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Reidratar. Regenerar. Rejuvenescer.

À NOITE.

Tempo de tratar dos cuidados da pele.
Os cremes hidratantes demoram algum tempo a ser
absorvidos e não combinam bem com roupas justas.
Deixam as suas mãos gordurosas. Mancham os tecidos.
E embora possamos ter falta de tempo de manhã, também
podemos estar demasiado cansados à noite para
cuidarmos de nós. Isto soa-lhe familiar?
Felizmente, cuidar da sua pele já não é uma questão de aplicar cremes e
loções. SENSES SKIN utiliza tecnologia têxtil de ponta, que alia os têxteis
a substâncias cosméticas ativas. Dito de forma simples: o seu colchão
transforma-se num centro de beleza virtual, eliminando a necessidade de
aplicar ativamente a substância cosmética!
O resultado é que Senses Skin vai permitir aos seus clientes cuidarem da
pele quando é mais necessário e sem qualquer esforço: todas as noites e
sem ter de pensar nisso...
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BENEFÍCIOS
E ATRIBUTOS
• Muito duradouro
• Sem esforço e economiza
tempo
• Não prejudica o
manuseamento
• Pode ser aplicado a todos
os tipos de fibras têxteis
TECNOLOGIA DE MICROENCAPSULAÇÃO

Como funciona?
SENSES SKIN baseia-se na tecnologia de microencapsulação: cápsulas
minúsculas são embebidas nos componentes ativos e depois fixadas entre
as fibras do tecido. Estas cápsulas são impermeáveis e apenas rebentam
pelo efeito da fricção entre o corpo e o colchão, o que significa que são a
maneira ideal de libertar cremes hidratantes para o corpo do utilizador. Estas
cápsulas são altamente duráveis, pelo que, sem fricção, nada acontece.
Em segundo lugar, como nem todas as cápsulas rebentam imediatamente,
os têxteis tratados mantêm a sua função durante ainda mais tempo.
Deste modo, Senses Skin mantém-se durante 30 lavagens!
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O MELHOR DA MÃE NATUREZA

PRINCIPAIS
COMPONENTES
SENSES SKIN é fabricado a partir da famosa Coenzima
Q10 e melhorou as características de cuidados da pele,
graças à adição do extrato de Aloé Vera e do Óleo de
Amêndoas Doces: ambos componentes naturais de
eficácia comprovada.

COENZIMA Q10

A coenzima Q10 é um potente antioxidante, que pode
contribuir para melhorar os sinais do envelhecimento
da pele. É conhecida por estimular a renovação das
células cutâneas, ao mesmo tempo que as regenera e
repara. Ao nível das células, revitaliza a pele, fazendo
com que se sinta com mais energia.

ALOÉ VERA

Referido como a planta da imortalidade, o Aloé Vera é conhecido
por manter a pele limpa e hidratada. Restabelece o equilíbrio natural
do corpo e da pele, graças ao seu efeito hidratante e calmante da dor.
As famosas propriedades suavizantes do Aloé Vera, o seu teor de
antioxidantes e os óbvios benefícios de hidratação, fazem com que
seja uma mais-valia simples em muitos produtos destinados aos
cuidados da pele e cosméticos.
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ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES

Conhecido desde a Roma Antiga para tratar ferimentos,
o Óleo de Amêndoas Doces ajuda a espalhar melhor os
produtos cosméticos, reforçando a pele e deixando-a
macia e suave. O Óleo de Amêndoas Doces possui
propriedades hidratantes, nutritivas e suavizantes,
estando particularmente adaptado para peles sensíveis.
stellinigroup.com
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Europa | Itália
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Europa | Espanha
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

Rússia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

EUA
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
sales@ctnassau.com

América do Sul | Argentina
Jacquard Textile América do Sul
T +54 11 4238-2451

Ásia | China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Ásia | Tailândia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Ásia | Índia
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

administracion@jacquard-textile.ar
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