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Portfólio Marketing de Conteúdo – Andreia Miranda 
 

 

 

 

Cliente: RevitaliCE Lift (blog Anti Aging Lyfestyle) 
 

 

O RevitaliCE Lift é um produto recém-lançado no mercado de beleza brasileiro. Trata-se, na realidade, de um 

sérum anti-idade concentrado com propriedades antioxidantes, clareadoras e reparadoras.  

Em seu blog (Anti Aging Lyfestyle), a marca busca estreitar relacionamento com os consumidores através de 

conteúdos que abordam as últimas tendências do mercado de rejuvenescimento facial. Dessa forma, o leitor 

encontra conteúdos relacionados a tratamentos dermatológicos, hábitos saudáveis para manter a pele jovem e 

bonita, dicas de alimentos que combatem os radicais livres entre outros. 

 

 

Artigos publicados no blog Anti Aging Lyfestyle 
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RevitaliCE Lift: conheça o novo elixir da 

juventude do mercado brasileiro 
 

Disponível em: http://www.antiaginglifestyle.com.br/revitalice-lift-anti-aging/ 

 

Se você também faz parte do grupo de pessoas que deseja manter a pele jovem e bonita por 

mais tempo, temos uma boa notícia: acaba de chegar ao mercado brasileiro o RevitaliCE Lift, 

um poderoso Sérum anti-idade produzido a base de compostos 100% naturais.  Quer saber 

como rejuvenescer cerca de 10 anos em apenas algumas semanas? Então acompanhe o 

artigo a seguir! 

RevitaliCE Lift: o que é? 

Os tratamentos anti-aging (anti-idade) se destacam dia após dia no mercado de cosméticos. 

Destinados a retardar os efeitos do envelhecimento eliminando manchas, rugas e linhas de 

expressão, eles são considerados verdadeiros “elixires da juventude”. 

Novo no mercado brasileiro e com uma proposta totalmente inovadora, o RevitaliCE Lift surge 

para solucionar a insatisfação de algumas pessoas com os tradicionais produtos anti-

idade.  Isso porque a maioria deles ou não cumpre o que promete ou possui resultados 

alcançados somente a longo prazo. E isso acaba elevando consideravelmente os custos com o 

tratamento e o tempo de espera por uma aparência mais jovem. 

Já o RevitaliCE Lift é considerado um anti-aging intensivo. Afinal de contas, sua ação é 10X 

maior e mais eficaz do que qualquer outro produto oferecido no mercado. E isso, graças aos 

seus compostos naturais, à base de vitamina C, E e ácido ferúlico, potentes antioxidantes 

naturais. Eles combatem os radicais livres e previnem o envelhecimento precoce. 

Por que Sérum? 

Enquanto os cremes tradicionais possuem textura mais pesada e até mesmo mais oleosa, o 

Sérum é um veículo mais fluído, leve e de fácil absorção. Isso significa que basta apenas 

algumas gotinhas do RevitaliCE Lift sobre a pele para usufruir dos benefícios oferecidos por 

ele. 

Além disso, o Sérum pode ser utilizado em todos os tipos de pele, até mesmo oleosas. Isso 

porque não obstrui os poros e ainda ajuda na redução do brilho, mantendo a pele mais 

iluminada e suave. Ainda, o Sérum oferece alguns benefícios adicionais, como por exemplo: 

• Hidratação profunda; 

• Suavização de linhas de expressão e rugas; 

• Elimina células mortas; 

• Regenera as fibras de colágeno e elastina; 

• Aumenta a imunidade da pele e a sua capacidade de se regenerar. 

http://www.antiaginglifestyle.com.br/revitalice-lift-anti-aging/
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Além disso, cabe também ressaltar que o Sérum é mais vantajoso sob aspecto econômico. 

Isso porque o veículo concentra uma grande quantidade de princípios ativos, o que requer 

menos quantidade a cada uso para atingir os efeitos desejados. 

Compostos naturais do RevitaliCE Lift 

O RevitaliCE Lift é feito com compostos orgânicos, ou seja, 100% naturais. Ele é a combinação 

perfeita de potentes substâncias antioxidantes já exploradas pela indústria da beleza no mundo 

inteiro. 

Cabe ressaltar que além de reduzir os impactos da idade, os antioxidantes também protegem a 

pele contra os raios UV. Ainda, ajudam a clarear manchas e sardas, mantendo o tom da pele 

mais uniforme e mais bonito. Veja a seguir quais são os compostos naturais presentes no mais 

novo elixir da juventude do mercado de beleza brasileiro: 

Vitamina C 

Encontrada em abundância na laranja, no limão, na acerola, no morango, em alguns vegetais 

folhosos e também no RevitaliCE Lift, a vitamina C é essencial para manter o bom 

funcionamento do organismo.  Isso porque além reforçar o sistema imunológico, ela ainda 

possui função antioxidante. 

Isso significa que a vitamina C protege as células contra os efeitos dos radicais livres. Tratam-

se, na realidade, de moléculas tóxicas que aceleram a oxidação celular e causam o tão temido 

envelhecimento cutâneo. Mas não é só isso. A vitamina C também evita doenças 

cardiovasculares, regula o metabolismo e ainda mantém cabelos e unhas bonitos e saudáveis. 

Vitamina E 

Já a vitamina E pode ser adquirida através da ingestão de cereais integrais e oleaginosas. 

Entre esses alimentos, podemos destacar o trigo, as nozes, as amêndoas, as sementes de 

girassol e o amendoim. Além destes, a vitamina também está presente no brócolis e no 

espinafre, e também no azeite de oliva. 

Entre suas atribuições estão a de ajudar a controlar o colesterol, melhorar a disposição física e 

fortalecer o tônus muscular. Quando aplicada sobre a pele, ela se torna uma verdadeira aliada 

na prevenção de rugas e suavização de cicatrizes. Além disso, promove profunda hidratação 

cutânea, contribuindo para uma pele mais firme, lisa e com aparência muito mais jovem. 

Ácido Ferúlico 

O Ácido Ferúlico é uma substância que pode ser encontrada em alguns alimentos como milho, 

tomate entre outros. Ele é um dos antioxidantes naturais mais potentes que existem e 

largamente utilizado pela indústria farmacêutica e de beleza para tratar várias condições de 

saúde. Entre elas, podemos destacar diabetes, hipertensão, doenças neurodegenerativas, e 

até mesmo câncer. 

Quando utilizado em produtos de cuidado para a pele como o RevitaliCE Lift, ele atua como 

antídoto contra o envelhecimento precoce. Principalmente se estiver associado a outras 
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substâncias antioxidantes, como por exemplo, as vitaminas C e E. Isso porque nesses casos o 

ácido ferúlico potencializa ainda mais a função protetora dessas vitaminas, oferecendo 

proteção solar e resultados eficazes em um curto espaço de tempo. 

Afinal de contas, o RevitaliCE Lift vale a pena? 

Depois de ter conhecido os principais benefícios do RevitaliCE Lift, certamente você já deve ter 

compreendido que o seu uso vale a pena. O novo elixir da juventude do mercado foi criado 

especialmente para você, que deseja rejuvenescer de forma definitiva e natural. 

Com ele, você não vai mais precisar se preocupar com o avançar da idade. Isso porque esse 

poderoso Sérum facial vai deixar a sua pele hidratada, firme e luminosa em apenas poucas 

semanas. Além disso, sua fórmula é 100% natural e pode ser usado por todos, já que não 

possui contraindicações. 
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Tratamentos dermatológicos para renovar a 

pele: conheça os mais eficientes 
 

Disponível em: http://www.antiaginglifestyle.com.br/tratamentos-dermatologicos-para-renovar-

a-pele-conheca-os-mais-eficientes/ 

 

As rotinas de cuidados com a pele são essenciais para quem busca retardar os efeitos da 

idade. Conhecidas como skincare, essas práticas mantêm a saúde, a jovialidade e a beleza da 

pele. A seguir, listamos os melhores tratamentos dermatológicos do mercado. Naturais ou 

químicos, certamente eles contribuirão para melhorar a sua aparência e elevar a sua 

autoestima. Acompanhe! 

 

O que são tratamentos dermatológicos? 

Tratamentos dermatológicos podem ser definidos como todos os procedimentos realizados 

visando o bem-estar e cura da pele. Ou seja, tanto em questões de saúde quanto estéticas, 

eles estão presentes e envolvem os mais diversos métodos. 

 

Com a tecnologia atual e a constante busca pelos ideais de beleza, são vários os métodos 

utilizados para manter a boa aparência facial. Veja a seguir os principais: 

 

Microagulhamento 

 

O microagulhamento é um dos mais modernos tratamentos dermatológicos disponíveis no 

mercado de beleza. Trata-se, na realidade de um procedimento estético em que um pequeno 

cilindro (dermaroller) repleto de mini agulhas vai sendo repassado pelo rosto ou corpo do 

paciente. 

 

Esse tratamento tem como objetivo principal abrir microcanais na pele. Esses pequenos furos 

estimulam o colágeno, combatendo a flacidez, linhas de expressão e rugas. Além disso, o 

microagulhamento também renova as camadas mais superficiais da pele, removendo manchas 

e cicatrizes. 

 

Ademais, o método também tem o poder de aumentar a eficácia dos cosméticos utilizados, 

como séruns e cremes. O brilho e viço são devolvidos, rejuvenescendo e trazendo nova vida 

ao rosto. 

 

http://www.antiaginglifestyle.com.br/tratamentos-dermatologicos-para-renovar-a-pele-conheca-os-mais-eficientes/
http://www.antiaginglifestyle.com.br/tratamentos-dermatologicos-para-renovar-a-pele-conheca-os-mais-eficientes/
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Os efeitos podem ser percebidos a partir das primeiras sessões. E vale ressaltar que o 

microagulhamento não precisa ser realizado necessariamente na pele do rosto. Isso porque o 

tratamento também é bastante utilizado para clareamento de estrias e remoção de cicatrizes no 

abdome, pernas e quadril. 

 

Como a técnica faz uso de agulhas, muitos pacientes ficam receosos por causa da dor. No 

entanto, a maioria das condições dermatológicas exigem agulhas com até 0.5mm, o que torna 

o procedimento indolor. Já para agulhas maiores, faz-se o uso de pomadas anestésicas para 

aliviar o desconforto. 

 

Peeling facial 

 

O peeling facial se popularizou muito nos últimos tempos e é muito procurado para 

rejuvenescimento e remoção de manchas. O principal objetivo desse procedimento 

dermatológico é fazer a renovação das células da pele através de uma descamação. 

 

A descamação, por sua vez, é segura e provocada por produtos químicos ou técnicas físicas. 

Inclusive, a palavra peeling deriva da língua inglesa, do verbo “to peel” que significa, 

literalmente, descascar. 

 

No peeling químico são usados ácidos como o retinóico, glicólico e salicílico. Já no físico, a 

descamação é mecânica. Pontas de diamante (no famoso peeling de diamante) e fluxos de 

cristais são algumas ferramentas utilizadas. 

 

De maneira suave, em ambos os casos a camada mais superficial da pele é removida, visando 

a regeneração de uma nova e mais saudável. Esse é um dos tratamentos dermatológicos que 

tratam diversos problemas. Cicatrizes de acne, manchas de sol e rugas são apenas alguns 

exemplos. Até mesmo o controle da oleosidade é facilitado, devido ao aumento de colágeno. 

Ademais, o procedimento ainda pode ser oferecido para objetivos específicos. Peeling anti-

aging, peeling iluminador e peeling voltado para cura de melasmas, por exemplo, estão em alta 

no mercado de beleza. 

 

Laser e luz pulsada 

 

O laser e a luz pulsada são dois tratamentos dermatológicos diferentes, mas que possuem 

efeitos incríveis. Ambos fazem uso do poder da luz e complementam demais procedimentos 

estéticos realizados pelos pacientes. 

 

Todos os dois tratamentos podem ser utilizados para rejuvenescer a pele do rosto, remover 

tatuagens, manchas e até cicatrizes. A diferença entre um e outro consiste basicamente no tipo 
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de luz que emitem. Enquanto o laser emite uma luz monocromática para ser focado em uma 

área específica a ser tratada, a luz pulsada emite uma luz branca mais intensa. 

 

Isso significa que o primeiro tratamento permite mais precisão e por esse motivo é ideal para 

eliminar pigmentos, cicatrizes ou manchas mais profundas. Já o segundo atinge várias partes 

do rosto ao mesmo tempo e estimula a produção de colágeno. Sendo assim é recomendado 

para tratar linhas de expressão, flacidez e rugas, por exemplo. 

 

Ainda, cabe ressaltar que o uso do laser está limitado a alguns tipos de pele, enquanto a luz 

pulsada pode ser usada por todos. E, que quando utilizados de maneira combinada, esses 

tratamentos acarretam uma pele sem variações de cor e livre de imperfeições. 

 

Alternativa natural aos tratamentos dermatológicos: 
conheça o RevitaliCe Lift 

 

Conhecer os tratamentos dermatológicos listados acima é importante para cuidar da saúde e 

da beleza da pele. No entanto, vale ressaltar que eles não são a única opção. Produtos 

naturais e menos abrasivos também estão disponíveis e são capazes de produzir os resultados 

esperados. 

 

O RevitaliCe Lift, por exemplo, é uma ótima opção. Com uma fórmula 100% natural produzida 

à base compostos orgânicos, ele é conhecido atualmente como o “elixir da juventude”. Isso 

porque o produto, além de remover as linhas de expressão e eliminar as manchas da pele, 

produz resultados até 10x mais eficazes que os demais existentes no mercado. 

 

Na fórmula do RevitaliCe Lift pode-se encontrar a vitamina C. Essa substância é antioxidante e, 

por esse motivo, oferece luminosidade à pele e ajuda na remoção das rugas. Além da vitamina 

C, a vitamina E também está presente. Essa, por sua vez, ajuda na cicatrização e na 

prevenção de novos sinais da idade. 

 

Ademais, ainda pode-se destacar o Ácido Ferúlico. Trata-se de outro antioxidante natural que 

atua como potencializador dos benefícios das vitaminas C e E, além de proteger a pele dos 

raios ultravioletas. 

 

Procurar por tratamentos dermatológicos já faz parte da rotina de muitas pessoas. Com o 

constante avançar da tecnologia e a democratização dos procedimentos estéticos, eles se 

tornaram o sonho de várias mulheres. 

 

No entanto, o RevitaliCe Lift é uma alternativa às técnicas abrasivas e com toda a certeza vai 

te surpreender. Esse produto já ajudou mulheres de todas as idades a acabarem com suas 

inseguranças e a levantarem sua autoestima. Sendo assim, aproveite essa oportunidade e 

adquira hoje mesmo o seu! 
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Descubra como as emoções influenciam na 

saúde da pele 
 

Disponível em: http://www.antiaginglifestyle.com.br/descubra-como-as-emocoes-influenciam-

na-saude-da-pele/ 

 

Você sabia que a ansiedade e o estresse podem contribuir para o envelhecimento precoce da 

pele? Espinhas, manchas, rugas e falta de brilho são apenas alguns dos problemas sofridos 

por quem vive suportando altas em cargas emocionais. Quer saber como as emoções 

influenciam na saúde da pele? Então leia o artigo a seguir até o final! 

Como as emoções influenciam na saúde da pele? 

 

Quando estamos estressados ou ansiosos, há uma liberação maior do cortisol e de outras 

substâncias inflamatórias no organismo. E embora uma das funções principais do cortisol seja 

a de regular o sistema imunológico e os níveis de glicose, quando em excesso, ele começa a 

agir de forma negativa na pele. 

 

Grandes quantidades de cortisol destroem as fibras de colágeno e elastina da pele. E isso 

acaba resultando em uma pele mais flácida, cheia de rugas e opaca. Porém, não é só isso. A 

pele também fica mais fragilizada e suscetível a várias doenças. E assim a acne, a dermatite, a 

psoríase e a rosácea, por exemplo, são apenas algumas evidências de como as emoções 

influenciam na saúde da pele. 

Como tratar as psicodermatoses? 

 

As psicodermatoses são as infecções cutâneas influenciadas pelas emoções. Segundo a 

Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 70% dos pacientes que procuram consultórios 

dermatológicos sofrem de doenças da pele provocadas por sentimentos negativos. 

 

É claro que o primeiro passo para se livrar desses problemas cutâneos deve ser procurar um 

dermatologista. Afinal de contas, esse é o profissional especializado em prevenir, diagnosticar 

e tratar doenças da pele. Contudo, outras formas também podem ser utilizadas como 

coadjuvantes nos tratamentos cutâneos aplicados nos consultórios. Veja a seguir alguns deles: 

Terapia com um psicólogo ou psiquiatra 

 

Essa intervenção tem como objetivo principal tratar o paciente de forma integrada. Ou seja, 

enquanto uma consulta dermatológica avalia as condições físicas, o tratamento psicológico ou 

psiquiátrico cuida da alma do paciente, das suas dores e o ajuda a lidar com suas emoções. 

http://www.antiaginglifestyle.com.br/descubra-como-as-emocoes-influenciam-na-saude-da-pele/
http://www.antiaginglifestyle.com.br/descubra-como-as-emocoes-influenciam-na-saude-da-pele/
https://www.sbd-sp.org.br/geral/psicodermatologias-doencas-da-pele-que-sofrem-influencia-das-emocoes/
https://www.sbd-sp.org.br/geral/psicodermatologias-doencas-da-pele-que-sofrem-influencia-das-emocoes/
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Essa abordagem interdisciplinar faz parte de iniciativas que visam desafogar principalmente o 

sistema público de saúde com consultas recorrentes e tratamentos contínuos sem efeito. Isso 

porque quando o paciente compreende como as emoções influenciam na saúde da pele, ele 

passa a buscar a cuidar também do seu emocional. 

 

Assim, bilhões com medicamentos são poupados e portadores patologias crônicas conseguem 

ter melhor qualidade de vida. 

Meditação 

 

As práticas meditativas têm como objetivo principal equilibrar corpo, mente e emoções através 

da concentração. Embora seja oriunda da cultura milenar oriental, atualmente a meditação está 

cada vez mais presente no ocidente. 

 

Composta por várias técnicas, a meditação promove o autoconhecimento e o desligamento dos 

pensamentos e estímulos que deixam a nossa mente hiperativa. Afinal de contas, essa 

condição permanentemente preocupada e em alerta acaba favorecendo a liberação em 

excesso do cortisol, o hormônio do estresse. 

 

E, conforme já pontuamos anteriormente, o excesso de cortisol prejudica o nosso sistema 

imunológico, favorecendo o surgimento de uma série de doenças. E por esse motivo, a 

meditação é uma grande aliada de todos aqueles que desejam controlar os efeitos das 

emoções sobre a pele. 

 

Isso porque a prática reequilibra o metabolismo, reduz as preocupações e diminui os 

pensamentos negativos através do relaxamento físico e mental. 

Reiki 

 

Combinação das palavras REI (energia cósmica universal) e KI (energia vital), o Reiki é uma 

prática japonesa que se utiliza da imposição das mãos para trocar energia e revitalizar o corpo. 

 

Se você compreendeu como as emoções influenciam na saúde da pele, vai ter motivos de 

sobra para comemorar. Isso porque a prática regular do Reiki promove o equilíbrio físico e 

emocional, trazendo ao participante relaxamento. Como consequência, obtém-se bem-estar e 

uma pele mais jovem, bonita e iluminada. 

 

Não há contraindicações para Reiki e o tempo da terapia pode variar bastante, de acordo com 

as necessidades emocionais do paciente. Pessoas com elevados níveis de ansiedade, 

estresse e depressão, por exemplo, podem fazer uso do Reiki por toda a vida. 

Yoga Facial 
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Certamente você já ouviu falar de yoga, mas sabia que a prática regular dessa terapia milenar 

também pode beneficiar a sua pele? É verdade, o yoga facial pode ser sua grande aliada na 

busca por uma pele perfeita. 

 

Com o passar dos anos vamos perdendo o colágeno e a elastina e com essa perda, surgem a 

flacidez e as tão temidas rugas na pele. Porém, os exercícios da yoga facial trabalham as 

camadas epiteliais, ativando a circulação sanguínea e o transporte de nutrientes até as células 

da pele. 

 

E é claro que isso estimula a produção do colágeno e da elastina, mas não apenas isso. Os 

exercícios também favorecem a eliminação de toxinas e a hidratação da pele. Isso significa 

uma pele iluminada, com aparência mais jovem e, sobretudo, firme. E o melhor disso tudo é 

que esses exercícios podem ser feitos em casa diariamente e levam apenas poucos minutos. 

 

Quer aprender a fazer yoga facial? Este artigo da Revista Marie Claire será de grande ajuda. 

Existe mais alguma alternativa? 

Se você pretende retardar os efeitos do envelhecimento cutâneo, poderá apostar também nos 

tratamentos dermocosméticos anti-idade. Eles se destacam dia após dia no mercado de beleza 

e atuam como verdadeiros potencializadores dos tratamentos complementares recomendados 

acima. 

 

O RevitaliCE Lift, por exemplo, é a nova febre do mercado anti-aging. Isso porque a sua 

poderosa combinação de vitamina C, E e ácido ferúlico elimina manchas, rugas e linhas de 

expressão em apenas algumas semanas. 

 

Essa tamanha eficácia em tão pouco tempo deve-se, em parte, ao seu veículo de condução, o 

sérum. Por ser mais fluído, leve e de fácil absorção, apenas algumas gotinhas diárias do 

produto são capazes de oferecer resultados extraordinários. Por esse motivo, o RevitaliCE Lift 

é considerado um verdadeiro elixir da juventude. 

 

Agora que você compreendeu como as emoções influenciam na saúde da pele e ficou 

conhecendo alguns dos tratamentos complementares para tratar as psicodermatoses, que tal 

acelerar o processo de cura da sua pele? Adquira o seu RevitaliCE e rejuvenesça cerca de 10 

anos em apenas algumas semanas! 

 

 

 Conteúdo produzido por Andreia Miranda M. Silva 

Proibida a reprodução total ou parcial por qualquer meio 

 

https://revistamarieclaire.globo.com/Beleza/noticia/2014/08/yoga-facial-confira-o-passo-passo-de-exercicios-capazes-de-melhorar-firmeza-

