widdison funda a NVEY ECO
2006: Certificação Biológica pelo OFC Australia
2006: 1º de Setembro NVEY ECO Europe Office dá início à sua
actividade: lançamento da gama NVEY ECO na Europa / França
2010: Desenvolvimento de novo ‘branding’ e formulação
2010 Dezembro: Novas instalações de produção em Melbourne
2011 Fevereiro: Introdução de novas fórmulas e embalagens
2011: Certificação Biológica NATRUE e NSF
2012: Lançamento da gama NVEY ECO Pure Organic Skin Care
NVEY ECO está presente em 34 países, em todo o mundo
Líder de mercado em ‘Pure Organic Makeup Artistry’

Método Ecological Optimum Bioavailability®
•

•

•

•

O método Ecological Optimum Bioavailability® da NVEY ECO
divide a essência do cuidado efectivo da pele em três
experiências chave:
1. Core Delivery – este sistema fornece ingredientes biológicos
e naturais, suaves mas eficazes no fornecimento dos
ingredientes activos, precisamente no local onde são
necessários.
2. Ingredientes Activos - que visam necessidades específicas
usando ingredientes biológicos e naturais que possuem perfis de
desempenho avaliados. Estes ingredientes activos são colhidos
em regiões específicas no mundo, onde as matérias-primas
biológicas e naturais mais puras e mais eficazes podem ser
obtidas.
3. Experiência Sensorial – uma experiência sensorial que
proporciona conforto e resultados durante todo o dia. Este
elemento da filosofia assegura que a sensação e a textura “após
aplicação” estão em harmonia com a sua pele.
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RICHE - Pele Seca/Desidratada
A gama RICHE devolve a hidratação e a oleosidade a uma pele seca, rígida e escamada, combinando benefícios de ingredientes activos que
nutrem e estimulam o processo de regeneração epidérmica. Restabelece o "cimento" intercelular e melhora a textura e firmeza da pele, reduzindo
sinais visíveis de envelhecimento, aliviando a sensação de desconforto e rugosidade na textura, revelando uma hidratação radiante numa pele
restaurada.
1. Loção de limpeza - Riche - Epidermal Repairing Cleanser – 118ml
Loção de limpeza sumptuosa que limpa suavemente as impurezas, incluindo maquilhagem, sem desidratar a pele, nutrindo imediatamente e
proporcionando alívio à pele seca, rígida e escamada. Inicia o processo de correcção devolvendo firmeza, brilho e suavidade à superfície da pele,
deixa-a impecavelmente limpa, suave, macia e perfeitamente preparada para receber os produtos complementares mais eficazes.
2. Tónico - Riche - Hydrating Mist – 118ml
Um tónico, sem álcool, que ajuda a providenciar nutrientes e acalmar a irritação da pele através dos benefícios dos ingredientes activos
específicos, presentes na sua composição, que também ajudam na remoção suave de qualquer resíduo da loção de limpeza e impurezas,
preparando melhor a pele para receber produtos complementares.
3. Hidratante - Riche - Epidermal Repairing Moisturiser – 50ml
Uma fórmula sumptuosa e nutritiva que dá conforto e alivia a pele stressada da secura e desidratação. Uma barreira protectora liga a humidade à
pele de uma forma soberbamente suave, esbatendo rugas de expressão e dando firmeza à pele, enquanto repara, simultaneamente, eventuais
danos ocorridos pelo fornecimento inadequado de óleo e água, revelando o verdadeiro brilho e suavidade da pele.
4. Máscara - Riche - Hydra Dynamic Mask – 50ml
Um produto de tratamento complementar com uma textura deliciosa, ajuda a hidratar, reforçar, restaurar e rejuvenescer a pele sem vida. A argila
amarela refinada ajuda a trazer a normalidade da secreção de óleo na pele e aumentar a renovação celular, deixando uma aparência suave,
radiante e nutrida.
5. Sérum - Riche - Vital concentrate – 30ml
Uma fórmula opulenta e potente, que sacia instantaneamente até as peles mais sequiosas. Ingredientes activos penetram profundamente na
pele, através de um sistema natural incomparável de entrega de nutrientes com base em lipossomas, para abordar rapidamente as
preocupações, proporcionando hidratação e alívio imediato para iniciar o processo de recondicionamento, ajudando a trazer vida, plenitude,
firmeza, luminosidade e suavidade de volta à pele.
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INTENSIF - Antienvelhecimento
A gama INTENSIF foca a sua atenção nos sinais de envelhecimento usando princípios de Gemmoterapia. A Gemmoterapia baseia-se no uso
de tecido embrionário de árvores obtido num momento preciso, coincidindo com sua germinação, para capturar os vários nutrientes, vitaminas,
hormonas das plantas e enzimas que são libertados durante esse processo. Isso garante energia vital concentrada para obter uma maior
concentração de ingredientes activos.
1. Loção de limpeza - Intensif - Cellular Renewing Cleanser – 118ml
Loção de limpeza magnifica que remove suavemente as impurezas, incluindo maquilhagem, sem desidratar a pele, enquanto aumenta a
absorção de oxigénio e fornece os benefícios dos ingredientes activos para ajudar a resolver as principais preocupações. A pele ficará
impecavelmente limpa, macia e perfeitamente preparada para receber os produtos complementares.
2. Tónico - Intensif - Tonifying Mist – 118ml
Um tónico revigorante e rejuvenescedor, sem álcool, com ingredientes activos especificamente direccionados, que removem suavemente
qualquer resíduo da loção de limpeza e impurezas, para preparar a pele de modo a receber os produtos complementares.
3. Hidratante - Intensif - Cellular Renewing Moisturiser – 50ml
Uma fórmula única de ingredientes activos potentes que aumenta o fornecimento de oxigénio para as células, restaurando a hidratação e a
luminosidade, ao mesmo tempo que combatem a perda de elasticidade, as rugas e a perda de firmeza da pele.
4. Máscara - Riche - Hydra Dynamic Mask – 50ml
Um produto de tratamento adicional, com uma textura deliciosa, que visa combater a idade. Esta máscara de limpeza profunda reafirma, hidrata e
rejuvenesce a pele sem vida, removendo as impurezas e as toxinas através dos benefícios de uma mistura de argilas vermelhas, amarelas e
brancas, ricas em oligoelementos e minerais. Ajuda a melhorar o brilho da pele, enquanto suaviza e proporciona efeitos de tonificantes. As argilas
são eficazes, mas suficientemente suaves para usar em até mesmo nas peles mais sensíveis que apresentem sinais de idade e especialmente
danos de capilaridade.
5. Sérum - Riche - Vital concentrate – 30ml
Uma fórmula opulenta e potente, que sacia instantaneamente até as peles mais sequiosas. Ingredientes activos penetram profundamente na
pele, através de um sistema natural incomparável de entrega de nutrientes com base em lipossomas, para abordar rapidamente as
preocupações, proporcionando hidratação e alívio imediato para iniciar o processo de recondicionamento, ajudando a trazer vida, plenitude,
firmeza, luminosidade e suavidade de volta à pele.
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PURETE – Pele Oleosa
O objectivo da gama PURETE é remover o excesso de oleosidade, as impurezas e a sensação cerosa e pesada, tornando a pele limpa, fresca e
confortável. Os ingredientes activos cuidadosamente escolhidos são suaves e ajudam a combater a inflamação, descongestionando bloqueios e
reparando a barreira natural da pele, ajudando a controlar o fluxo de lípidos através da minimização dos poros, resultando numa pele mais limpa,
radiante e equilibrada, dando protecção sem causar problemas adicionais.
1. Loção de limpeza - Purete - Balancing Cleanser
Uma loção de limpeza profunda de textura ligeira com pH equilibrado, que limpa suavemente as impurezas, incluindo o excesso de óleo e a
maquilhagem de uma forma não agressiva. A sua capacidade de remover a oleosidade e obstruções indesejadas, sem remover o filme
hidrolipídico da pele, alivia imediatamente a pele com resultados suaves e sem a sensação indesejada de rigidez.
2. Tónico - Purete - Purifying Mist
Um tónico, sem álcool, que remove suavemente qualquer resíduo da loção de limpeza e impurezas e proporciona benefícios adicionais através
de ingredientes activos específicos que acalmam, refinam e refrescam a pele preparando-a para receber os produtos complementares.
3. Hidratante - Purete - Balancing Moisturiser
Uma fórmula hidratante, leve, não gordurosa e não comodogénica que ajuda a distribuir uniformemente o sebo natural e a eliminar o excesso de
acumulação de oleosidade na zona T. Ingredientes activos potentes visam o núcleo dos problemas das peles propensas a manchas e
oleosidade, para acalmar e aliviar a inflamação associada a manchas e erupções. O uso continuado permite a hidratação adequada, devolvendo
à pele um estado normal e equilibrado, deixando-a com sensação e aspecto limpo, clara, luminosa, menos gordurosa e bem hidratada.
4. Máscara - Purete - Detoxifying Mask
Um produto de tratamento adicional, com uma textura deliciosa, para ajudar a controlar a pele propensa a manchas e oleosidade. A sua acção de
limpeza profunda remove impurezas, toxinas e congestionamento através do uso de argila verde refinada. Esta argila, rica em oligoelementos e
minerais, ajuda a melhorar o brilho da pele, enquanto suaviza e tonifica. Esta acção é ideal para minimizar a aparência de poros grandes e
abertos. Estes benefícios são reforçados através do uso de ingredientes activos que ajudam a acalmar a inflamação e regular o fluxo de
oleosidade, mesmo após a remoção da máscara.
5. Controlo oleosidade/antiacne - Purete - Vital concentrate
Uma fórmula ultra-concentrada, porém leve, de ingredientes activos potentes que visam o núcleo dos problemas das peles com propensão a
oleosidade e manchadas. Estes ingredientes são disponibilizados através de um sistema de lipossomas natural único. Ao ajudar a reparar o fluxo
excessivo de oleosidade, acalmar e suavisar ainda mais a inflamação associada a manchas e erupções, o uso continuado do concentrado visa
devolver à pele um estado normal e equilibrado, deixando-a com sensação e aspecto limpo, clara, luminosa, menos gordurosa e bem hidratada.
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DELICAT – Pele Sensível
A gama de cuidados DELICAT foi concebida com ingredientes activos específicos, desenvolvidos para ajudar a aliviar a pele sensível e
sensibilizada, com propriedades anti-inflamatórias que acalmam, suavizam, nutrem e reparam a pele que ficou stressada por acção de factores
agressores. O uso regular desta gama fortalece ainda mais a tolerância das peles para se tornarem mais "equilibradas e normais".
1. Loção de limpeza - Delicat - Hydra Calming Cleanser
Uma loção de limpeza sumptuosa, que conforta instantaneamente a mais sensível das peles. Limpa suavemente as impurezas, incluindo a
maquilhagem, sem esfoliar a pele, enquanto fortalece as peles mais stressadas. A sua pele ficará impecável, limpa, macia e perfeitamente
preparada para receber os produtos complementares.
2. O Tónico - Delicat - Calming Mist
Um tónico equilbrado e suave, sem álcool, enriquecido com ingredientes activos especificamente direccionados, que removem suavemente
qualquer resíduo da loção de limpeza e impurezas, para preparar a pele de modo a receber os produtos complementares.
3. Hidratante - Delicat - Hydra Calming Moisturiser
Uma fórmula perfeitamente equilibrada que ajuda a reduzir a vermelhidão da pele, aliviar a irritação e auxilia na manutenção do equilíbrio natural
da pele em conforto e hidratação. O ingredientes activos Phragmites kharka e Poria cocos visam combater a inflamação e repor as funções
naturais de manutenção e reparação, melhorando efectivamente a estrutura celular para proporcionar resistência contra factores ambientais. O
creme proporciona uma sensação luxuosa e macia enquanto ajuda a pele a retomar mais rapidamente o seu estado normal.
4. Máscara - Delicat - Soothing Mask
Uma mistura levemente arejada de argilas brancas e cor-de-rosa, com benefícios adicionais de ingredientes activos calmantes que ajudam a
acalmar e refrescar enquanto actuam no processo de fortalecimento de uma pele sensível. A argila branca ajuda a absorver toxinas, estimula a
formação de colagénio, reforçando efectivamente as defesas naturais da pele.
5. Sérum - Delicat - Vital Concentrate
Um tratamento rico, porém surpreendentemente leve, disponibiliza os nutrientes usando um sistema único de entrega, através de lipossomas
naturais, com uma textura exclusiva que fornece uma sensação suave à pele. Ao mesmo tempo que disponibiliza superalimentos, que chegam
ao núcleo do problema, também imediatamente começa a abordar e corrigir as preocupações associadas a uma pele enfraquecida e frágil.
Com o uso continuado, a pele torna-se mais resistente, tolerante e calma. O hipericão utilizado para a produção do Sérum - Delicat - Vital
Concentrate é particularmente eficaz na inibição de importantes mediadores de inflamação sendo, portanto, fundamental para acalmar a pele
vermelha e irritada e simultaneamente acalmar peles propensas a acne.
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FORTE – Cuidados especiais
Todos os tipos de pele
A gama Forte foi projectada para aumentar e adicionar variedade a todas as outras categorias permitindo incluir todas as necessidades
individuais. Os produtos, que incluem creme de dia, creme de noite, creme para os olhos, exfoliante e removedor de maquilhagem para os olhos,
são activos na sua resposta mas, ainda assim, suficientemente suaves para usar nas peles mais frágeis.
1. Creme de dia - Forte - Hydrating Day Cream
Um creme hidratante não gorduroso e calmante que proporciona hidratação rápida à pele mantendo-a continuamente confortável e flexível ao
longo do dia.
2. Creme de noite - Forte - Evening Repair Cream
Um creme reparador para ajudar, nutrir e acalmar a pele enquanto ajuda a restaurar a elasticidade e flexibilidade ao estimular o processo de
renovação da pele, deixando-a num estado satisfatoriamente hidratado.
3. Creme para contorno de olhos - Forte - Cellular Renewing Eye Care
Um creme ligeiro, contudo repleto de ingredientes activos, que hidrata e amacia a delicada área dos olhos, reduzindo linhas de expressão e
rugas, incentivando a absorção de oxigénio para as células, fortalecendo simultaneamente o tecido do contorno do olho.
4. Esfoliante facial - Forte - Hydrating Gommage Exfoliant
Uma mistura única de óleos e hidrolatos biológicos e nutritivos. Remove facilmente a maquilhagem clássica e impermeável, deixando a área dos
olhos hidratada, protegida e sem um filme oleoso.
5. Desmaquilhante para olhos - Forte - Soothing Eye Makeup Remover
Um esfoliante suave e cremoso com partículas finas de bambu (NÃO OGM), que remove eficazmente a pele morta sem causar irritação na pele,
limpa profundamente e desbloqueia os poros para ajudar a descongestionar a pele, ajudando a restaurar o brilho e a suavidade do tom e textura.

Distribuidor Portugal

