
luxury vegan beauty
MADE IN ITALY
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A NOSSA HISTÓRIA

MARCA DE LUXO 
DE COSMÉTICOS VEGAN 
ALTAMENTE REALIZAÇÃO

FORMULADO E FEITO COM 
PAIXÃO NA ITÁLIA
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SEVENS SKINCARE é uma marca italiana

de cosméticos vegan de luxo nascidos em 2015

por uma equipa de especialistas que por mais de 

25 anos trabalhar em cosméticos profissionais.

  

Atento às exigências do mundo dos cosméticos, 

SEVENS SKINCARE interceta necessidades 

rotina de beleza propondo 

FORMULAÇÕES INOVADORAS DE ULTIMA 

GERAÇÃO VEGAN DIRECIONADA E PRODUTOS 

que ajudam no processo de rejuvenescimento 

da pele e são feitos

sem a exploração de animais,

promovendo cosméticos éticos e sustentáveis. 

Consciente de que a BELEZA é um valor absoluto,

nossas peculiaridades constituem 

verdadeira SINGULARIDADE.

Amar e cuidar de nós mesmos e dos nossos

couro constituem a verdadeira beleza.



A NOSSA MISSÃO

O NOSSO OBJETIVO 
É RESPEITO 

DA SUA PELE E O PLANETA
 HOSPEDANDO-NOS

OS NOSSOS PRODUTOS SÃO 
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

100% VEGAN 
FEITO EM ITÁLIA

Estamos constantemente à procura de INOVADOR 

ATIVO que nos permitem oferecer 

COSMÉTICOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO 

extremamente eficaz

Os nossos produtos são formulados com princípios 

SELETIVA que combina NATURALIDADE 

fórmulas alimentadas por TECNOLOGIA 

no RESULTADO COSMÉTICO MÁXIMO

NÃO TESTADO EM ANIMAIS 

SEM:

PARABENOS E PARAFINA 

CORANTES SINTÉTICOS 

ÓLEOS MINERAIS 

SLS e SLES
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OS NOSSOS PRODUTOS

ESPECIALIDADES COSMÉTICAS 
CARACTERIZADO POR 

TEXTURAS SUAVES E AVELUDADAS 
ABSORÇÃO RÁPIDA

Resultados visíveis das primeiras aplicações,

ALTO DESEMPENHO 

combinado com prazer sensorial

A nossa embalagem é

 LUXUOSO, REFINADO E ELEGANTE



LINHA DE ROSTO E MÃOS
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LINHA COSMÉTICA VEGAN DE ALTA QUALIDADE

COMPOSTO POR INGREDIENTES ATIVOS 

SINÉRGICOS PARA SATISFAZER CADA ETAPA 

DA ROTINA DE BELEZA DIÁRIA

COM PRODUTOS 

BIO-REGENERATIVO, REALIZAÇÃO,

SIMPLES, SEGURO E EFICAZ



CREME ANTI-ENVELHECIMENTO

TRATAMENTO FACIAL ANTI-IDADE

CREME DE PELE IMPURA

CREME DE PELE SENSÍVEL

SORO ESPECÍFICO COUPEROSE

OLHOS E LÁBIOS DE SORO IMEDIATOS

SORO ANTI-ENCHIMENTO DE ENCHIMENTO DE ENTEANTE

TRATAMENTO EMOLIENTE DA MÃO 
COM ANTIBACTERIANO
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CREME ANTI-ENVELHECIMENTO

Creme anti-envelhecimento à base de ácido hialurónico, en-
riquecido com água de videira vermelha e myramaze. A sua tex-
tura macia e sedosa oferece hidratação, brilho e suavidade ao 
rosto que recupera o seu esplendor desde a primeira aplicação.

UTILIZAÇÃO: aplicar de manhã e à noite na pele limpa. Mas-
sagear suavemente até ficar completamente absorvido. Para um 
efeito de choque, primeiro aplique algumas gotas de óleo facial 
anti-envelhecimento concentrado.
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TRATAMENTO FACIAL ANTI-IDADE

Óleo inovador com um intenso efeito anti-envelhecimento e fácil 
de absorver. A sua formulação baseada em preciosos óleos de 
Argan, Macadamia e Arroz, juntamente com Beta Caroteno e 
Vitamina E, confere brilho e hidratação ao rosto, tornando-o mais 
jovem desde as primeiras aplicações. A pele recupera vitalidade 
e elasticidade.

UTILIZAÇÃO: aplicar de manhã e à noite na pele limpa. Mas-
sagear suavemente até ficar completamente absorvido. Ade-
quado como base antes de um creme de rosto Sevens Skincare.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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CREME PARA PELE IMPURA

Creme antioleosidade e desintoxicante à base de ácido 
mandeólico e glicólico, extrato de aveia, amido e arroz e óleos de 
amêndoa. Adequado para a pele impura e mista. A sua delicada 
formulação, com rápida absorção, garante um efeito opaco, ideal 
como base para a maquiagem.

UTILIZAÇÃO: aplicar de manhã e à noite na pele limpa. Mas-
sagear suavemente até ficar completamente absorvido.

CREME PARA PELE SENSÍVEL

Creme com uma açõES protetora e calmante intensa. Reestrutura 

a barreira cutânea e restaura a sua camada lipídida, protegen-

do a pele mais sensível. Alivia a vermelhidão graças à presença 

de Manteiga de Shea, Óleo de Amêndoa e Vitamina E.

UTILIZAÇÃO: aplicar de manhã e à noite na pele limpa. Mas-

sagear suavemente até ficar completamente absorvido.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



SORO ESPECÍFICO COUPEROSE

Soothing e desarressante soro específico para coupérose e a 
pele mais sensível. A sua rica formulação baseada em Ácido Hi-
alurónico, Betaine, Allantoin e Vitamina E e PP dá alívio à pele, 
atenuando a sua vermelhidão e irritação.

UTILIZAÇÃO: aplicar de manhã e à noite na pele limpa. Mas-
sagear suavemente até ficar completamente absorvido. Pode ser 
usado várias vezes ao dia e em combinação com creme de 
pele sensível.
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OLHOS E LÁBIOS DE SORO IMEDIATO

Olhos e lábios de soro baseados em ácido hialurónico com 
efeito de enspada, elevação, proteção e anti-envelhecimento. 
O exclusivo complexo multivitamínico (vitaminas E, C, B3, B5, B6), 
produz um efeito esclarecedor e hidratante. Um tratamento com 
resultado imediato, visível já a partir da primeira aplicação.

UTILIZAÇÃO: aplicar de manhã e à noite na pele limpa. Mas-
sagear suavemente até ficar completamente absorvido.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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SORO DE ENCHIMENTO ANTI-IDADE

Enchimento de soro de dupla ação inovadora e exclusiva: enchi-
mento, para um lifting facial imediato, e anti-envelhecimento, para 
uma pele jovem e brilhante. A sinergia entre o ácido hialurónico com 
peso molecular muito baixo e o Reforcyl, um poderoso antioxidante, 
realiza uma intensa atividade de rejuvenescimento da pele do rosto.

UTILIZAÇÃO: aplicar de manhã e à noite na pele limpa. Mas-
sagear suavemente até ficar completamente absorvido. Para um 
efeito de choque, primeiro aplique algumas gotas de Tratamento 
Facial Anti-Envelhecimento.

TRATAMENTO DAS MÃOS EMOLIENTES 
COM ANTIBACTERIANO

Emulsão antisséptica e emoliente leve, protege e nutre as mãos 
dando suavidade e elasticidade. A fórmula não gordurosa é en-
riquecida com um complexo antibacteriano baseado em prata 
coloidal e ingredientes ativos altamente biocompatíveis que re-
alizam uma ação de higienização, antimicrobiana e protetora, 
regenerando a flora bacteriana da pele. A presença de Prata 
Colloidal dentro do creme é fundamental para uma ação desin-
fetante e bacteriídica da pele. Não é umage.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



MÁSCARAS FACIAIS
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INOVADOR, LUXUOSO E ALTAMENTE PERFOMANTI

NOVA GERAÇÃO DE MÁSCARAS EM

 CELULOSE 100% NATURAL 

PARA UMA ADESÃO PERFEITA AO ROSTO, 

EFEITO “SEGUNDA PELE”, 

E MELHOR PENETRAÇÃO E DIFUSÃO 

DOS ATIVOS, ATÉ 92% MAIS, 

COM RESULTADOS VISÍVEIS 

EM 15 MINUTOS

INFUSÕES DE SORO, OFERTA NUMA ÚNICA 

APLICAÇÃO, A MESMA QUANTIDADE DE INGREDIENTES 

ATIVOS CONTIDOS EM 22 ML DE SORO
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MÁSCARA FACIAIS: 

DESINTOXICANTE / ESCLARECEDOR

ANTI-IDADE / SUAVIZAÇÃO

ENCHIMENTO / REFINARIA

HIDRATANTE / NUTRITIVO

MÁSCARA LABIAL: 

ENCHIMENTO / SUAVIZAÇÃO

PATCH DE OLHO: 

ENCHIMENTO / RE-INSIFICAÇÃO

RITUAL DE BELEZA FACIAL: 

ANTI-IDADE DE LUXO 

ENCHIMENTO DE LUXO 

HIDRATANTE DE LUXO  

BELEZA RITUAL OLHOS E LÁBIOS: 

ENCHIMENTO DE LUXO 
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Máscara facial 
DESINTOXICANTE / ESCLARECEDOR

Um concentrado desintoxicante que dá brilho instantâneo ao 
rosto. É adequado para todos os tipos de pele. O poder esfo-
liante dos ácidos mandólicos e glicolicos associados à ação 
absorvente do amido de arroz e do emoliente óleo de amêndoa 
ajuda a eliminar as toxinas e impurezas que fazem com que a tez 
se desfaça, realizando uma delicada ação esfoliante, uniforme e 
esclarecedora.

Máscara facial 
ANTI-IDADE / SUAVIZAÇÃO

Um concentrado de soro anti-envelhecimento que dá ao rosto 
um extraordinário efeito “pele nova”. A sua fórmula é enriquecida 
com ácido hialurónico e o exclusivo Myramaze, um verdadeiro 
oásis de bem-estar para a pele árida e seca que regenera e 
fortalece a epiderme graças à sua grande contribuição para 
a hidratação e à sua invasível barreira protetora que melhora 
significativamente a textura da pele.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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Máscara facial dourado 
ENCHIMENTO / REFINARIA

Uma infusão de soro de enchimento que dá ao rosto um efei-
to de plumping extraordinário. Esta máscara microcristalina de 
celulose dourada cria uma barreira perfeita que permite que o 
soro penetre cada vez mais rápido. A sinergia entre o ácido ja-
lurónico com peso molecular muito baixo e Reforcyl, um poderoso 
antioxidante, realiza uma intensa ação de rejuvenescimento da 
pele minimizando rugas e linhas de expressão.

Máscara facial 
HIDRATANTE / NUTRITIVO

Um cocktail refrescante que dá ao rosto uma hidratação profun-
da e imediata. A sua fórmula rica em ácido hialurónico melhora a 
elasticidade e a hidratação da pele. Vitaminas E+PP defendem 
a pele de danos oxidantes e previnem o envelhecimento da 
pele enquanto a Manteiga de Shea a nutre profundamente.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

23

Máscara labial 
ENCHIMENTO / SUAVIZAÇÃO

Uma infusão de soro de enchimento que dá ao contorno do láb-
io um efeito de suavização extraordinário. Esta máscara 100% de 
celulose em tecido ultra fino adere perfeitamente favorecendo a 
absorção dos ingredientes ativos durante a colocação. A mistura 
única de vitaminas E+C e Ácido Hialurónico ajuda a realizar uma 
ação de enchimento e anti-envelhecimento em rugas de código 
de barras.

Patch de olho dourado 
ENCHIMENTO / RE-INSIFICAÇÃO

Uma infusão de soro de enchimento que desperta e ilumina o con-
torno dos olhos. Estas manchas de microcristais de celulose dourada 
criam uma barreira perfeita que permite que o soro penetre cada 
vez mais rápido. A sua fórmula melhorada com ácido hialurónico e um 
cocktail multi-vitaminas ajuda a preencher e minimizar rugas e linhas 
de expressão através da realização de uma química de ação an-
ti-envelhecimento.

7 ml | 0.24 fl. Oz.

7 ml | 0.24 fl. Oz.



Ritual de Beleza 
ROSTO ANTI-ENVELHECIMENTO DE LUXO

Contém 1 Máscara Facial Desintoxicante/Iluminante e 1 Más-
cara Facial Anti-Envelhecimento/Alisamento.

UTILIZAÇÃO: aplique a Máscara Desintoxicante / Iluminante no 
rosto limpo e faça-a aderir perfeitamente. Deixe-o ligado duran-
te 15 minutos, retire-o e massaje o soro em excesso. Em seguida, 
proceda com a aplicação da Máscara Anti-Envelhecimento/ Al-
isamento e deixe-a acesa durante 15 minutos. Retire-o e massaje 
o soro em excesso. Em seguida, proceda com a aplicação de 
um creme da linha Sevens Skincare específica para a sua pele.
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Ritual de Beleza  
ROSTO ENCHIMENTO DE LUXO

Contém 1 Máscara Facial Desintoxicante/Iluminante e 1 Más-
cara de Ouro Filler/Perfector.

UTILIZAÇÃO: aplique a Máscara Desintoxicante / Iluminante no 
rosto limpo e faça-a aderir perfeitamente. Deixe-o ligado duran-
te 15 minutos, retire-o e massaje o soro em excesso. Em segui-
da, proceda à aplicação da máscara de ouro Filler/Perfector e 
deixe-a acesa durante 15 minutos. Retire-o e massaje o soro em 
excesso. Em seguida, proceda com a aplicação de um creme 
da linha Sevens Skincare específica para a sua pele.
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Ritual de Beleza  
ROSTO HIDRATANTE DE LUXO

Contém 1 Máscara Facial Desintoxicante/Iluminante e 1 Máscara 
Facial Hidratante/Nutritiva.

UTILIZAÇÃO: aplique a Máscara Desintoxicante / Iluminante no 
rosto limpo e faça-a aderir perfeitamente. Deixe-o ligado durante 
15 minutos, retire-o e massaje o soro em excesso. Em seguida, pro-
ceda com a aplicação da Máscara Facial Hidratante/ Nutritiva 
e deixe-a acesa durante 15 minutos. Retire-o e massaje o soro em 
excesso. Em seguida, proceda com a aplicação de um creme da 
linha Sevens Skincare específica para a sua pele.

Ritual de Beleza  
LUXO FILLER OLHOS E LÁBIOS

Contém patch de olho de ouro preenchido/redener e 1 máscara 
de lábios de enchimento/lisação.

UTILIZAÇÃO: aplique as manchas de ouro de enchimento/re-
densificantes olhos na área periocular e a máscara de lábios 
de enchimento/lisação no contorno do lábio e faça-as aderir 
perfeitamente. Deixe-os ligados durante 15 minutos, retire-os e 
massaje o soro em excesso. Proceda então com a aplicação do 
Soro de Olhos e Lábios Imediatos da linha Sevens Skincare.



CREMES CORPORAIS
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FORMULADO COM INGREDIENTES ATIVOS 

SELETIVOS PLANTAS NATURAIS 

DO RESULTADO COSMÉTICO MÁXIMO

QUALIDADE, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



CREME CORPORAL HIDRATANTE

Creme corporal hidratante e emoliente. Óleos preciosos 
de amêndoa e arroz, juntamente com extrato orgânico de 
Calendula e Vitamina E, dão vida a uma textura delicada, com 
rápida absorção. Um mimo diário indispensável, graças ao seu 
aroma fresco e envolvente.
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CREME INTENSIVO DE CELULITE

Creme intensivo para o tratamento da celulite. A última geração 
de ingredientes ativos, como Slimexir e Nicoment em sinergia com 
cafeína, Escina e Extrato de Centella Titrated, atua de forma 
direcionada e incisiva em manchas e retenção excessiva de água. 
Também adequado para o tratamento do abdómen e rolamentos 
localizados. A partir das primeiras aplicações, a pele de casca de 
laranja será mais suave e compacta. Funcionalidade extrema.

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.
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CREME DE DRENAGEM

Creme de drenagem e emagrecimento à base de Escina, Cafeína, 
Glyacid ECO, Glaucine e extrato de Plâncton. A sinergia de ingre-
dientes ativos eficazes e funcionais favorece a drenagem e elimi-
nação da estagnação fluida dos tecidos da pele, exercendo uma 
ação explícita de remise en forme. A partir da primeira aplicação 
a pele será mais compacta e hidratada, graças à presença de 
Abacate, Arroz, Manteiga de Shea e Vitamina E.

CREME DE FIRMEZA E TONIFICAÇÃO

Formulação baseada em tensores poderosos, Glyacid ECO, 

Glaucine e Manihot Esculenta Tuber, que firme e redefine a pele 

a partir da primeira aplicação, trazendo um efeito de elevação 

expresso. Um verdadeiro ginásio para a pele que imediatamente 

parece mais tonificado e firme. Abacate, Arroz, Manteiga de Shea 

e Vitamina E trazem emolliência e hidratação.

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.



MERCHANDISING

CATÁLOGO

LEAFLET

SHOPPER



AURA srl Via  San Carlo 7/A - 20030 Senago (MI) Italy

+39 035224879           info@auramilano.it           sevensskincare.it


