
Sea Herbal Beauty Masks
Sea Herbal Beauty Mask é uma linha da Christina Cosmetics 
à base de princípios ativos botânicos para oferecer 
soluções calmantes e hidratantes para a pele de acordo 
com seu tipo e necessidade.

Nutrindo e hidratando vários tipos de pele, as máscaras 
Beauty Mask firmam e melhoram a luminosidade da pele, 
resultando em uma tez radiante, lisa, suavizada e unificada.

São concebidos com base nas mais diversas necessidades 
de forma a se adaptarem aos diferentes tipos e imperfeições 
da pele.

SEA HERBAL BEAUTY MASK AZULENE 
PELE SENSÍVEL

Máscara ultra-nutritiva e hidratante desenvolvida para ajudar a acalmar as peles 
mais sensíveis, além de reduzir a vermelhidão e a irritação. Restaura o mecanismo 
de defesa natural da pele e combate os radicais livres para uma tez suave e calma. 
Ajuda a uniformizar o tom da pele, proporcionando hidratação à pele sensível.

Contém extratos vegetais com efeito calmante que incluem esqualeno derivado do 
azeite de oliva, camomila, azuleno, extrato de tomilho ou óleo de rosa mosqueta, 
entre outros.

SEA HERBAL BEAUTY MASK DEADSEA MUD 
PELE OLEOSA E PROBLEMÁTICA

Rico em minerais e com alto teor de Potássio, Magnésio e Bromo, ajuda a regular o 
nível de hidratação da pele, favorece a recuperação cutânea e tem efeito calmante 
e relaxante. Os sais esfoliam e revitalizam o tecido e colaboram na eliminação de 
toxinas.

Os sais marinhos têm uma capacidade reconhecida de aliviar dores, exercendo 
uma ação relaxante sobre os músculos. Também são adequados para peles com 
tendência a acne ou descamação devido à sua capacidade reguladora.

Modo de Usar: escolha a máscara adequada de acordo com o tipo de pele e aplique com os 
dedos ou com pincel no rosto. Deixe por 10 a 15 minutos, a máscara não vai secar na pele. 
Após o tempo de exposição, enxágue com água morna e continue com o tratamento usual 
com um Sérum, um hidratante e um protetor solar no caso de uso diurno.



SEA HERBAL BEAUTY MASK APPLE
PELE OLEOSA E MISTA

Fórmula única que inclui uma mistura de extratos vegetais e agentes hidratantes 
de alta tecnologia para revitalizar, refrescar e renovar a pele cansada, seja oleosa ou 
mista, com um delicado perfume de maçã.

Contém alfa-hidroxi ácidos de frutas obtidos da maçã que refinam a textura da pele 
e combatem os sinais de envelhecimento. Possui propriedades antiinflamatórias e 
regenerativas e nutre a pele com antioxidantes e oligoelementos.

SEA HERBAL BEAUTY MASK STRAWBERRY 
PELE NORMAL 

Máscara antienvelhecimento ultra nutritiva que suaviza eficazmente a pele e 
proporciona hidratação profunda e maior elasticidade. Promove a regeneração e 
diferenciação celular, aumentando a síntese de colágeno e elastina, permitindo 
uma tez lisa, firme e radiante.

Seus princípios ativos estimulam e aumentam a elasticidade, proporcionando 
melhora na tonicidade e uniformidade da pele. Tem uma textura cremosa com um 
irresistível aroma a morango.

SEA HERBAL BEAUTY MASK VAINILLA 
PELE SECA

Fórmula cremosa que proporciona reposição contínua para peles secas e 
desidratadas. Reduz rugas e marcas de fadiga, aliviando irritações e ajudando a 
melhorar a textura da pele. Seus ativos permitem unificar o tom da pele, regenerar 
os tecidos, tonificar e firmar.

Tem um efeito calmante interessante e ativa os sistemas de proteção natural da 
pele para combater os fatores ambientais nocivos. Tem uma textura cremosa com 
um aroma doce de baunilha.

SEA HERBAL BEAUTY MASK CARROT 
PELE EXTREMAMENTE SECA E SENSÍVEL

Máscara sedosa e ultra nutritiva, desenhada à base de cenoura que reduz a 
sensibilidade e fortalece o mecanismo de defesa da pele ao mesmo tempo que 
equilibra os níveis de hidratação e unifica o tom.

Os seus princípios ativos permitem suavizar as rugas, aumentando a renovação 
celular e regenerando os tecidos da pele para um aspecto mais luminoso e 
saudável. Como nos anteriores, contém esqualeno desta vez combinado com óleo 
de cenoura, além de Vitamina E para uma pele rejuvenescida e hidratada.


