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“A Rosa é Bela.
E isso é tudo”
— Pelikan
A partir do primeiro fitocosmético elaborado
pela farmacêutica há mais de 30 anos, Magna
Mater desenvolveu a Linha de Rosa Mosqueta
com indicação especial para a nutrição profunda
da pele do rosto, cuidando da pele madura e
suavizando as linhas de expressão. Rica em
manteigas vegetais e aminoácidos essenciais que
hidratam deixando a derme macia e saudável.
Toda a linha é livre de parabenos, petrolatos,
corantes e fragrâncias artificiais. Perfumada com
uma composição de óleos essenciais elaborada
exclusivamente para a linha.
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SÍMBOLOS
Sem corante e livre de parabenos
Não testado em animais
Ativos vegetais
Aromas apenas com óleos essenciais
Sulfate Free
Ir para a página do produto no site
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1 - Sabonete Facial
2 - Leite de Limpeza
3 - Creme Nutritivo
4 - Sérum Nutritivo
5 - Creme para Área dos Olhos
6 - Máscara Nutritiva Facial
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ROSA
MOSQUETA
SABONETE FACIAL
Sabonete vegetal suave, limpa e higieniza sem ressecar, deixando
a pele macia e hidratada. Indicado como primeiro passo do
cuidado diário do rosto. Pode ser usado também no corpo. Não
contém lauril sulfato de sódio.

LEITE DE LIMPEZA
Remove impurezas, limpa profundamente com delicadeza, sem
agredir a derme ou ressecar. Suavemente hidratante mantém a
umidade natural deixando a pele macia. Com extratos vegetais
e óleos essenciais, tem ação antioxidante e nutritiva. Pode ser
usado na limpeza cotidiana do rosto, complementando a limpeza
do sabonete, como demaquilante ou como tonificante.

CREME NUTRITIVO
Reúne proteínas, vitaminas, flavonóides e sais minerais em uma
base emoliente fina com alto poder de hidratação. Indicado para
peles secas e/ou maduras. Possui ação nutritiva e protetora,
promove maciez e suavidade atenuando rugas e linhas faciais.
É o terceiro passo dos cuidados diários e pode ser usado como
prime.
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ROSA
MOSQUETA
SÉRUM NUTRITIVO
Fórmula vegetal rica em vitaminas, alantoína, flavonóides e sais
minerais. Possui base suave e refrescante não comedogênica.
Fornece os precursores biológicos para a regeneração da pele,
além de uma nutrição profunda e hidratação na medida certa para
peles normais com tendência a oleosidade. É o terceiro passo dos
cuidados diários.

CREME PARA ÁREA DOS OLHOS
Tem propriedades antioxidantes, vaso protetoras e adstringentes.
Cuida da área dos olhos, melhorando a microcirculação. Com
extratos vegetais ricos em taninos, flavonoides minerais e vitaminas
em base hipoalergênica, fornece nutrição profunda. Diminui
inchaços e o aspecto de cansaço. É um cuidado complementar,
deve ser usado sobre a pele limpa e hidratada.

MÁSCARA NUTRITIVA FACIAL
Sua fórmula reúne as propriedades regeneradoras da rosa, a ação
calmante da camomila e o frescor do lírio. Possui ação depurativa
e restauradora. Limpa profundamente os poros ao mesmo tempo
em que trata a derme proporcionando uma pele macia e hidratada.
Pode ser usada uma ou duas vezes por semana de acordo com as
necessidades individuais.
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ROSA
MOSQUETA

DICAS

1 - Produtos Nocivos
2 - Cuidados Antes da Maquiagem
3 - Desidratação
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ROSA
MOSQUETA
PRODUTOS NOCIVOS
Por um ponto de vista, da pele para fora é o mundo e da pele para dentro, somos nós. A pele é o
maior órgão do nosso corpo, com uma superfície de quase dois metros quadrados em um adulto.
Composta por duas camadas principais - a epiderme externa e a derme interna - ela age como uma
barreira permeável. No entanto, essa superfície não é uma barreira completa, e os produtos químicos
que colocamos nela podem penetrar em nossa corrente sanguínea e afetar adversamente nossa
saúde. Vários fatores influenciam a permeabilidade da pele, incluindo a temperatura, a hidratação,
onde ela está em seu corpo e a duração da exposição. Por isso é muito importante estar atento aos
ingredientes dos produtos que usamos, pois alguns podem ser nocivos para nossa saúde e também
para o meio ambiente. Dentre eles os derivados de petróleo como a vaselina e o óleo mineral. Outro
ativo muito comum é o Lauril sulfato de Sódio, presente em shampoos, sabonetes e até pasta de
dentes, que possui potencial irritante e alergênico além de ser altamente poluente.

CUIDADOS ANTES DA MAQUIAGEM
Você sabia que alguns cuidados essenciais antes de se aplicar maquiagem podem ajudar a manter
a pele saudável e evitar retoques por mais tempo? Pois bem, é muito importante preparar a pele
para receber a maquiagem, com uma boa limpeza e depois um prime que hidratada a pele, controla
a oleosidade, minimiza os poros e mantém a maquiagem por mais tempo pois melhora a aderência
dos pigmentos. No final do dia não deixe de limpar bem o rosto retirando toda maquiagem, evitando
que se acumule resíduos nos poros. Para isso lave o rosto com uma esponja suave e sabonete
próprio para o rosto e na hora de secar use uma toalha macia e seque com leves batidinhas evitando
esfregar o rosto. No caso de produtos a prova d’agua use um demaquilante próprio para seu tipo de
pele e, se sua pele tiver tendência a oleosidade, lave o rosto com água e sabonete. Finalize passando
um tônico e um hidratante.

DESIDRATAÇÃO
Nosso rosto é, em geral, nosso primeiro ponto de contato com o outro é feito através dos olhos.
Assim, cuidar da pele do nosso rosto é fundamental! Diz do nosso contato conosco e de bônus,
evita o envelhecimento precoce. Um dos principais motivos de desgaste da pele é a desidratação.
No inverno, o frio, a queda na umidade do ar e o pouco consumo de água que a falta do calor
pode ocasionar, agrava essa questão. Por isso, esteja atento (a) à quantidade de líquidos ingeridos
durante o dia. Não descuide de uma alimentação saudável . Verduras, legumes e frutas são ricos
em antioxidantes que protegem as células contra radicais livres. Alguns peixes, como a sardinha e
o salmão, sementes como a linhaça e castanhas possuem ômega 3, que auxiliam na manutenção
da barreira lipídica natural. Alimentos ricos em fibras e proteínas também ajudam a manter a pele
descongestionada e a manter a firmeza dos tecidos.
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HOMEOPATIA MAGNA MATER
PRODUTOS NATURAIS LTDA.
CNPJ 65.186.793/0001-20
Farmacêutica Responsável:
Vitória Schembri CRF 06 7723-FHB
Autorização MS: 0.17804.01
Alvará Vigilância Sanitária: 019483
Rua Montes Claros, 509 - Carmo
Belo Horizonte, MG
CEP 30310 370
(31) 3287 9218 WhatsApp (31) 997 950 441
atendimento@magnamater.com.br
www.magnamater.com.br

