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Annemarie Lindner é considerada a pioneira dos cosméticos naturais – num tempo em que 

muitos ainda acreditavam na omnipotência da química, ela já estava a focar-se  na eficácia de 

ingredientes naturais. Em conjunto com o marido, Walter Lindner, fundou a Annemarie Lindner 

Kräuterkosmetic (cosmética vegetal) na anterior Alemanha de Leste, e, em 1959, recomeçou 

na cidade de Calw na Floresta Negra, com Walter Lindner e Herman F. Börner, tendo criado 

a marca ANNEMARIE BÖRLIND – Natural Beauty. Assim, desde o lançamento dos primeiros 

produtos, temos defendido que os cosméticos naturais são eficazes e compatíveis com a pele.

Em 1947, esta experiente cosmetologista começou a produzir cosméticos à base de plantas 

sob o seguinte princípio: “I don’t put anything on my skin that I can’t eat.” - (Se não posso 

comer esta substância não vou pô-la na minha pele)

Em 1959, juntamente com o seu marido e sócio, ela fundou a marca ANNEMARIE BÖRLIND 

Natural Beauty.

Em 1965, Börlind foi o primeiro fabricante de cosméticos a oferecer um skin care system ten-

do mesmo sido agraciado com o tão cobiçado selo de qualidade Neuform.

Em 1974, a linha LL Regeneration revolucionou os cosméticos com os seus produtos à base 

de plantas.

Presente no mercado há mais de 60 anos, a marca tem uma história de sucesso nos cosméti-

cos naturais. Atualmente, está representa em mais de 38 países. 

A nossa máxima de desenvolvimento corporativo sustentável é também expressa no facto de, 

para além de Michael Lindner, a terceira geração estar já a trabalhar para a empresa da família, 

a fim de conduzir a ANNEMARIE BÖRLIND em direção ao futuro.

HISTÓRIA



FILOSOFIA

Espírito científico pioneiro

 - Há mais de 60 anos que temos vindo a descobrir novos ingredi-
entes ativos naturais utilizando essas descobertas no desenvolvi-
mento de produtos cosméticos inovadores.

Valores

 - Protegemos os recursos naturais e estamos comprometidos a 
interagir com a natureza e os recursos naturais de forma 
responsável.

- Utilizamos a nossa própria água de nascente para todos os 
produtos.

Responsabilidade

 - Fabricamos todos os nossos produtos na Floresta Negra.
Utilizamos extratos de plantas provenientes de agricultura biológica 
certificada ou de colheita silvestre.

 - Não fazemos testes em animais nem utilizamos matérias-primas 
derivadas de  animais mortos.

Sustentabilidade

 - Promovemos vários projetos sociais como o da manteiga de 
Karité biológica no Mali, o qual cria meios de subsistência para as 
famílias locais, até um hostel escolar no Bangladesh e o apoio ao 
projeto “Rosas não Ópio“ no Irão.
 - Certificamo-nos que os nossos fornecedores utilizam processos 
ecológicos e éticos e que garantem condições de trabalho justas.



RESPONSABILIDADE

INGREDIENTES       

Manuseamento responsável dos recursos naturais

SÍMBOLO DA FLORESTA NEGRA

• Desde 2012 que estamos orgulhosos de sermos distinguidos 
com o CSE (Certificado de Sustentabilidade Económica) selo de 
sustentabilidade. Só 9 empresas a nível mundial têm esta cer-
tificação que garante uma gestão ecologicamente sustentável, 
socialmente integrada e orientada para a qualidade.

• Com estas certificações garantimos que 75% das plantas são de 
origem biológica. No caso da nossa marca 80 a 98% das plantas 
são-no.

• Os produtos ANNEMARIE BÖRLIND são vegetarianos e também  
oferecemos produtos vegan

• Em casos excecionais usamos substâncias naturais como cera 
de abelha, dado que têm propriedades especiais que não podem 
ser obtidas de outro modo.

Sem PEG – utilizado como emulsionante

Sem parabenos – conservantes utilizados nos cosméticos con-
vencionais

Sem óleos minerais - incluindo silicones que são obtidos do 
petróleo e que são substituidos por óleos de plantas de alta 
qualidade

Ao utilizarmos ingredientes ativos naturais tornamos como a nossa principal prioridade  a 
sustentabilidade e a utilização cuidada dos recursos. 



Espírito pioneiro científico
Reconhecimento por pesquisa e produtos

Inovação com honras

“Mais de 60 distinções e prémios da indústria, e mais de 40 avaliações de 
“excelente” em testes realizados pela German Stiftung Warentest e pela 
ÖKO-TEST, confirmam que estamos no caminho certo para continuar a 
desenvolver cosméticos naturais recorrendo à  moderna investigação de 
ponta”
NICOLAS LINDNER, Managing Director



PROTEÇÃO SUAVE.
PELE MACIA.
ZZ 
SENSITIVE
SYSTEM  
ANTI-STRESS

CUIDADO CALMANTE 
PARA PELE SENSÍVEL E 
MAIS JOVEM OU PELE 
SENSÍVEL A NECESSITAR 
DE REGENERAÇÃO



ZZ 
SENSITIVE
SISTEM  
ANTI-STRESS

Linha de cuidados calmantes para peles sensíveis. Se o siste-
ma imunológico da pele está alterado isso provoca irritações 
e intolerâncias. O nosso inovador complexo ativo pré e pro-
biótico regula a proteção da pele e restabelece o equilíbrio da 
flora cutânea.

MILD CLEANSING EMULSION
Emulsão de limpeza. Limpa a pele do rosto, pescoço e colo suave e profundamente. O inovador 
complexo ativo pré e probiótico regula e apoia as defesas da própria flora cutânea.

STRENGTHENING FACIAL GEL
Gel facial. Hidrata intensamente a pele e prepara-a para os cuidados seguintes de dia ou, de 
noite. A orquídea dourada dá à pele uma sensação de frescura e de relaxamento.

PROTECTIVE DAY CREAM
Creme de dia protetor. Uma textura ligeira para um cuidado com suavidade. Ajuda a fortalecer 
a barreira de proteção da pele. A orquídea dourada deixa a pele com uma sensação de suavi-
dade.

FORTIFYING NIGHT CREAM
Creme de noite refirmante. O complexo ativo com pré e probióticos reequilibra a flora cutânea. 
A orquídea dourada ajuda a regular o valor do pH natural da pele e proporciona uma sensação 
calmante. 

REGENERATIVE DAY CREAM
Creme de dia regenerante. Creme de cuidados intensivos para deixar a pele mais suave. Aju-
da a estimular a renovação celular e a suavizar a pele. O tremoço branco ajuda a redefinir os 
contornos do rosto.

REGENERATIVE NIGHT CREAM
Creme de noite regenerante. O complexo de ativos pré e probióticos ajuda a reequilibrar a flora 
cutânea. Ajuda a estimular a renovação celular e deixa a pele com uma aparência mais suave. 
O tremoço branco ajuda a redefinir os contornos do rosto.

REGENERATIVE EYE CREAM
Creme regenerante para o contorno dos olhos. Ajuda a diminuir as rugas e ridulas existentes. 
A orquídea dourada reforça a barreira natural da pele.



MAIS HIDRATAÇÃO.
APARÊNCIA MAIS FRESCA.
AQUA
NATURE
SYSTEM
HYDRO

LINHA DE CUIDADOS 
PARA AS PELES
DESIDRATADAS



AQUA
NATURE
SYSTEM
HYDRO

Linha de cuidados refrescantes para peles secas e desidratadas. A 
partir dos 30 anos a pele precisa de produtos que combatam de 
modo eficaz a desidratação e mantenham a sua humidade natural. 
Uma pele bem hidratada conserva a sua elasticidade durante mais 
tempo. As células estaminais do papiro e outras valiosas substân-
cias naturais, previnem as rugas por falta de hidratação e fornecem 
elasticidade.

REFRESHING CLEANSING MOUSSE
Mousse de limpeza refrescante. Os tensioativos vegetais limpam a pele em profundidade e 
com suavidade. O aloé vera biológico, o extrato de açúcar de beterraba e o ácido hialurónico 
vegetal hidratam perfeitamente a pele. Permite uma sensação de frescura. 
Não deve ser agitado antes de usar, nem ser utilizada uma grande quantidade de produto. 
Não é aconselhado para a limpeza dos olhos.

REVITALIZING REHYDRATION SERUM
Sérum hidratante e revitalizante. O aloé vera, o extrato de alga verde e o ácido hialurónico 
vegetal hidratam a pele em profundidade. O epilóbio refina os poros. Para uma pele uniforme 
e com um brilho radiante.

DAY CREAM LIGHT
Creme de dia. As células estaminais do papiro ajudam a reforçar a barreira cutânea da pele 
e, em combinação com o ácido hialurónico vegetal e o extrato de salicórnia, aumentam a hi-
dratação da pele. Este creme em gel suave e ligeiro é ideal para as peles mistas e como base 
de maquilhagem.

SMOOTHING DAY CREAM
Creme de dia. As células estaminais do papiro ajudam a reforçar a barreira cutânea da pele 
e, em combinação com o ácido hialurónico vegetal e o extrato de salicórnia, aumentam a 
hidratação da pele. A textura cremosa deste creme torna-o perfeito como base de maqui-
lhagem.

REHYDRATING NIGHT CREAM
Creme de noite. As células estaminais do papiro e os óleos vegetais ajudam a regenerar a 
pele. O ácido hialurónico vegetal e o aloé vera biológico hidratam a pele. Este creme de noite 
é uma fonte de hidratação noturna.

PLUMPING EYE CREAM
Creme de contorno de olhos firmante. O ácido hialurónico vegetal e o extrato de salicórnia 
atenuam as rugas provocadas pela pele seca. A cafeína biológica tem um efeito desconges-
tionante e ajuda a diminuir os papos dos olhos. Atenua as marcas de fadiga e reaviva o olhar. 



MAIS VITALIDADE.
MAIS TOM.
LL
REGENERATION
SYSTEM
VITALITY

CUIDADOS REVITALIZANTES 
PARA PELES QUE
NECESSITAM REGENERAÇÃO 
COM PRODUTOS
FORMULADOS PARA 
ATUAREM EM CONJUNTO



LL
REGENERATION
SYSTEM
VITALITY

Linha de cuidados revitalizantes para peles que necessi-
tam de regeneração. Ativa a renovação celular aos pri-
meiros sinais de envelhecimento. Fatores biológicos mas 
também a falta de sono e o stress diminuem a capacidade 
de regeneração natural da pele a partir dos 30 anos. Tor-
nam-se visíveis os primeiros sinais de envelhecimento e 
a pele parece menos juvenil e menos elástica. A linha LL 
REGENERATION com o seu biocomplexo LL estimula a
renovação celular e ajuda a pele a ficar mais firme e 
revitalizada.

GENTLE CLEANSING MILK
Leite de limpeza. Elimina com suavidade as impurezas e a maquilhagem do rosto, pescoço e 
colo. O biocomplexo LL com o seu componente vegetal com modo de ação patenteado, ajuda 
a estimular a renovação celular da própria pele e a apoiar a firmeza e a tonicidade da pele. A 
Erva de S. João tem uma ação adstringente.

REVITALIZING BLOSSOM DEW GEL
Gel Revitalizante. Hidrata em profundidade o rosto, pescoço e colo. O biocomplexo LL com o 
seu componente vegetal com modo de ação patenteado, ajuda a estimular a renovação celular 
da própria pele. O resultado é uma pele mais firme e mais tonificada. A equinácea tem uma 
ação regenerante. Alivia-se a sensação de tensão e a pele fica mais elástica e preparada para 
as etapas de cuidados seguintes.

REVITALIZING DAY CREAM
Creme de dia revitalizante. A manteiga de karité ajuda a reforçar a barreira cutânea. O biocom-
plexo LL com o seu componente vegetal com modo de ação patenteado, ajuda a acelerar a 
renovação celular. Como resultado temos uma pele, visivelmente, mais firme e mais tonificada.

REVITALIZING NIGHT CREAM
Creme de noite revitalizante. O óleo de sésamo biológico mantém a pele hidratada. O biocom-
plexo LL com o seu componente vegetal com modo de ação patenteado, ajuda a acelerar a 
renovação natural da pele durante a noite. Proporciona às peles secas e desidratadas tónus e 
elasticidade. De manhã a pele está suave e fresca.

EYE WRINKLE CREAM
Creme contorno de olhos. Devido a preciosos óleos vegetais protege e alisa a pele do contor-
no dos olhos. A eufrásia tem uma ação descongestionante. O biocomplexo LL com o seu com-
ponente vegetal com modo de ação patenteado, ajuda a tornar a pele mais firme e tonificada. 
Reduz as rugas de pele seca. A zona de contorno dos olhos fica suave e com uma aparência 
radiante. Este creme também pode ser usado no contorno dos lábios.



MAIS TONALIDADE.
MAIS ELASTICIDADE.
SYSTEM
ABSOLUTE
SYSTEM
ANTI-AGING

LINHA DE CUIDADOS 
PARA AS
PELES MAIS EXIGENTES



SYSTEM
ABSOLUTE
SYSTEM
ANTI-AGING

Linha de cuidados revitalizantes para as peles mais exigentes. 
Na faixa etária dos 40 anos, a pele começa a perder tónus e 
elasticidade. A própria produção do nosso organismo em co-
lagénio e elastina diminui. A pele perde a sua vitalidade e fica 
com uma aparência mais baça. Os contornos faciais ficam 
menos firmes e o tónus da pele diminui. O extrato de alga 
verde, incorporado numa matriz 3D de substâncias ativas pro-
venientes da árvore de Tara, ativa a produção de colagénio e

de elastina durante mais tempo. Melhora-se a densidade da pele e atenuam-se as rugas.

GENTLE CLEANSING LOTION
Loção de limpeza. Suaves tensioativos limpam e desmaquilham, em profundidade, a pele do 
rosto, pescoço e colo. O extrato de alga verde, incorporado numa matriz 3D de princípios ati-
vos provenientes da árvore de Tara, ajuda a estimular a produção de colagénio e de elastina 
durante um longo período de tempo. Melhora a densidade da pele e ajuda a minimizar as rugas. 
Deixa a pele com uma sensação de frescura e de suavidade.

FIRMING BEAUTY FLUID
Fluido refirmante. O extrato de alga verde, integrado numa matriz 3D de princípios ativos pro-
venientes da árvore de Tara, ajuda a estimular a produção de colagénio e de elastina durante 
um longo período de tempo. Ajuda a minimizar as rugas. O extrato do trevo de água tem um 
efeito antioxidante e protege a pele do envelhecimento precoce.

SMOOTHING DAY CREAM
Creme de dia. O extrato de alga verde, integrado numa matriz 3D de princípios ativos prove-
nientes da árvore de tara, ajuda a estimular a produção de colagénio e de elastina. Ajuda a 
suavizar a pele e a minimizar as rugas. O óleo de jojoba ajuda a hidratar a pele. Com uma tex-
tura rica funciona muito bem como base de maquilhagem. Para as peles com maior exigência.

REGENERATING NIGHT CREAM
Creme de noite. O extrato de alga verde, integrado numa matriz 3D estimula a produção de 
colagénio e de elastina. O óleo das sementes de Limnanthes alba alimenta e suaviza a pele du-
rante a noite. A sua textura cremosa e nutritiva proporciona uma regeneração visível de manhã.

SMOOTHING DAY CREAM LIGHT
Creme de dia. O extrato de alga verde, integrado numa matriz 3D ajuda a estimular a produção 
de colagénio e de elastina durante um longo período de tempo. Ajuda a alisar a pele de modo 
visível e a minimizar as rugas. O óleo de jojoba mantem a pele hidratada. Com uma textura 
suave e cremosa é particularmente indicado para as peles mistas.

REGENERATING NIGHT CREAM LIGHT
Creme de noite. O extrato de alga verde, integrado numa matriz 3D, ajuda a estimular a pro-
dução de colagénio e de elastina durante um longo período de tempo. Ajuda a suavizar a pele 
e a minimizar as rugas. O óleo das sementes de Limnanthes alba alimenta e suaviza a pele 
durante a noite. A sua textura suave e cremosa proporciona uma regeneração visível de manhã.
Indicado para as peles mistas.

SMOOTHING EYE CREAM
Creme de contorno de olhos. O extrato de alga verde, integrado numa matriz 3D estimula a 
produção de colagénio e de elastina. O extrato das folhas da árvore da seda da Pérsia refirma 
a pele do contorno dos olhos e confere-lhe luminosidade.



SISTEMA DE CUIDADOS DE
REVITALIZAÇÃO PARA 
PELE MADURA.
NATUROYALE

OS MELHORES INGREDIENTES 
PROVENIENTES DA NATUREZA.
PARA A BELEZA QUE TRANSCENDE 
O TEMPO

SYSTEM
BIOLIFTING



NATUROYALE Linha de cuidados revitalizantes para as peles mais madu-
ras. A linha NATUROYALE cuida da beleza da pele no futu-
ro. Esta linha anti-idade ajuda a manter atrativa a pele das 
mulheres que já alcançaram os seus objetivos e querem 
agora organizar a sua vida com mais tranquilidade. São 
seguras de si mesmas. Sofisticadas. Motivadas.

A chave da eficácia desta linha é o complexo Biolifting que combina uma seleção de nutrientes 
provenientes da natureza com os últimos conhecimentos científicos. Combinado com a trufa 
branca ativa o processo de regeneração da própria pele e estimula a renovação celular. Se 
forem utilizados diariamente os 5 produtos da linha consegue-se um surpreendente efeito de 
lifting.

CLEANSING
Creme de limpeza. Este creme de limpeza de textura sedosa elimina com suavidade as im-
purezas e a maquilhagem, e prepara a pele para as etapas de cuidados seguintes. O complexo 
Biolifting com trufa branca, estimula a renovação celular e hidrata a pele durante a limpeza. 
Para uma pele fresca e suave.

LIFTING SERUM
Sérum de Lifting. Refrescante, estimulante e baseado em ingredientes ativos naturais dá uma 
luminosidade imediata à pele e prepara-a para os cuidados seguintes. O complexo Biolifting 
com trufa branca ajuda a estimular o metabolismo da pele, hidratando-a em profundidade.

DAY CREAM
Creme de dia. Este creme de dia com uma textura aveludada, provoca uma sensação de con-
forto imediato e constitui uma excelente base de maquilhagem. O complexo Biolifting à base 
de trufa branca previne o aparecimento de rugas e rídulas, hidrata e pele em profundidade e 
ajuda a estimular a renovação celular. O extrato de folha de agrião do Pará ou jambu reforça a 
rede de colagénio e atenua as rugas e rídulas. Para uma pele firme, lisa e com um brilho fresco.

NIGHT CREAM
Creme de noite. Este creme nutritivo adapta-se ao biorritmo da pele. O complexo Biolifting à 
base de trufa branca ajuda a estimular o processo de renovação natural da pele, revitaliza-a 
e cuida das fibras de elastina. O extrato de tremoço branco otimiza a produção de colagénio 
e contribui para reforçar os tecidos. Para uma pele mais firme, lisa e para uma aparência mais 
fresca ao acordar.

EYE AND LIP CARE
Para o cuidado dos olhos e dos lábios. O cuidado calmante e protetor do contorno dos olhos e 
dos lábios ajuda a regenerar as zonas sensíveis do rosto. O complexo Biolifting à base da trufa 
branca estimula a renovação e o metabolismo celular. As rugas e as rídulas são atenuadas. A 
pimenta de Sichuan reforça naturalmente a ação do complexo Biolifting e ajuda a relaxar o 
contorno dos olhos e dos lábios.

SYSTEM
BIOLIFTING



SPECIAL CARE

3-IN-1 FACIAL OIL FOR DRY, DEMANDING SKIN

Anti luz azul. Óleos nutritivos como o óleo ómega Inca, o óleo de 
cacay e o óleo de cereja dos Himalaias, reforçam a natural bar-
reira protetora da pele e suavizam-na. A calêndula protege a pele 
dos raios de luz azul*. Este óleo anti-idade deixa a pele relaxada 
e regenerada.

*A luz azul dos telemóveis, dos tabletes, televisores ou mesmo a 
luz visível, danifica as células e contribui para o envelhecimento 
da pele.

2-PHASE HYALURONAN SHAKE

Solução bifásica de ácido hialurónico. Para peles secas.
A alga vermelha estimula a produção natural de ácido hialurónico 
e hidrata eficazmente e durante um longo período de tempo a 
pele. O ácido hialurónico vegetal proveniente da Tremella, com-
binado com o aloé vera e a nossa água de fonte natural, hidrata 
profundamente a pele. A pele fica “preenchida”. Para uma pele 
fresca e hidratada em profundidade.

ROSE BLOSSOM VITAL CARE

Cuidados vitais com flor de rosa. Para peles maduras e exigentes
As células estaminais das rosas exclusivas da Floresta Negra aju-
dam a contrariar a degradação do colagénio. Os óleos de jojoba e 
de noz de macadâmia refirmam a pele e ajudam a dar uma nova 
vitalidade. Cuidados bifase anti-idade para uma aparência mais 
jovem. Para uma pele revitalizada e fortalecida.



SPECIAL CARE

ORANGE BLOSSOM ENERGIZER

Solução revitalizante com flores de laranjeira. 
Para peles sem brilho e fatigadas.
Os preciosos óleos de jojoba e de noz de macadâmia ajudam a 
pele a encontrar uma nova tonicidade. Os compostos provenien-
tes das laranjas e das flores de laranjeira protegem a pele de um 
envelhecimento precoce provocado pelo meio ambiente. Cuida-
dos bifase para uma maior vitalidade e tonicidade. Para uma pele 
dinâmica e revitalizada.

INTENSIVE CARE CAPSULES

Cápsulas de cuidados intensivos. Para as peles stressadas de 
todos os tipos.
As ceramidas e o óleo de sementes de borragem favorecem a 
resistência e a capacidade de fixação de água na pele. Propor-
ciona uma ação imediata e duradoura, para uma pele visivel-
mente regenerada e suave. Ricas em ácido gama linolénico são 
adequadas a todos os problemas de pele.

FACIAL FIRMING GEL

Gel firmante do rosto. Para a perda de contorno, irregularidades 
da pele e ligeira couperose. Para todos os tipos de pele.
A cavalinha ajuda a definir os contornos do rosto e refirma a epi-
derme. A celidónia atenua uma ligeira couperose e previne a sua 
formação. A pele fica homogénea. Para uma pele suave, firme e 
uniforme.



MASKS

HYDRO GEL MASK

Máscara de cuidados intensivos para as pe-
les desidratadas. O ácido hialurónico vegetal 
equilibra durante um longo período de tem-
po a hidratação da pele e tem um efeito de 
”preenchimento” das linhas e das ridulas de 
pele seca. A alga vermelha ajuda a estimular 
o equilibrio hidrolipídico. Para uma pele radi-
ante e com uma frescura juvenil.

Um ritual de beleza para uma pele relaxada, 
com resultados visíveis e uma eficácia dura-
doura.

ANTI-AGING CREAM MASK

Máscara de cuidados intensivos para as pe-
les exigentes. A pimenta de Sichuan e o óleo 
da árvore de pistácio ajudam a estimular a 
regeneração celular e nutrem a pele. As ru-
gas são visivelmente atenuadas durante um 
longo período de tempo e, os contornos do 
rosto ficam mais definidos. Para uma pele 
mais jovem e vitalizada. Um ritual de beleza 
para uma pele mais relaxada, com resulta-
dos visíveis e uma eficácia duradoura.



EXFOLIANT

EXFOLIATING PEEL

Creme esfoliante feito de microesferas de jojoba. Elimina suave-
mente as células mortas da epiderme. Elimina o excesso de sebo 
das peles com problemas. As pequenas imperfeições são atenua-
das e os poros fechados para uma pele mais limpa. Para uma pele 
fresca, limpa e uniforme. Adequado a uma esfoliação mecânica 
não tem microplásticos.

PEELING POWDER

Peeling enzimático. Os enzimas naturais eliminam as células mor-
tas da camada superficial da pele e ativam a regeneração celular. 
O aloé vera bio fornece aminoácidos, vitaminas e minerais. Para 
uma pele mais limpa, radiante e uniforme. Ideal também para as 
peles sensíveis. Tem uma textura inovadora sem partículas esfo-
liantes. Este peeling pode ser feito com pinceis ou mesmo com 
escovas elétricas.

FRUIT ACID EXFOLIANT

Esfoliante com ácidos de frutos. Gel esfoliante com uma mistura 
natural de ácidos de frutos cítricos e extratos de plantas, esfolia 
com suavidade e elimina as células mortas da camada superficial 
da pele. Estimula a renovação celular. Afina e otimiza a pele. Tam-
bém é ideal para peles oleosas e com tendência a ter acne. Para 
um aspeto fresco, elástico e firme. Evitar o contato com os olhos 
e os lábios.



EYE AND LIPS

EYE WRINKLE CREAM

Creme anti-rugas para o contorno dos olhos. Este creme nutritivo 
e rico em extrato de cenoura alimenta a zona sensível do contor-
no dos olhos. O óleo de sésamo biológico, de elevada qualidade,  
mantém a hidratação da pele e atenua as rugas de pele seca e as 
de expressão. A pele fica visivelmente mais lisa e ganha elastici-
dade.

HYALURONIC EYE PADS

Adesivos com ácido hialurónico para o contorno dos olhos. 
Com um efeito imediato são considerados um “pronto- so-
corro” para os olhos. O seu efeito ajuda a eliminar os vestígios 
de dias longos e de noites curtas. O ácido hialurónico vegetal 
mantém a hidratação e dá um aspeto mais fresco e brilhante 
ao contorno dos olhos. A raiz de Konjac reduz as rugas rápida 
e eficazmente. Para um contorno de olhos fresco, radiante e 
revitalizado.

FOR LIPS

Cuidados dos lábios. Para lábios secos e estragados. A manteiga 
de karité e o bisabolol bio alimentam e reparam a pele sensível 
dos lábios. Protege também do frio.



HANDS

HAND BALSAM

Creme de mãos. O óleo de gérmen de milho alimenta e suaviza as mãos rugosas. O extrato de 
calêndula tem um efeito suavizante. A pele fica protegida e hidratada. Penetra rapidamente e 
fornece uma sensação de suavidade.

ANTI-AGING HANDCREAM

Creme de mãos anti-idade. O extrato do lírio-do-mar ajuda a reduzir as manchas e, a sua com-
binação com a vitamina C, permite obter uma pele mais clara e a otimizar a sua estrutura. A 
vitamina C tem um efeito anti-oxidante e ajuda a aumentar a elasticidade da pele. O óleo de 
jojoba e a manteiga de karité protegem e alimentam a pele para a tornar mais suave. Penetra 
rapidamente e dá uma sensação de suavidade.



ZZ SENSITIVE Mild Cleansing Emulsion (Emulsão de limpeza suave)

ZZ SENSITIVE Strengthening Facial Gel (Gel facial refirmante)

ZZ SENSITIVE Protective Day Cream (Creme de dia protetor)

ZZ SENSITIVE Fortifying Night Cream (Creme de noite refirmante)

ZZ SENSITIVE Regenerative Day Cream (Creme de dia regenerante)

ZZ SENSITIVE Regenerative Night Cream (Creme de noite regenerante)

ZZ SENSITIVE Regenerative Eye Cream (Creme para o contorno dos  olhos)

AQUANATURE Refreshing Cleansing Mousse (Mousse de limpeza refrescante)

AQUANATURE Revitalizing Rehydration Serum (Serum hidratante)

AQUANATURE Day Cream Light (Creme de dia para peles mistas)

AQUANATURE Smoothing Day Cream (Creme de dia)

AQUANATURE Rehydrating Night Cream (Creme de noite hidratante)

AQUANATURE Plumping Eye Cream (Firmante do contorno dos olhos)

LL REGENERATION Gentle Cleansing Milk (Leite de limpeza suave)

LL REGENERATION Revitalizing Blossom Dew Gel (Gel facial revitalizante e 

regenerante)

LL REGENERATION Revitalizing Day Cream (Creme de dia revitalizante)

LL REGENERATION Revitalizing Night Cream (Creme de noite revitalizante)

LL REGENERATION Eye Wrinkle Cream (Creme para o contorno dos olhos e labios)

NATUROYALE Cleansing (Creme de limpeza sedoso e macio)

NATUROYALE Lifting Serum (Serum de lifting)

NATUROYALE Day Cream (Creme de dia aveludado para conforto imediato)

NATUROYALE Night Cream (Creme de noite nutritivo e revitalizante)

NATUROYALE Eye and Lip Care (Para o cuidado dos olhos e dos lábios)

ZZ SENSITIVE

AQUANATURE

LL REGENERATION

NATUROYALE



SYSTEM ABSOLUTE Gentle Cleansing Lotion (Loção de limpeza)

SYSTEM ABSOLUTE Firming Beauty Fluid (Fluido refirmante)

SYSTEM ABSOLUTE Smoothing Day Cream (Creme de dia para peles exigentes)

SYSTEM ABSOLUTE Regenerating Night Cream (Creme de noite)

SYSTEM ABSOLUTE Smoothing Day Cream Light (Creme de dia para peles mistas)

SYSTEM ABSOLUTE Regenerating Night Cream Light (Creme de noite para peles 

exigentes e mistas)

SYSTEM ABSOLUTE Smoothing Eye Cream (Creme contorno de olhos)

3-in-1 Facial Oil for dry, demanding skin (Óleo facial anti luz azul)

2-phase Hyaluronan Shake (Solução bifásica de ácido hialurónico)

Rose Blossom Vital Care (Solução bifásica com rosas)

Orange Blossom Energizer (Solução revitalizante)

Intensive Care Capsules (Cápsulas de cuidados intensivos)

Facial Firming Gel (Gel firmante do rosto)

Hydro Gel Mask (Máscara de ácido hialurónico)

Anti-Aging Cream Mask (Máscara de cuidados intensivos)

Exfoliating Peel (Creme esfoliante)

Peeling Powder (Peeling enzimático)

Fruit Acid Exfoliant (Esfoliante com ácidos de frutos)

Eye Wrinkle Cream (Creme anti-rugas para o contorno dos olhos)

Hyaluronic Eye Pads (Adesivos com ácido hialurónico)

Hand Balsam (Creme de mãos)

Anti-Aging Handcream (Creme de mãos anti-idade)

For Lips (Cuidado dos lábios) 

SYSTEM ABSOLUTE

CUIDADOS INTENSIVOS

MÁSCARAS E ESFOLIANTES

OLHOS - MÃOS - LÁBIOS



BÖRLIND GmbH 75365 
Calw, Germany Made in 
the Black Forest 
www.annemarieborlind.pt

Representado por:

www.sovex.pt


