A FORÇA DO MAR E
A DESCOBERTA DAS ALGAS

Eficaz na redução da celulite*
Preferido por milhões de mulheres em todo o mundo**
*Celulite. Este termo refere-se única e exclusivamente aos efeitos cutâneos inestéticos, à adiposidade da
pele e a todas as manifestações caracterizadas por uma pele com aspeto “casca de laranja”
** Estudo de mercado levado a efeito pela GFK Eurisko

As Algas Marinhas
Um potente e natural anticelulítico

Um dos mais eficazes produtos
para a celulite e a adiposidade
da pele é proveniente do mar. Estudos científicos reconhecem o
benefício das algas marinhas: são
remineralizantes, ajudam a desintoxicar, drenam, retardam o envelhecimento, combatem os radicais
livres e têm a propriedade de diminuir a celulite.
As algas GUAM® remineralizantes
e dermoprotetoras atuam eficazmente, diminuindo a celulite* e
a adiposidade da pele, reduzem
o diâmetro da circunferência da
coxa** e promovem a suavidade
e a elasticidade da pele logo
após as primeiras aplicações.
*celulite: efeitos inestéticos da pele
**a redução do diâmetro da circunferência da coxa não implica perda de
peso

Nutrindo-se da riqueza do mar,
as algas concentram até 50 000
vezes as propriedades do ambiente marinho. É essa a razão dos
extraordinários benefícios que
fornecem quando usadas como
ingrediente principal em cosméticos e em produtos de beleza e
bem-estar.
Há mais de 30 anos que a fórmula das lamas de algas da GUAM®
permanece inalterada. A tipologia
da alga marinha utilizada é a mesma, colhida nos fundos oceânicos
por métodos tradicionais. A partir
do mês de Maio, quando as algas
são jovens e estão na plenitude
das suas capacidades, inicia-se a
recolha a bordo de embarcações
com um instrumento antigo (o
“scoubidou”): as algas são colhidas e libertas da sua água.
Uma vez colhidas, as algas, são
dispostas em campos abertos de
vastas dimensões para secarem
e arejarem por ação do sol e dos
ventos marítimos. Perdem assim
80% da sua água.

Sucessivamente as algas serão reduzidas a pó e misturadas com outros
ingredientes através de procedimentos desenvolvidos rigorosamente
a frio para se manterem inalteradas as propriedades e as características originárias da planta.
A fórmula patenteada GUAM® são algas em pó misturadas com argila
verde, fundidas com fitoextratos de plantas e com a adição de óleos
essenciais para aumentar a permeabilidade do produto
A Lacote tem alargado os seus horizontes com a inserção de dezenas
de especialidades às suas algas visando o bem-estar das pessoas e, a
marca GUAM® torna-se, como o é atualmente, uma das marcas mais
consolidadas no sector.

Uma inovação inimitável
A introdução dos F.I.R. (Raios Infravermelhos
Longínquos) nos produtos da GUAM®
O estudo e as experiências que a
Lacote efetuou nos últimos anos,
sobre a interação dos mais importantes princípios ativos das Lamas
de Algas GUAM® (algas marinhas e
argila) com minerais ativos, deu à luz
um resultado extraordinariamente
eficaz, incorporando no preparado
a Turmalina negra, um mineral natural puro, que provoca:
•Aumento da microcirculação
cutânea
•Sensação de calor que provoca
bem-estar
•Maior duração do calor ativo
A ciência sempre promoveu o calor
como um meio natural de favorecer
a microcirculação cutânea e de reduzir as adiposidades e os aspetos
mais inestéticos da nossa pele.
Os Raios Infravermelhos Longínquos F.I.R são ondas eletromagnéticas naturais essenciais para o nosso
bem-estar e são utilizadas no campo da beleza, do bem-estar e das
terapias medicinais.

A sua ação facilita o relaxamento
muscular e aumenta a microcirculação cutânea com consequente
melhoria da oxigenação e da regeneração dos tecidos danificados.
Baseando-se nestes conceitos a Lacote desenvolveu nos últimos anos,
pesquisas e estudos aprofundados
sobre a interação entre os componentes das Lamas de Algas Guam®
(algas marinhas, argila e óleos
essenciais), com minerais naturais
ativos, entre os quais identificou a
Turmalina Negra finamente micronizada para dar vida e um resultado extremamente eficaz, capaz de
aproveitar os benefícios dos F.I.R
(Raios Infravermelhos Longínquos)

com vantagem para as células e os
tecidos pelo aumento da microcirculação cutânea o que permite uma
melhor absorção dos princípios ativos das algas marinhas Guam®.
A fórmula das Lamas de Algas
Guam® enriquecida com Turmalina
Negra mineral é capaz de absorver
o calor corporal e de o retransmitir
sob a forma de raios infravermelhos longínquos provocando um aumento da temperatura local e da microcirculação cutânea.
96% dos consumidores estão satisfeitos.
Resultados verdadeiros:
O grau de satisfação dos consumidores foi testado mais vezes e os resultados referentes à diminuição da
celulite e das adiposidades cutâneas,
diâmetro da coxa e pele mais firme
e compacta, foram certificados por
importantes universidades Italianas.

Algas GUAM | Argila | Turmalina

Aumento da
temperatura
CALOR CORPORAL
A emissão dos FIR acontece quando um corpo reativo
captura o calor, para depois o retransmitir sob a forma de
Raios Infravermelhos Longínquos (FIR)

OS BENEFÍCIOS DOS F.I.R
1. ESTIMULAM A
MICROCIRCULAÇÃO SANGUÍNEA
2. MELHORAM O TRANSPORTE DE
OXIGÉNIO ÀS CÉLULAS
3. DIMINUEM O CANSAÇO E
ALIVIAM O STRESS
4. AJUDAM A REMOVER AS
TOXINAS

CLASSIC FORMULA
Cuidados anticelulite*

As Fanghi d’Alga GUAM® Lamas de Algas com FIR representam
um auxilio válido para combater os efeitos inestéticos da celulite*,
incluindo o efeito pele “casca de laranja”. São naturais e as suas
propriedades proporcionam resultados percetíveis logo a partir das
primeiras aplicações. As GUAM® Lamas de Algas com FIR estimulam, tonificam e refirmam a pele, dando-lhe suavidade e elasticidade. Para obter os máximos benefícios dos vários ingredientes
contidos no produto (tratando-se de um preparado natural), é importante misturá-lo com cuidado até obter uma pasta homogénea,
macia e cremosa. Para uma maior otimização dos resultados,
poderá massajar as partes afetadas com o Fangocreme GUAM®
com FIR nos dias em que não aplicar as Lamas de Algas.

Fanghi d’Alga GUAM®
com FIR
Lamas de Algas

MODO DE USAR: Aplique uma quantidade adequada de produto nas partes afetadas com uma leve massagem circular. Envolva
a zona com uma película transparente e deixe atuar durante 45
minutos. Durante a utilização é normal aperceber-se de um ligeiro
avermelhamento da pele acompanhado de um ligeiro prurido ativo,
que desaparecerá em pouco tempo. Elimine o produto com água.
Boião: 400ml

Fangocreme GUAM®
com FIR

O Fangocreme combate os efeitos inestéticos da celulite* graças às
propriedades das Algas GUAM® associadas a preciosos fitocomplexos vegetais.
Ideal para ser utilizado nos dias de descanso das Lamas de Algas
porque proporcionam a continuidade da ação no combate à celulite*.
O Fangocreme GUAM® deixa na pele um “prurido ativo” que se sente
na proporção da quantidade aplicada.
Aconselha-se, por isso, começar com uma pequena quantidade e depois aumentar sucessivamente, tendo em atenção a reação da própria
pele.
MODO DE USAR: Aplicar o produto de modo uniforme, nas partes
afetadas e massajar delicadamente até à absorção completa do
creme. O “prurido” que pode aparecer cerca de 5-10 minutos depois
da aplicação é normal e pode durar durante 30-40 minutos.

Boião: 300ml

Sequência aconselhada

Cuidados
Anticelulite*

1ª Semana

Manutenção:

2ª Semana
uma aplicação semanal
durante 4/6 meses

3ª Semana

Dias de aplicação das Lamas

4ª Semana

Dias de repouso (aplicar o
Fangocreme)

Gel refirmante com FIR GUAM®

Tubo: 250ml

Em virtude de conter os mesmos oligoelementos das Fanghi d’Alga GUAM® Lamas de Algas, recomenda-se a sua aplicação logo após a utilização das mesmas.
O GUAM® Gel Refirmante pode ser utilizado diáriamente.
MODO DE USAR: Faça uma boa massagem com o produto sobre as partes afetadas até à sua completa
absorção.

*Celulite. Este termo refere-se única e exclusivamente aos efeitos cutâneos inestéticos, à adiposidade
da pele e a todas as manifestações caracterizadas por uma pele com aspeto “casca de laranja”

COOL FORMULA
Para peles sensíveis
Cuidados anticelulite*

Fanghi d’Alga GUAM®
Lamas de Algas
Fórmula Fria

Boião: 400ml

Estas algas usufruem de todos os benefícios naturais das algas extraídas dos oceanos não poluídos, para
assegurar eficácia a partir das primeiras aplicações, combatendo os efeitos inestéticos da celulite*. A sua
formulação especial, enriquecida com mentol dá à pele uma agradável sensação de frescura, deixando-a
extraordinariamente firme e tonicada.
Após a aplicação das Lamas de Algas Fórmula Fria, recomendamos a aplicação do Gel Refirmante
GUAM® (Classic Formula).
Melhoram as condições e o aspeto estético das pernas inchadas e com sensação de peso. À base de
algas marinhas GUAM, fitoextratos e óleos essenciais, são ativas contra os efeitos inestéticos da celulite*.
Com uma ação tonificante são ótimas para utilizar durante a estação quente e em todos os casos em que
se pretende uma ação refrescante na pele.
MODO DE USAR: Aplique uma quantidade adequada de produto nas partes afetadas com uma leve massagem circular. Envolva a zona com uma película transparente e deixe agir durante 45 minutos. Elimine
o produto com água tépida.

Sequência aconselhada

Cuidados
Anticelulite*

1ª Semana

Manutenção:

2ª Semana
uma aplicação semanal
durante 4/6 meses

3ª Semana

Dias de aplicação das Lamas

4ª Semana

Dias de repouso (aplicar o
Fangocreme)

Fangocreme GUAM®
Fórmula Fria

Tubo: 250ml

O produto Fangocreme GUAM® Fórmula Fria é um creme de consistência aveludada e macia, desenvolvido especificamente para as peles sensíveis. Combate de forma efetiva os efeitos cutâneos inestéticos da
celulite*
As propriedades das algas GUAM®, associadas a fitocomplexos vegetais e ao mentol, deixam a pele tonicada, fresca e luminosa. O Fangocreme GUAM® Fórmula Fria pode ser usado todos os dias, sozinho ou em
conjunto com as Lamas de Algas GUAM® Fórmula Fria. A sua fórmula com mentol, provoca uma sensação
refrescante, sendo adequada para as peles mais delicadas e sensíveis.
MODO DE USAR: Aplicar o produto sobre as partes afetadas, massajando até o produto ser totalmente
absorvido.

*Celulite. Este termo refere-se única e exclusivamente aos efeitos cutâneos inestéticos, à adiposidade
da pele e a todas as manifestações caracterizadas por uma pele com aspeto “casca de laranja”

Pancia e Girovita
Fórmula Barriga e Cintura
Cuidados anticelulite*

Fanghi D’Alga GUAM®
Pancia e Girovita com FIR
Lamas de Algas
Barriga e Cintura

Boião: 400g

O produto GUAM® Lamas de algas com FIR Barriga e Cintura, graças às propriedades estimulantes
e remineralizantes das Algas GUAM®, em sinergia
com as ações específicas da escina (derivada da
castanha-da-índia) e da cafeína favorecem uma ação
tonificante e refirmante das zonas afetadas. A sua
fórmula especial combate e atenua visivelmente os
efeitos inestéticos localizados na zona da barriga
e da cintura, deixando a pele extraordinariamente
firme e tonicada.
MODO DE USAR: Aplicar uma quantidade adequada
do produto nas partes afetadas com uma leve massagem circular. Envolver a zona com película
aderente e deixar atuar durante 40 minutos. Retirar a
película e eliminar o produto no banho.
Para obter melhores resultados após retirar as algas
deve aplicar o Gel Refirmante da Classic Formula.

Sequência aconselhada

Cuidados
Anticelulite*

1ª Semana

Manutenção:

2ª Semana

3ª Semana

uma aplicação semanal
durante 4/6 meses
Dias de aplicação das Lamas

4ª Semana

Dias de repouso (aplicar o
Fangocreme)

Fangocrema Pancia e Girovita GUAM®
com FIR
Fangocreme Barriga e Cintura com FIR

Tubo: 150ml

Fangocreme Barriga e Cintura com FIR é um creme à base
de algas GUAM®, cafeína, turmalina mineral micronizada,
alga espirulina, isoflavonas de soja e laranja amarga que foi
formulado para combater e atenuar visivelmente a adiposidade e os efeitos cutâneos inestéticos localizados na barriga e cintura, deixando a pele extraordinariamente firme e
elástica.

MODO DE USAR: Aplicar o produto de manhã e à noite nas zonas afetadas com uma delicada massagem
circular até à completa absorção do produto. O calor libertado e difundido pelo produto favorece a
penetração dos princípios ativos e aumenta com a quantidade de produto aplicado, sendo perfeitamente
normal que a zona onde se aplica o produto fique avermelhada e apresente um prurido ativo. Se o mesmo
for muito intenso, lave a zona com água e aplique menos produto da próxima vez.
PRECAUÇÕES DE USO: Desaconselha-se o uso em peles muito delicadas e/ou com fragilidade capilar.
*Celulite. Este termo refere-se única e exclusivamente aos efeitos cutâneos inestéticos, à adiposidade
da pele e a todas as manifestações caracterizadas por uma pele com aspeto “casca de laranja”

CALDO FORMULA
1ª Semana

Cuidados
Anticelulite*

Sequência aconselhada
Manutenção:

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

Fanghi D’Alga GUAM®
Azion rapida com FIR
Lamas de Ação Rápida
Com FIR

uma aplicação semanal
durante 4/6 meses
Dias de aplicação
Dias de repouso

Misturar bem antes de cada
aplicação
Aplicar uniformemente as Lamas
de Algas de ação rapida com
uma ligeira massagem nas partes
afetadas.

Utilizando uma pelicula transparente envolver as partes afetadas.
Deixar atuar durante 15 minutos.
Retire o produto com agua tepida.
Dada a elevada concentração dos
principios ativos e substâncias
funcionais é possível sentir o caracteristico “prurido ativo”.

Termine massajando com o Gel
Refirmante GUAM ® até à sua
completa absorção.

Boião: 400ml
O estudo das experiências que a Lacote efetuou nos últimos anos sobre a interação entre os mais importantes princípios ativos das Lamas de Algas Guam® (algas marinha e argila) com os minerais ativos, deu
vida a um resultado extraordinariamente eficaz adicionando a turmalina negra, um mineral natural puro,
micronizado a 53 micron (dimensões com as quais mantém integras as suas propriedades). Com esta nova
formulação as Lamas de Algas Guam® aumentam a temperatura cutânea e absorvem o calor do corpo que
vem retransmitido sob a forma da Raios Infravermelhos Longínquos (F.I.R) com todas as vantagens para as
células* e os tecidos, com um aumento da microcirculação cutânea o que permite uma melhor absorção
das algas marinhas Guam®.
*Celulite. Este termo refere-se única e exclusivamente aos efeitos cutâneos inestéticos, à adiposidade
da pele e a todas as manifestações caracterizadas por uma pele com aspeto “casca de laranja”

FORMULA TOURMALINE
Fangodoccia Termico GUAM®
Tourmaline com FIR
Lama Térmica Para o Duche
Para uma massagem rápida debaixo do duche durante 3 minutos
Com algas marinhas Guam® e oligoelementos marinhos + Turmalina mineral com os benefícios dos Raios Infravermelhos Longínquos
(F.I.R)
A Lama Térmica para o Duche massaja-se debaixo do duche durante 3 minutos ou mais, gerando um benéfico e intenso calor na pele
para um cuidado anticelulítico* e drenante.
O Fangodoccia Termico é particularmente indicado para situações
de frio intenso como, por exemplo, depois da prática de desportos de inverno e quando o nosso corpo necessita que o calor permaneça na pele depois do duche

Boião: 400ml

MODO DE USAR: Passar o corpo por água quente. Aplicar uma boa quantidade de FANGODOCCIA TERMICO
na barriga, braços, pernas e glúteos, evitando sempre as partes mais delicadas do corpo. Massajar durante 3
ou mais minutos. Passar por água
Aconselham-se 2-3 aplicações por semana
Não usar espuma de banho nas zonas onde aplica a lama.

Crema LIiporiducente GUAM®
Tourmaline com FIR
Creme Liporedutor Coxas e Glúteos

Frasco doseador: 200ml

Ajuda e reduzir a celulite e as adiposidades cutâneas, mesmo as mais rebeldes, localizadas na zona dos glúteos e as coxas (eficácia demonstrada em
testes clinicos universitários).
A fórmula com algas Guam e princípios ativos de origem natural foi enriquecida com turmalina mineral, sujeita a um processo de micronização para ser
incorporada no produto. O creme assim formulado, tem a propriedade de
absorver o calor para o retransmitir sob a forma dos benéficos Raios Infravermelhos Longínquos (FIR) com todas as suas vantagens para as células e os
tecidos cutâneos. Ajuda e remodelar a silhueta, a pele ficará mais lisa e suave
e os tecidos mais tonificados. Teste levado a efeito por uma universidade
italiana demonstrou que depois de 30 dias de aplicação o produto diminui a
celulite e as adiposidades cutâneas, com um resultado médio** de 2,5cm de
diminuição no diâmetro da circunferência da coxa.
(**a diminuição do diâmetro da circunferência da coxa não implica perda de
peso).

MODO DE USAR: Aplicar uma boa quantidade de produto e massajar sobre as
partes interessadas até à sua completa absorção. Aconselha-se que seja aplicado 2 vezes ao dia. O produto pode gerar um ligeiro calor e um “prurido ativo”
acompanhado de um ligeiro rubor que pode durar alguns minutos, ou mais
tempo segundo a quantidade de produto aplicado.

DREN FORMULA
Óleo Dren GUAM®
Leve e suave, não deixa a pele gordurosa e é absorvido imediatamente.
Graças à sinergia ativa dos seus componentes, conjuga a força amaciadora e nutritiva dos óleos de girassol e azeitona com o elevado poder descongestionante das algas GUAM® e do chá verde. A pele fica luminosa,
macia e aveludada.
MODO DE USAR: Aplica-se em todo o corpo com ligeiras
massagens, até a sua total absorção.

Frasco doseador: 200ml

UOMO FORMULA
Duo GUAM® Corpo Riducente Uomo
Duo - Cuidados do Corpo Redutores
para Homem
Creme de aquecimento
Firma e modela a pele do abdómen e das ancas.
Este creme com a riqueza dos princípios ativos sinérgicos das Algas Guam com
a Alga Euglena gracilis e Água de Fonte Marinha de Noirmoutier, assegura uma
eficaz ação remodeladora do abdómen e das ancas. A pele ficará mais firme e
compacta. Aplicar de manhã e à noite.
MODO DE USAR: Massajar sobre a pele com movimentos circulares. O produto
desenvolve um calor difuso que favorece a penetração dos princípios ativos e
que aumenta proporcionalmente à quantidade aplicada. É normal o aparecimento de alguma vermelhidão e de um prurido ativo nas zonas onde é massajado. Ótimo para usar depois do duche.

Tubo: 200ml

CORPO FORMULA
Bioactivity Smagliature GUAM®
Creme Contra as Estrias
Coxas – glúteos – barriga – seios – braços
Com ácido glicólico para todos os tipos de pele
O creme Guam® para as estrias é rico em princípios ativos naturais que hidratam a pele em profundidade, protegendo a sua estrutura e favorecendo o
processo de reparação cutânea. Os ingredientes funcionais presentes no creme,
juntamente com as algas Guam®, mantêm uma excelente hidratação cutânea.
Ajudam a repor a funcionalidade da pele relaxada e enfraquecida, minimizando
no tempo as estrias existentes e prevenindo o seu reaparecimento.
A pele ficará mais sedosa, compacta e elástica e poderá notar-se uma melhoria
estético – cutânea.
MODO DE USAR: Aplicar o produto nas zonas com estrias e massajar até à
completa absorção do produto. Aconselha-se uma aplicação de manhã e outra
à noite.

Tubo: 150ml

Alga Stick-cell GUAM®
Cuidados anticelulíticos em stick

Ajuda a diminuir os efeitos inestéticos da celulite* e as adiposidades cutâneas.
Produto para combater de modo eficaz, rápido e preciso os
efeitos inestéticos da celulite* e das adiposidades cutâneas
nas pernas, barriga, glúteos e braços, tonificando e firmando a pele. O Alga Stick-Cell contém extrato de Alga Marinha
Guam® obtido por um processo Bioactivity* que tem uma
ação antioxidante. Este extrato, combinado com Garcinia
cambogia, Cafeína e a Laranja Amarga, enquanto diminui os
efeitos inestéticos da celulite* e das adiposidades cutâneas,
modela a silhueta e combate os radicais livres evitando a oxidação e o envelhecimento celular
*Bioactivity: é um processo inovador para obter o extrato de
alga marinha por via enzimática: a ação antioxidante é três
vezes superior à dos extratos tradicionais.
MODO DE USAR: Tirar o selo de garantia, dobrando-o várias
vezes para a direita e para a esquerda, mantendo o stick na
posição original para evitar que se danifique (ver imagem no
folheto interior). Passar o aplicador na barriga, glúteos, pernas
e braços insistindo nas zonas mais criticas. Um ligeiro rubor,
um “prurido” ativo e a sensação de frio-quente faz parte da
tipologia do produto e, é natural.
*Celulite. Este termo refere-se única e exclusivamente aos efeitos cutâneos inestéticos,
à adiposidade da pele e a todas as manifestações caracterizadas por uma pele com
aspeto “casca de laranja”

Stick: 75ml

FangoGel Drenante Rimodellante Gambe GUAM®
DRENANTE REMODELADOR DAS PERNAS
Ação Quente - Frio
•Não necessita de passar por água
•Com extrato Bioactivity de Algas Guam®
•Com Nanoesferas Lipoativas
•Com Fitoextrato drenante
Este produto tem uma ação direcionada para diminuir os efeitos cutâneos inestéticos causados pelo inchaço e pela retenção hídrica
O Guam FangoGel de ação quente- frio drenante e remodelador das pernas, com Algas Guam® e princípios
ativos naturais específicos, ajuda a reduzir os efeitos cutâneos inestéticos causados pelo inchaço e pela
retenção hídrica, favorecendo a microcirculação cutânea para ajudar a reencontrar uma silhueta remodelada. A sua formulação é enriquecida com Nanoesferas Lipoativas que desenvolvem a sua ação contra
as adiposidades localizadas (adipócitos), e com ativos antioxidantes que ajudam a combater os radicais
livres, dando à pele um aspeto mais jovem e vital.

A tecnologia das Nanoesferas Lipoativas
A tecnologia das nanoesferas, à base do extrato da Coccoloba uvifera, transferida para o campo da cosmética permite direcionar os princípios ativos exatamente para o local onde são necessários, maximizando a sua eficácia para se poderem obter resultados diretos e visíveis. Este sistema revolucionário é,
neste caso, utilizado para intervir de modo direcionado nas células adiposas, provocando uma atividade
redutora, amplificada pelas propriedades anticelulíticas, drenantes e antioxidantes das algas marinhas.
As nanoesferas utilizadas na fórmula do FangoGel têm um
diâmetro de 220 nanometros (1 nanometro é um milionésimo
do milímetro): na sua superfície externa estão presentes estruturas peptídicas cuja composição, uma vez que as nanoesferas
são absorvidas pela pele, permite reconhecer e fixar-se só e exclusivamente aos recetores específicos dos adipócitos (células
adiposas). Graças a um mecanismo que se define como “chave
/ fechadura” estas nanoesferas penetram no interior da célula adiposa, libertando os princípios ativos e o efeito lipolítico
que ajuda a diminuir o volume e, simultaneamente, prevenir
a formação de novos lípidos (lipogénese) e de novas células
adiposas (adipogenese)
MODO DE USAR: Este produto não necessita de permanecer
um tempo na pele e de seguida ser enxaguado. Aplicar o produto nas partes interessadas com ligeiras massagens até à sua
completa absorção. Durante e logo depois da aplicação, irá
sentir-se uma agradável sensação de frescura que dará depois
de alguns minutos origem a uma sensação de calor que poderá
perdurar durante algumas horas de acordo com a sensibilidade
da pele.
Aconselha-se como estratégia de ataque aplicar diariamente
durante 15/20 dias. Como prevenção e manutenção uma aplicação a cada 2 dias.

Tubo: 200ml

Crema Rassodante GUAM® Seno-Corpo
Creme Refirmante Seio-Corpo
Proporciona firmeza e elasticidade à pele e é produzido com princípios
ativos naturais cuidadosamente selecionados. Com as propriedades do
Creme Refirmante obtêm-se resultados desde as primeiras aplicações
pela ação das Algas GUAM® em sinergia com os extratos naturais de
faia e de hera. O Creme Refirmante ajuda a pele a ficar mais firme,
tonificada e elástica, prevenindo a perda de elasticidade dos tecidos.
É indicado para os seios, para aplicação após cirurgias estéticas, durante e após os regimes de emagrecimento e gravidez.
MODO DE USAR: Aplicar uma boa quantidade de Creme Refirmante na
zona problemática efetuando uma boa massagem até à absorção total.
Aconselha-se o uso de Creme Refirmante todos os dias durante, pelo
menos, 3 semanas.

Tubo: 250ml

Crema Anticellulite GUAM®
Creme Anticelulite
Os princípios ativos de origem natural cuidadosamente selecionados
do creme anticelulite* possuem uma excelente ação contra os efeitos
cutâneos inestéticos e contra a adiposidade da pele. Graças à sua fluidez de aplicação, o creme anticelulite* é particularmente indicado para
qualquer tipo de massagem, até mesmo profissional.
MODO DE USAR: Aplicar com uma boa massagem nas zonas problemáticas até à absorção total. A aplicação do creme anticelulite*
pode ser feita diáriamente.

Tubo: 250ml

*Celulite. Este termo refere-se única e exclusivamente aos efeitos cutâneos inestéticos, à adiposidade da pele e a todas as manifestações
caracterizadas por uma pele com aspeto “casca de laranja”

Tubo: 150ml

Inthenso GUAM® Crema Seno Volumizzante
Creme de Seios Push Up + Efeito Tensor
A forma e o volume do seio dependem, também, do tecido adiposo subcutâneo que o constitui. É
normal que, ao longo da vida, o seio possa sofrer alterações fisiológicas, especialmente depois de
variações repentinas de peso ou após períodos de gravidez e amamentação. Este creme foi especialmente desenvolvido para dar firmeza e volume ao seio. Contém o princípio ativo Gezhimu™ um complexo de bio extratos vegetais naturais (alga rosa Gelidium sesquipedale, raiz de “Zhi Mu” e Sorghum
bicolor) que ajuda a tornar o seio mais volumoso, mais elevado e mais firme
GUAM® INTHENSO Creme de Seios Push Up contém substâncias funcionais naturais que não interferem com o sistema hormonal.
MODO DE USAR: Estender uma fina camada de creme e massajar em sentido circular, da base do seio
para o pescoço, evitando o mamilo, até a absorção total.
Inicialmente duas vezes por dia durante dois meses.
Posteriormente uma aplicação diária é suficiente para manter os resultados.
Substâncias ativas: Gezhimu™ Complexo de bio-extratos vegetais que contém:
Zhi Um (raiz), planta asiática da família das “liláceas”. Favorece a progressiva acumulação de lípidos
no tecido adiposo subcutâneo do seio, conferindo-lhe mais volume.
Gelidium Sesquipedale, alga vermelha rica em minerais e aminoácidos. Remineralizante, confere elasticidade e suavidade à pele do seio.
Sorghum Bicolor, cereal com alta concentração de vitamina C, B2 e óleos que provocam na pele um
imediato efeito de push up.
Manteiga de Rosa Canina, hidratante e nutriente.

Crema Interno Cosce e Braccia GUAM®
Creme para a zona interna das coxas e
braços
Ajuda a tornar a pele da zona interna das pernas e dos braços, mais
firme, menos flácida e mais elástica
Creme especifico para as zonas mais sujeitas à flacidez cutânea
como a zona interna das coxas e dos braços.
Este creme, em sinergia com a Kigelia africana e a alga Nannochloropsis oculata, aplicado na pele desenvolve uma ação de alisamento percetível e imediato e protege as células dos danos oxidativos.
MODO DE USAR: Massajar as partes interessadas com a dose de
creme fornecida pelo frasco doseador, até à sua total absorção.
Pode ser utilizado diáriamente, de manhã e à noite.

Frasco Doseador: 200ml

Fangocrema Notte GUAM®
Fangocreme Noite
Atua durante o repouso noturno. Remodela e aperfeiçoa a silhueta*.
Gera um efeito de aquecimento e um formigueiro ativo que
oferecem uma agradável sensação de bem-estar.
A sua aplicação antes de deitar reduz as imperfeições da pele
provocadas pelo congestionamento da mesma, tornando a silhueta mais elegante*
*a ação deste produto não implica perda de peso
MODO DE USAR: Aplicar uma dose abundante de Fangocreme
Noite GUAM® nas zonas afetadas todas as noites, antes de
dormir, durante 2 semanas. Massajar o produto até a sua completa absorção.
O seu efeito é caracterizado por um “prurido ativo” típico das
Lamas de Algas GUAM® que aumenta proporcionalmente à
quantidade aplicada. Recomenda-se que inicialmente se aplique uma pequena quantidade de produto e se aumente progressivamente tendo em conta a reação da pele.
A sensação de “prurido ativo” desaparece se lavar com água
fria.
O produto contém uma elevada percentagem de sal para aumentar a ação drenante. Mesmo após diversas horas de aplicação, pode-se formar na pele uma fina camada branca que
deve ser lavada.

Boião: 500ml

Boto mask viso - acido ialuronico, botox-like e alghe GUAM®
Máscara de rosto boto - ácido hialurónico, botox-like e algas GUAM®

A Lacote criou uma máscara de rosto rica no precioso
ácido hialurónico de baixo peso molecular, elementos
naturais polivitamínicos e um ativo Botox-Like que
atua nas linhas e rugas de expressão.
O ácido hialurónico presente na nossa pele vai diminuindo progressivamente com o passar dos anos,
provocando uma perda de brilho e de tom na pele.
É por isso que esta máscara de ácido hialurónico tonifica e torna a pele mais elástica e luminosa, desenvolvendo uma ação de enchimento e ajudando a estimular a produção natural de colagénio.

3 pacotes de utilização única de Máscara em pó de 20g
3 pacotes de utilização única de Liquido Ativador de 40ml

MODO DE USAR: Misturar numa tigela o conteúdo do
pacote PÓ (20g) com o conteúdo do pacote LÍQUIDO
ATIVADOR (40ml). Misturar rapidamente para evitar a
formação de grumos. Na pele limpa do rosto, aplicar este
composto uniformemente evitando o contorno dos olhos e
dos lábios. Esperar 15-20 minutos e, quando estiver solidificado, tirar a máscara a partir de uma extremidade. Retirar
do rosto eventuais resíduos do produto com água tépida.

FORMULA BAGNO
Alga Scrub GUAM®
Alga Esfoliante
Cuidados energizantes marinhos.
Mistura natural de Algas GUAM®, sais marinhos e óleos vegetais elimina as impurezas e favorece a renovação celular. Esfoliante, hidratante, nutriente, elastificante, refirmante, tonificante e revitalizante. Graças
à ação “aromaterápica” dos óleos essenciais (limão, menta e rosmaninho) proporciona uma extraordinária
e “inédita” sensação de energia e bem-estar geral.
Produto completo que predispõe a pele a obter
melhores resultados com a utilização das Lamas de
Algas GUAM®
Não usar as algas esfoliantes depois da utilização
das Lamas de Algas GUAM® (usar nos dias em que
não aplicou as Lamas)
MODO DE USAR: No duche, depois de retirar a espuma do sabonete ou do gel de banho e, com o
corpo molhado, espalhar abundantemente o produto sobre a pele, massajando energicamente com
movimentos circulares. Deixar em repouso durante
alguns minutos. Remover bem o produto apenas
com água. Não voltar a usar sabão ou gel.

Boião: 500ml

Bagno Mare Nord-Est GUAM®
Gel de Banho Mar North-East
Suavizante e hidratante
Com algas GUAM®, sais marinhos e fito extratos de castanha-daÍndia e de malva.
É o mais clássico Gel de Banho da casa Guam®, muito apreciado
pela elevada concentração de algas e pela sua ação suavizante e
hidratante que asseguram à pele uma extraordinária suavidade e hidratação, mesmo depois de lavagens frequentes e diárias.
Criado para o corpo, é adequado também para a lavagem dos cabelos.

VESTUÁRIO GUAM®

O VESTUÁRIO GUAM® contém:
1. Tecido EMANA®, uma microfibra de poliamida com cristais minerais bioativos integrados
no DNA do fio, que absorve o calor do corpo humano para o restituir sob a forma de Raios
Infravermelhos Longínquos.
2. Algas marinhas GUAM® micro encapsuladas no tecido e com uma libertação lenta dos
princípios ativos
Estes produtos da GUAM® em microfibra EMANA®, foram feitos com microcápsulas contendo Algas
Marinhas Guam®. A tecnologia da microencapsulação permite uma libertação lenta dos princípios ativos e
aumenta a sua capacidade de interagir com o organismo.
O vestuário GUAM® feito com o inteligente fio EMANA contém também cristais minerais bioativos que
absorvem o calor do corpo humano e o restituem sob a forma de Raios Infravermelhos Longínquos (F.I.R).
Estes raios são ondas eletromagnéticas essenciais para o nosso bem-estar e são utilizadas na terapêutica
médica.
Os cristais minerais bioativos contidos no tecido EMANA®
melhoram a microcirculação a nível cutâneo: estando integrados no tecido desenvolvem a sua ação durante o período
de vida do vestuário. As microcápsulas incorporadas no tecido largam na pele os princípios ativos das algas marinhas
GUAM® e desenvolvem a sua ação até ao término dos seus
princípios ativos o que, dada a sua lenta libertação, devido
à microencapsulação, ocorre depois de várias semanas de
uso. Mesmo depois de inúmeras lavagens mantém a sua ação
de tonicidade pelos minerais contidos no tecido. O vestuário
GUAM® é confortável e permite uma cómoda mobilidade ao
longo de todo o dia. Com o movimento massajam, apertam e
remodelam** pernas, coxas e glúteos e abdómen mesmo nas
zonas mais difíceis.
(**a ação de remodelar não implica perda de peso).

IL COLLANT
O trabalho em 3D do fio, com costuras planas, torna o Collant
particularmente confortável, remodelando a silhueta, enquanto a
malha elástica opaca de 50 DEN garante um aspeto elegante e
feminino.
• Ajuda a reduzir a celulite*
• Aumenta a tonicidade
• Melhora a microcirculação cutânea
• Graças à ação ligeiramente compressiva que refina a
cintura e levanta os glúteos com um efeito de “barriga
lisa”, o collant da GUAM® é confortável e permite mobilidade exercendo uma massagem continua que facilita a
absorção dos princípios ativos das algas GUAM®. Com o
movimento massaja, pernas e glúteos mesmo nas zonas
mais difíceis

IL LEGGINGS
Em tecido suave e confortável permite uma utilização agradável e continua durante o dia, quer nas atividades normais, quer no tempo de descanso. Ajudam a firmar e a remodelar** as pernas e os glúteos mesmo
nas zonas mais difíceis (**a ação de remodelar não implica perda de peso).
• Ajuda a reduzir a celulite* (*celulite: efeitos cutâneos inestéticos)
• Aumenta a tonicidade da pele
• Torna a pele mais firme e mais elástica

PANTY VENTRE PIATTO CALÇÃO BARRIGA LISA
Ajuda a firmar e a tonificar a pele na zona da barriga
e das ancas.
• Tem uma ação direcionada para reduzir*
a barriga (*esta ação não envolve perda de
peso)
• Ajuda a melhorar a circulação e a elasticidade cutânea
• Aperta e ajuda a tonificar a pele
• Remodela** a barriga e os glúteos
(**a ação de remodelar não implica perda de peso).

IL LEGGINGS MASSAGGIANTE
Para a atividade desportiva, o tecido dos Leggings
Massajantes de desporto GUAM® foi estudado para
estimular a microcirculação graças a uma estrutura
de ondas diferenciadas nas zonas lisas e nas zonas
de relevo. Para uma massagem direcionada nas partes
mais críticas graças à sua estrutura de ondas diferenciadas. Com um tecido superconfortável para todas
as atividades desportivas.

• Com algas Guam®
• Ajuda a melhorar a microcirculação
• Ajuda a diminuir a celulite*
• Elástico com ondas diferenciadas
• Ajuda a tornar a pele mais firme e compacta
(*celulite: efeitos cutâneos inestéticos)

IL LEGGINGS ACTIVE
Os Leggings Active Traspirante Guam® aproveitam a
tecnologia do tecido respirável Micromesh, uma micro-malha que promove a respirabilidade e secagem
rápida. O tecido ligeiro, a cintura alta e a tecnologia
Samless sem costuras, dá uma sensação de liberdade
que é ideal para desenvolver atividades dinâmicas.
• Melhora a microcirculação
• Ajuda a tornar a pele mais firme e compacta
• Ajuda a diminuir a celulite*
• Cintura subida e conforto absoluto. Efeito
Barriga Lisa
• Tecido EMANA – Sem costuras

(*celulite: efeitos cutâneos inestéticos)

TOP ACTIVE
O Top Active Traspirante Guam®, aproveita a tecnologia do tecido respirável Micromesh, uma micro-malha
que promove a respirabilidade e secagem rápida. O
tecido ligeiro, o confortável apoio do seio, e a
tecnologia Samless sem costuras, dá uma sensação
de liberdade que é ideal para desenvolver atividades
dinâmicas.
Com algas marinhas GUAM® microencapsuladas e
com Vitamina E que tem uma ação antioxidante contra o envelhecimento cutâneo
• Ação firmante*
+ Vitamina E para uma ação antioxidante
• Pele mais firme e compacta
• Para todas as estações
• Leve e totalmente opaco
(*Firmante da pele)

T-SHIRT SNELL
T-SHIRT ABDÓMEN LISO HOMEM
A T-Shirt Snell GUAM® é confortável e permite uma cómoda mobilidade ao longo de todo o dia; com o
movimento aperta e remodela** o abdómen ajudando a ter um físico mais tonificado
(** a ação de remodelar não implica perda de peso)
•
•
•
•

Tem uma ação direcionada para reduzir* o abdómen (*esta ação não envolve perda de peso)
Ajuda a melhorar a circulação e a elasticidade cutânea
Aumenta a tonicidade da pele
Remodela o corpo e tonifica a pele nas zonas abdominais

PATCHES PANCIA E FIANCHI GUAM®
ADESIVOS PARA A BARRIGA E AS ANCAS
Cuidados adelgaçantes direcionados, intensos e contínuos, para a barriga e as ancas, durante 8h, com
Algas GUAM®.
Fórmula inovadora com Turmalina para os benefícios dos Raios Infravermelhos Longínquos (F.I.R)
Como resultado de estudos e pesquisas sobre tecnologias inovadoras, cria-se o patch que permite uma
lenta e controlada libertação dos seus extratos naturais diretamente nas zonas interessadas. Os PATCHES
da GUAM® atuam de modo direto e eficaz nos cuidados adelgaçantes e remodeladores da barriga e das
ancas. Isto é conseguido com os extratos naturais das lamas de Algas Guam (algas marinhas e argila extraida de mina de origem marinha), com uma mistura equilibrada de extratos (cafeína, centelha asiática,
aloe vera, hera, castanha da Índia e gilbardeira) e minerais ativos.
Os PATCHES Barriga e Ancas são confortáveis e feitos num material mole que adere à pele modelando-se
perfeitamente ao corpo. Invisível sob a roupa pode ser utilizado quer de dia quer de noite.

Representado por:

www.sovex.pt

