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1. Limpar

2. Tonificar

3. Cuidados
específicos

4. Hidratar e
Proteger

Gentle Facial Cleanser (120ml)
Limpeza Facial Suave

Comece e termine o dia com o seu rosto renovado
graças à espuma de limpeza facial enummi™ Gentle
Facial Cleanser. Os melhores extractos de plantas,
suavizantes naturais, vitaminas e antioxidantes
restauram a hidratação da sua pele deixando o seu
rosto macio, limpo e luminoso. Concebido para todos
os tipos de pele, aplique esta suave espuma de
limpeza de manhã e à noite para uma pele fresca e
limpa, pronta para enfrentar o dia.
Modo de utilização: Aplique uma pequena
1. Limpe
quantidade na mão ou num disco de limpeza.
Massaje sobre todo o rosto e pescoço. Enxagúe
abundantemente com água.* Para obter melhores resultados utilize
de manhã e à noite. Como parte dos cuidados diários da pele, a
4Life recomenda a utilização diária de um protector solar FPS 15 para
proteger a pele dos raios UVA e UVB.

Refreshing Toner (120ml)

Tónico Refrescante com Transfer Factor XF™
Comece bem o dia com enummi™ Refreshing Toner!
Este tónico refrescante é perfeito para qualquer tipo
de pele. Contém vitaminas, antioxidantes e outros
suavizantes de plantas que eliminam as impurezas
superficiais e restauram o equilíbrio necessário, deixando
o seu rosto com uma sensação de suavidade e frescura,
radiante e preparado para aplicar o hidratante.
Modo de utilização: Vaporize o enummi
Refreshing Toner directamente sobre o rosto ou
aplique com um disco de algodão.* Utilize de dia e à
noite depois de limpar a pele ou em qualquer altura
para renovar a sensação de frescura. Como
parte de qualquer programa de cuidado da pele,

2. Tonifique

a 4Life recomenda a utilização diária de um
protector solar FPS 15 para proteger a pele dos raios UVA e UVB.

Life C Energizing Serum™ (30ml)

Serum Cosmético com Transfer Factor E-XF™
O serum cosmético enummi™ Life C Energizing
Serum™ combina o poder da vitamina C e outros
extractos de plantas para ajudar a revitalizar a pele
com aspecto cansado, melhorar a textura em geral, e
ajudar a reduzir o aparecimento de manchas da idade
e defender a pele do stress ambiental. Desperte a
sua pele com este sérum aveludado e luxuoso e
comprove como a sua pele ganha luminosidade.
Contém Transfer Factor E-XF™.
Modo de utilização: Depois de limpar e tonificar,
aplicar com uma massagem suave em movimentos circulares.*
Use de manhã e à noite para obter melhores resultados.

3. Cuidados
específicos

Restoring Eye Cream (15ml)

Creme para os Olhos com Transfer
Factor E-XF™
O creme para os olhos enummi™ Restoring
Eye Cream contem valiosos nutrientes antienvelhecimento para a delicada zona de contorno dos
olhos. Esta poderosa fórmula contém uma mistura
completa de fosfolípidos, péptidos e antioxidantes
para restaurar a humidade necessária para melhorar
a aparência de linhas finas, rugas, papos e olheiras,
com

obtendo um maior brilho nos olhos.
Modo de utilização: Aplicar uma pequena
quantidade sobre a ponta do dedo e aplicar com
com

pequenos toques na pele do contorno do olho.* Use
de manhã e à noite para obter melhores resultados.
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Protective Day Moisturizer (50ml)
Creme Hidratante de Dia com Transfer
Factor E-XF™
Proteja a sua pele das agressões do meio ambiente com
o creme de dia enummi™ Protective Day Moisturizer,
reforçado com FPS 15 para protecção contra os raios
UVA e UVB. Este creme hidratante leve e natural combina
vitaminas e outros ingredientes para manter a elasticidade
e hidratação de uma pele suave e saudável. O creme
hidratante enummi Protective Day Moisturizer destina-se a
todos os tipos de pele.
Modo de utilização: Depois de limpar e tonificar, aplicar sobre
o rosto e pescoço.* Para obtenção de melhores resultados
recomendamos a sua utilização diária.

4. Hidrate
e proteja

Night Recovery Cream (50ml)

Creme de Noite com Transfer Factor E-XF™
O creme de noite enummi™ Night Recovery Cream
destina-se a todos os tipos de pele com o fim de ajudar
o seu rosto a recupera do stress diário. Contém Aloé
Vera, Vitaminas A e E, bem como agentes de hidratação
profunda para equilibrar e rejuvenescer o seu rosto. Os
antioxidantes naturais proporcionam vantagens contra o
envelhecimento, ao mesmo tempo que os ingredientes
hidratantes conferem um aspecto jovem à pele
desidratada. Utilize enummi Night Recovery Cream todas
as noites e acorde com uma pele bonita e fresca!
Modo de utilização: Depois de limpar e tonificar, aplicar sobre o
rosto e pescoço.* Para obter melhores resultados, utilize todas as
noites. Como parte de qualquer programa de cuidado da pele, a
4Life recomenda a utilização diária de um protector solar FPS 15
para proteger a pele dos raios UVA e UVB.
* Para testar a sensibilidade da sua pele, teste uma pequena
quantidade na parte de dentro do antebraço antes da primeira
utilização.

O Bem-estar
da sua
pele

Para mais informações sobre os produtos ou a oportunidade de negócio da 4Life,
entre em contato com:

