DESENVOLVIDA A PARTIR DA UNIÃO
DOS MELHORES RECURSOS DA
TECNOLOGIA MODERNA DE COSMÉTICOS,
COM PODEROSOS INGREDIENTES EXTRAÍDOS
DA FLORA E FLORESTAS BRASILEIRAS.
DEVELOPED THROUGH THE UNION OF THE
BEST RESOURCES OF MODERN COSMETIC
TECHNOLOGY AND POWERFUL INGREDIENTS
SOURCED FROM THE BRAZILIAN FLORA AND
RAINFORESTS.
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PRODUTOS VEROMED
VEROMED PRODUCTS

CREME PARA MÃOS - 60g
HAND CREAM - 2.1 oz
O Creme para Mãos Veromed é dermatologicamente testado. Sua
formulação contém silicones e manteiga karité, proporcionando
hidratação e suavidade para as mãos, deixando-as com toque seco e
aveludado, além de aspecto fino e delicado.
Modo de usar: aplicar o produto na região desejada com movimentos
suaves e delicados.

Veromed Hand Cream is dermatologically tested. Its formulation contains silicones
and shea butter, providing hydration and softness to the hands, leaving them with
dry and velvety touch, as well as a smooth and delicate feeling.
How to use: Apply the product to the desired area with soft and gentle
movements.

PRODUTOS VEROMED
VEROMED PRODUCTS

CREME PARA CALCANHARES - 60G
HEEL CREAM - 2.1 OZ
O Creme para Calcanhares Veromed é dermatologicamente testado. Sua
formulação é composta de Aloe vera, Benjoim e Ureia, formando um
complexo com alto poder de hidratação. Tem alta emoliência, toque
aveludado e sensorial agradável. É indicado para hidratar os calcanhares,
deixando-os suaves e macios.
Modo de usar: Aplicar o produto na região desejada com movimentos
circulares, massageando suavemente a pele.

Veromed Heel Cream is dermatologically tested. Its formulation is made up of Aloe
Vera, Benzoin and Urea, forming a complex with high hydration power, providing
high softness, smooth touch and pleasant feeling. It is indicated to moisturize
your heels, leaving them soft and smooth.
How to use: Apply the product to the desired area in a circular motion, gently
massaging the skin.

PRODUTOS VEROMED
VEROMED PRODUCTS

LOÇÃO RELAXANTE PERNAS E PÉS - 250ML
LEGS AND FEET RELAXING LOTION - 8.5 FL.OZ
A Loção Relaxante Pernas e Pés Veromed é dermatologicamente testada.
Sua formulação contém ureia e extratos de arnica e Ginkgo biloba. Possui
textura agradável, alta emoliência e rápida absorção, proporcionando
sensação de bem-estar e leveza. O extrato de arnica possui propriedades
adstringentes, além de auxiliar na circulação e cansaço das pernas e
pés. O extrato de Ginkgo biloba age como antioxidante, tonificante
e revigorante, estimulando a circulação. A ureia age promovendo a
hidratação, o que é essencial para um aspecto saudável da pele.
Modo de usar: aplicar o produto na região desejada com movimentos
circulares, massageando suavemente a pele.

Veromed Legs and Feet Relaxing Lotion is dermatologically tested. Its formulation
contains urea, arnica and Ginkgo biloba. The arnica extract has astringent
characteristics and also helps with the circulation, avoiding the tiredness feeling
in the legs and feet. The Ginkgo biloba extract also helps to stimulate circulation
having antioxidant, tonic and revigorating effects. Urea helps to moisturize that is
essential for a healthy skin. It has a nice, high softness and fast absorbing texture,
providing a good and light feeling.
How to use: Apply the product to the desired area in a circular motion, gently
massaging the skin.

PRODUTOS VEROMED
VEROMED PRODUCTS

LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL - 250ML
MOISTURIZING BODY LOTION - 8.5 FL.OZ
A Loção Hidratante Corporal Veromed é dermatologicamente testada.
Possui textura agradável, toque aveludado e alto teor de hidratação. Sua
formulação contém agentes hidratantes que proporcionam um aspecto
saudável para a pele. Adicionalmente enriquecida com ureia, óleos de
amêndoas doces e semente de uvas. Free Parabenos.
Modo de usar: aplicar o produto na região desejada com movimentos
suaves e delicados.

Grapes seed oil, sweet almond oil and paraben free
Veromed Moisturizing Body Lotion is dermatologically tested. It has nice texture,
velvety touch and high levels of hydration. Its formulation contains moisturizing
agents that provides a healthy look to the skin. It is enriched with urea, sweet
almond and grape seed oils. Parabens Free.
How to use: apply the product to the desired area with soft and delicate
movements.

PRODUTOS VEROMED
VEROMED PRODUCTS

LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL PARA
GESTANTES IMA - 250ML
MOISTURIZING BODY LOTION FOR PREGNANT
WOMEN/IMA - 8.5 FL.OZ
A Loção Hidratante para Gestantes Ima Veromed é dermatologicamente
testada. Sua formulação é rica em óleo de amêndoas, colágeno e óleo
de semente de uvas, que juntos melhoram a firmeza e textura da pele.
Indicada para a época mais importante das mamães, prevenindo o
aparecimento de estrias, proporcionando uma agradável sensação de
maciez e conforto dia após dia.
Modo de usar: aplicar o produto na região desejada com movimentos
suaves e delicados.

Veromed-Ima Moisturizing Body Lotion for Pregnant Woman is dermatologically
tested. Its formulation is rich in almond oil, collagen and grape seed oil, which
combined improve the firmness and texture of the skin. Recommended for the
most important time of a woman. Prevents the appearance of stretch marks and
provides a soft pleasant feeling and comfort day by day.
How to use: Apply the product to the desired area with soft and delicate
movements.

PRODUTOS VEROMED
VEROMED PRODUCTS

NANO FORTALECEDOR DE UNHAS - 30ML
NANO FORTIFY NAILS - 1.01 FL.OZ
O Nano Fortalecedor de Unhas Veromed é um composto de aminoácidos,
vitaminas e proteínas. A Queratina, proteína principal da unha, está em
maior proporção, atuando na qualidade da unha quanto à descamação.
O aminoácido arginina, hidrata e revitaliza a unha. Já a vitamina E atua
principalmente como antioxidante e fonte de lipídeo. A Melaleuca serve
como fungicida, melhorando o aspecto de doenças causadas por fungos.
Modo de usar: aplicar 1 gota sobre a unha e cutícula massageando
suavemente.

The Veromed Nano Fortify Nails is a compound of amino acids, vitamins and
proteins. Keratin, being the main protein of the nail, works to improve its quality
and avoids the scaling of the nails. The Arginine amino acid gives high levels of
hydration and revitalizes the nail. The vitamin E acts mainly as an antioxidant and
source of lipids. Melaleuca serves as a fungicide and also improves the looking
of fungal related diseases.
How to use: Apply 1 drop on the nail and cuticle and gently massage.

BANHOS DA AMAZÔNIA
AMAZON BATHS

SABONETE LÍQUIDO HIDRATANTE
GUARANÁ - 250ML
GUARANA SHOWER GEL AND MOISTURIZING
LIQUID SOAP - 8.5 FL.OZ
O Sabonete Líquido Banhos da Amazônia Veromed Guaraná contém
ativos da Biodiversidade Brasileira. Foi desenvolvido especialmente
para a hidratação e limpeza do rosto. Com sua energizante essência,
perfuma intensamente sua pele. Guaraná apresenta ação estimulante,
adstringente e tônico.
Modo de usar: colocar uma pequena quantidade do produto nas mãos
e aplicar no rosto delicadamente, remover a espuma com água em
abundância.

Veromed Amazon Baths Guaraná Shower Gel and Moisturizing Liquid Soap
contains elements of the Brazilian Biodiversity. It was developed especially for
your face and body. It cleans and moisturizes with an energizing lasting fragrance
giving an intense aroma to your skin. Guarana Berry has a stimulant, astringent
and tonic action.
How to use: put a small amount of product in the hands and apply on the face
and body gently. Remove the foam with water.

BANHOS DA AMAZÔNIA
AMAZON BATHS

SABONETE LÍQUIDO HIDRATANTE
AÇAÍ - 250ML
ACAI BERRY SHOWER GEL AND MOISTURIZING
LIQUID SOAP - 8.5 FL.OZ
O Sabonete Líquido Banho da Amazônia Veromed Açaí contém ativos
da Biodiversidade Brasileira. Foi desenvolvido especialmente para a
hidratação e limpeza do rosto e do corpo. Sua exótica essência, perfuma
intensamente a pele. O Açaí apresenta ação de anti-radicais livres e
antioxidante.
Modo de usar: colocar uma pequena quantidade do produto nas mãos
e aplicar no rosto delicadamente. Remover a espuma com água em
abundância

Veromed Amazon Baths Acai Berry Shower Gel and Moisturizing Liquid Soap
contains elements of the Brazilian Biodiversity. It was especially developed for
your face and body. It cleans and moisturizes with an exotic lasting fragrance. Açaí
Berry has antioxidant and anti-free radical action.
How to use: Put a small amount of product in the hands and apply on the face
and body gently. Remove the foam with water.

BANHOS DA AMAZÔNIA
AMAZON BATHS

SABONETE LÍQUIDO HIDRATANTE
BURITI - 250ML
BURITI SHOWER GEL AND MOISTURIZING
LIQUID SOAP - 8.5 FL.OZ
O Sabonete Líquido Banho da Amazônia Veromed Buriti contém ativos
da Biodiversidade Brasileira. Foi desenvolvido especialmente para
a hidratação e limpeza do rosto e do corpo, perfumando-os. O Buriti
confere hidratação e maciez à pele.
Modo de usar: colocar uma pequena quantidade do produto nas mãos,
aplicando delica-damente no rosto e no corpo. Remover a espuma com
água em abundância.

Veromed Amazon Baths Buriti Shower Gel and Moisturizing Liquid Soap contains
elements of the Brazilian Biodiversity. It was developed especially for your face
and body. It cleans and moisturizes with a pleasant fragrance. Buriti provides
hydration and smoothness to the skin.
How to use: Put a small amount of product in the hands and apply on the face
and body gently. Remove the foam with water.

SAPONE CHEF
SAPONE CHEF

SABONETE LÍQUIDO ANTI ODOR - 250ML
ANTI-ODOR LIQUID SOAP - 8.5 FL.OZ
O Sabonete Líquido Sapone Chef Veromed foi desenvolvido para eliminar
odores desagradáveis das mãos provenientes de temperos fortes, frutos
do mar e produtos de limpeza. Formulado com extrato de calêndula e
“Free Parabenos”, possui ação altamente hidratante e emoliente, com
pH neutro, promovendo equilíbrio e suavidade à pele.
Modo de usar: aplicar uma pequena quantidade nas mãos friccionar e
enxaguar com água abundante.

Veromed Sapone Chef Anti-odor Liquid Soap was especially developed to remove
unpleasant odors from hands, caused by strong seasonings, seafood and cleaning
products. Made with calendula extract, it has moisturizing and emollient action,
which in association with its neutral pH promotes balance and restores the
softness of the skin. Paraben Free.
How to use: apply a small amount on your hands, rub and rinse with water.

VSKIN
VSKIN

SABONETE LÍQUIDO FACIAL - 250ML
LIQUID FACIAL SOAP - 8.5 FL.OZ
O Sabonete Líquido Facial VSkin Veromed foi desenvolvido especialmente
para o cuidado, hidratação e limpeza de peles faciais oleosas. Sua
energizante essência perfuma intensamente a pele. Contém ativos da
Biodiversidade Brasileira com excelente ação adstringente.
Modo de usar: Colocar uma pequena quantidade do produto nas mãos
e aplicar no rosto delicadamente, removendo a espuma com água em
abundância.

The Veromed VSkin Liquid Facial Soap was developed especially for the care,
moisturizing and cleaning of the face. It is recommended for the special care of
oily skin. Its energizing fragrance deeply perfumes your skin. Contains elements
of the Brazilian Biodiversity, with a deep astringent action.
How to use: Put a small amount of the product in the hands and apply on the
face gently, removing the foam with water.

