
Na Lufthous® entendemos quais são as prioridades 
fundamentais e, por isso, procuramos estabelecer um vínculo 
entre a qualidade e o desenvolvimento, apostando na procura 
das melhores inovações científicas e tecnológicas.

A nova gama de produtos destinados aos cuidados pessoais 
representa um avanço enorme neste setor. Usando 
componentes cuidadosamente selecionados para a pele, e 
que irão ajudar no seu cuidado e manutenção, como é o caso 
do Ácido hialurónico que ajuda a conseguir uma hidratação 
importante e possui propriedades que facilitam a elasticidade. 
O aloé vera é conhecido pelas suas inúmeras aplicações 
para proteger, acalmar e nutrir a pele. A soma de ambos os 
elementos resulta na combinação perfeita.

A beleza e os cuidados pessoais são realmente importantes e, 
na Lufthous®, cuidamos de cada detalhe. 

ÓLEO DE ERVAS: A sua composição confere uma sensação 
de bem-estar e frescura, graças ao uso de extratos de plantas 
conhecidas pelas suas propriedades benéficas, que ajuda a 
combater os sinais de “cansaço” na pele devido à passagem 
do tempo.

O seu uso é simples, basta aplicar algumas gotas e massajar 
durante aproximadamente 1 minuto.

Ideal para os meses de verão.

GEL REFRESCANTE: Devido à sua composição, é ideal após 
um árduo dia de trabalho ou esforço físico, quando as pernas 
estão pesadas e cansadas. Alivia e proporciona a frescura de 
que necessita.

GEL ALOÉ COM TURMALINA: A turmalina é um mineral capaz 
de nutrir, revitalizar e iluminar… a melhor forma de cuidar da 
sua pele de forma autêntica e esquecer os cosméticos de 
sempre.

ELIXIR: Desenvolvido com uma composição de elementos 
genuínos e extratos de plantas de cultivos biológicos, 
enriquecido com ácido hialurónico. Ideal para todo o tipo de 
peles após o barbear, exposição ao sol e irritações da pele.

GEL ROSA MOSQUETA: Devido à sua composição, o seu 
uso proporciona uma proteção que ajuda a cuidar e hidratar a 
pele do rosto e corpo, favorecendo uma pele fresca e suave. 
Ideal para pessoas que tenham a pele sensível ou castigada 
pelo sol. Graças às propriedades renovadoras do gel, pode 
ajudar também a reduzir as imperfeições da pele (estrias, 
marcas), aclarar manchas, etc. Imprescindível em qualquer 
época do ano.

RESCUE GEL (ROLL ON): Totalmente elaborado com extratos 
100% obtidos diretamente das plantas. Trata-se de um produto 
que representa uma grande novidade, pois respeita a fisiologia 
da pele e controla o processo de transpiração, proporcionando 
uma sensação de frescura e bem-estar durante todo o dia. 
Resultados visíveis desde a primeira aplicação, sem manchas 
e sem irritação.

GEL ANTI IDADE: O ácido hialurónico, devido à sua fórmula, 
é um elemento natural que se encontra na pele. Contudo, 
com o passar dos anos começa a desaparecer, tendo como 
consequência o aparecimento de rugas. Por isso, a combinação 
de aloé vera e ácido hialurónico torna-se altamente benéfica.

LOÇÃO CORPORAL: A sua composição proporciona frescura 
e bem-estar, com extratos de plantas de cultivos biológicos e 
sem álcool. Ideal para peles castigadas pela exposição ao sol 
ou com elevado grau de secura.

CREMA DIA & NOITE: Os seus componentes, entre outros, 
com funções nutrientes, hidratantes, calmantes, protetoras, 
ajudam a conseguir uma pele mais suave e hidratada e ajudam 
a resistir às condições ambientais. Destinado a todo o tipo 
de pessoas, em qualquer época do ano, mas especialmente 
destinado a pessoas com peles sensíveis. 
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