
 

 

 
 

GAMA HEMP NATION COM DOIS NOVOS CREMES 
IRRESISTÍVEIS! 

 

 
 
FIQUE A CONHECER:  
 
Australian Gold reforça a gama Hemp Nation com os cremes Sparkling Citrus & Champagne, 

ideais para quem quer uma pele radiante e saudável. A mistura efervescente de extrato de 

laranja, toranja e extrato de champagne que os cremes contêm, são excelentes fontes de 

vitaminas e antioxidantes contribuindo para um enorme cuidado da pele. Conheça os 

benefícios de cada produto ao detalhe:  

 
 

Hemp Nation Sparkling Citrus - Creme Hidratante 
 
Infusão de Colagénio: Conhecido por atuar como um poderoso 

hidratante que ajuda a promover uma pele tonificada e suave.  

 

Mistura HydraRich: Trio hidratante de manteiga de Carité, jojoba e 

glicerina que hidratam a pele e ajudam a reduzir a humidade. 

 

Mistura Age Defying: Mistura concentrada de vitaminas que 

oferecem à pele uma proteção natural contra os sinais de 

envelhecimento precoce. 

 

Soft Focus Effects: Utiliza microesferas macias que trabalham para 

ajudar a diminuir a aparência de linhas finas e rugas, mantendo o 

bronzeado uniforme.  



 

 

Hemp Nation Sparkling Citrus  
 
Óleo de semente de cânhamo: Combinação ideal de Omega 3 e 6, que 

hidrata a pele, promovendo um bronzeado radiante e jovem. 

 

Glicerina: Um agente de ligação à água, que ajuda a proteger e reter a 

humidade na pele, promovendo um bronzeado duradouro. 

 

Hidratante: Especialmente concebido com ingredientes de limpeza e sem 

sulfatos, para limpar suavemente e manter a hidratação da pele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre: A Australian Gold foi fundada por Trevor Gray, natural de uma pequena cidade do 

Indiana, nos EUA. Mas a conexão com a Austrália tinha raízes profundas, uma vez que a mãe 

era de lá. De visita à Austrália e à sua família, as paisagens, a cultura, a paixão pelo sol e pelo 

surf cativaram-no. Levaram-nos a querer partilhar com o mundo o "modo de vida australiano". 

De volta à sua base, os Estados Unidos, em 1985, nascem o protector solar Australian Gold. O 

primeiro produto de uma marca que pretende ser uma homenagem ao estilo de vida activo dos 

australianos e ao seu amor pelo ar livre. Um espírito que se reflecte nas suas fragrâncias, nos 

seus ingredientes naturais e nos resultados incríveis. 


