
FICHA
TÉCNICA

SKIN BEAUTY PLANO
20 Sachê RECHEIA
20 Comprimidos ILUMINA
60 Perlas NUTRI

168 mm
127 mm
95 mm
2.027 cc

373 g
254 g

Profundo
Alto

Largo
Volume

CN 180.032.9

MODO DE EMPREGO. O plano dura 20 dias. Pode ser repetido quantas vezes desejar, dependendo das necessidades e objetivos desejados. 

Nenhum descanso é necessário entre o plano e o plano. Os resultados são visíveis a partir do primeiro plano e se acumulam com a 

ingestão continuada. Todas as manhãs, tome 1 em RECHEIA (sabor de limão) dissolvido em um copo de água e um comprimido de 

ILUMINA. Não é necessário estar em jejum. À noite, pegue 3 pérolas NUTRI.

PROPIEDADES. Plano para o cuidado integral da pele especialmente indicado em climas frios, clima seco, quando a pele parece opaca ou 

com a aparência dos primeiros sinais de idade. A combinação dos três produtos e seu padrão de administração dão um efeito global e 

completo para redensificar, hidratar e iluminar a pele. Os sachês contêm colágeno tipo I, que é um dos principais e mais importantes 

elementos estruturais das camadas internas da pele, e vitamina C, que contribui para a formação normal de colágeno para o funciona-

mento normal da pele. Tomados todos os dias pela manhã, contribuem para a redensificação da pele. Os comprimidos (Ilumina) trazem 

luminosidade à pele graças a uma combinação de antioxidantes. Eles contêm ácido hialurônico, que é um polissacarídeo de textura 

viscosa que faz parte da estrutura elástica da pele, um extrato dos frutos da árvore amazônica camu camu altamente rico em vitamina C, 

que ajuda a proteger as células dos danos oxidativos e biotina para manutenção da pele em condições normais. Tomados de manhã, eles 

neutralizam o efeito dos radicais livres da poluição e dos raios UV ao longo do dia. As pérolas (Nutri) contêm ômega 6 de óleo de 

borragem que participam de múltiplas funções metabólicas da pele e vitamina E que contribuem para a proteção das células contra o 

dano oxidativo. Tomadas à noite, ajudam a uma boa recuperação e descanso da pele durante as horas de sono.

OBSERVAÇÕES. Não contém outros alérgenos (glúten, lactose, etc.). Nenhum efeito colateral associado a qualquer um dos ingredientes foi descrito 
nas doses utilizadas. Em caso de sofrer algum efeito indesejado decorrente do consumo do produto, cesse seu uso e contate um profissional de 
saúde. Para informações adicionais, você pode entrar em contato com humalik@humalik.com. Suplemento Alimentar. Não exceda as quantida-
des diárias recomendadas ou use como um substituto para uma dieta variada e equilibrada. Manter fora do alcance e da vista das crianças mais 
novas.

REFERÊNCIAS. “Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthesis. Proksch E., 

Schunck M., Zague V., Segger D., Degwert J., Oesser S. Skin Pharmacol Physiology.” “Oral Supplementation of Specific CollagenPeptides 

Has Beneficial E�ects on Human Skin Physiology: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Proksch E et al. Skin Pharmacol Physiol. 

(2014)”.

Armazenar à temperatura 
ambiente em local fresco 
e seco, longe de uma 
fonte de calor..
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Colágeno

Vitamina C

5 g  

80 mg* 

RECHEIA 1 SACHÉ
NA MANHÃ

Ácido hialuronico

Coenzima Q10

Biotina

Camu camu

Vitamina C

10 mg  

10 mg  

50 mcg*

200 mg  

80 mg* 

PURIFICAILUMINA 1 COMPRIMIDO
NA MANHÃ

Óleo de borragem (ômega 6)

Vitamina E

  1,5 g  

30 mg**

NUTRI 3 PERLAS
À NOITE

Bruto
Líquido

3 anos

* 100% VRN; **200% VRN: valores 
de referência do nutriente


