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Linha Life C+: o poder da Vitamina C 
no seu skincare 
A Vitamina C é um dos ativos mais poderosos no universo da estética e nós 
temos a linha completa para inserir esse ativo no seu skincare 
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A Linha Life C+ é uma linha completa com Vitamina C para estar 
presente em todas as etapas da rotina de cuidados com a pele. 
Com ação clareadora, antioxidante e firmante, ela é perfeita para 
transformar completamente os resultados do seu skincare. Além de 
tratamentos home care, essa linha também possui produtos exclusivos 
para profissionais da estética, podendo fazer parte de diversos tipos de 
protocolos. 



O poder da Vitamina C  

A Vitamina C (Ácido Ascórbico) é um dos ativos mais procurados em 
dermocosméticos. Um poderoso antioxidante natural, ele é menos 
tóxico que outras moléculas de mesma natureza e pode ser encontrado 
em altas concentrações nos tecidos, inclusive na epiderme. Entretanto, 
muitas vezes, a produção natural de Vitamina C pelo nosso corpo não é 
suficiente, e está aí a necessidade de repô-la, principalmente 
para nutrir a pele. 

Dentre as suas principais ações, esse ativo é vital para o 
funcionamento das células e é a partir daí que nos perguntamos: para 
que serve a Vitamina C? A reposição dessa vitamina no organismo 
age, particularmente, durante a formação de Colágeno, por isso 
garante uma pele mais firme, melhora a cicatrização e assim se 
apresenta como poderoso aliado no combate ao envelhecimento. 

Os resultados na pele são muitos, com destaque para a uniformização, 
o rejuvenescimento, a firmeza, a elasticidade e a redução de manchas. 
Incrível, não é?  

10 Motivos para você ter produtos com Vitamina C 

Ainda tem dúvidas se a Vitamina C é mesmo o ativo certo para você? 
A gente te conta 10 motivos para você inserir, definitivamente, a Linha 
Life C+ no seu skincare e saber como utilizá-la para obter os melhores 
resultados possíveis. 

1. Ação antioxidante na pele; 
2. Combate aos radicais livres; 
3. Colabora na produção de colágeno; 
4. Uniformiza o tom da pele; 
5. Auxilia no tratamento para clareamento; 
6. Melhora a firmeza e a elasticidade; 
7. Possui ação rejuvenescedora; 
8. Previne e corrige linhas finas; 
9. Ilumina; 
10. Indicado para todos os tipos de pele. 

Assim como com todas as linhas Tulípia, as ações que compõem esses 
10 motivos são dermatologicamente testados e podem trazer resultados 
realmente incríveis. Você merece esses benefícios, e a sua pele 
também.  

Conheça a Linha Life C+ para home care 

Para você sentir na pele o poder da Vitamina C e todos esses 10 
benefícios, desenvolvemos a Linha Life C+, com produtos que 



possuem fórmula enriquecida com esse ativo e com resultados 
comprovados. Conheça os produtos da linha:  

Life C+ Nano Sérum Clareador: desenvolvido a partir de intensas 
pesquisas em nanotecnologia e inovação, é mais do que um sérum 
de Vitamina C, possui ampla composição de ativos antioxidantes 
que corrigem as imperfeições da pele e atuam como coadjuvantes na 
produção de colágeno e elastina. Sua textura aveludada deixa a pele 
macia e iluminada de forma imediata, prolongando esses efeitos dia 
após dia. O resultado é uma pele extremamente revitalizada. 

Life C+ Nano Blur: indicado para a finalização de protocolos estéticos 
faciais, com ação sensorial de seda na pele. Além da Vitamina C, sua 
fórmula conta com a Vitamina E, que atua como barreira antioxidante, 
combatendo os radicais livres e potencializando o clareamento e a 
renovação celular. 

Life C+ Nano Tônico: tônico ultra-hidratante, refrescante e 
clareador, enriquecido com Vitamina C nanotecnológica, seiva de 
Frutas Tropicais e Vitamina B3. Normaliza o pH da pele e elimina 
resquícios de sujeira e impurezas.  

Life C+ Nano Sabonete Mousse: sabonete em forma de mousse, com 
espuma cremosa e aplicador que possui micro cerdas capazes de 
aumentar a abrasão para melhor absorção na pele. Limpa 
profundamente sem causar ressecamento ou irritação cutânea. 

Como utilizar a Linha Life C+ 

Com 10 motivos para inserir a Vitamina C na sua rotina de cuidados 
com a pele, com certeza agora você irá querer saber: como utilizar 
a Vitamina C no rosto? Temos o protocolo ideal para a sua rotina de 
skincare e você pode conhecê-lo agora mesmo, confira. 

Passo 01: Higienização 
Aplique o Life C+ Nano Sabonete Mousse na região do rosto, para 
uma limpeza profunda e nutritiva. Após a utilização, remova 
completamente. 

Passo 02: Tonificação 
Após remover completamente os resíduos do sabonete, borrife o Life 
C+ Nano Tônico, que irá preparar a pele para melhor absorção do 
sérum. Não remova. 

Passo 03: Hidratação 
Hora do Life C+ Nano Sérum Clareador. Ele irá promover a produção 
de colágeno, clareamento e hidratação, além de uniformizar e iluminar 
a pele. 



Passo 04: Fotoproteção 
Não se esqueça de sempre finalizar o seu skincare protegendo a pele. 
Para isso, utilize o Hidrasol Fotoprotetor Solar FPS 30 ou o Hidrasol 
Fotoprotetor Solar 60. Eles são fáceis de aplicar na pele, possuem 
secagem rápida, além de, claro, o mais importante: oferecer proteção 
eficiente contra raios UVA e UVB. 

#DicaTulípia 

Para saber mais sobre a Vitamina C e seus benefícios e indicações, 
confira no nosso Blog Estética:  

Desvendando a Vitamina C: Tudo que você precisa saber sobre 
esse ativo. Como é o processo da Vitamina C em nosso 
organismo? Retire essas e outras dúvidas em nosso Blog. 

Vitamina C + Ácido Hialurônico. Dois ativos queridinhos no 
universo de dermocosméticos, a Vitamina C e o Ácido Hialurônico, 
que trazem resultados maravilhosos no cuidado com a pele. 

No nosso blog, você também irá encontrar diversas outras dicas, 
protocolos de home care e ficar por dentro das últimas novidades e 
tendências do mundo da estética. Aqui você também tem espaço para 
deixar seus comentários, dúvidas e sugestões, queremos ouvir você!  

Ah! E não deixe de se cadastrar para ser avisada sempre que um novo 
conteúdo for publicado e assim não perder nada. 

Que bom ter você aqui. Até a próxima!  

Referências 

SCIELO. Vitamina C. Disponível 
em: https://www.scielo.br/j/abd/a/hgLDMrqkx63MpNKC8XH5TzG/abstra
ct/?lang=pt. Acesso em out.2021. 

ABD. Anais Brasileiros de Dermatologia. Vitamina C. Disponível 
em: http://www.anaisdedermatologia.com.br/detalhe-
artigo/10038/Vitamina-C. Acesso em: out.2021. 

 


