
Lançamento Smart GR
Smart My Lips Vibra



A Smart mais uma vez traz um produto 
inovador e exclusivo para vocês



o que é o My Lips Vibra?

O Smart My Lips Vibra é um massageador labial por vibração, ideal para 
permeação de ativos. Conta com um sistema com mais de 8.000 vibrações por 

minuto, promovendo uma intensa estimulação dos lábios.



Revitalização labial completa!

Nossos lábios também sofrem danos causados pelo dia a dia, como sol e poluição. 
O My Lips chega como um produto perfeito para um revitalização labial completa, 
auxiliando na permeação de ativos importantes para trazer hidratação e vitalidade 

para os lábios 

O My Lips Vibra é ideal para tratamento de:
lábios ressecados, desidratados e com danos causados no dia a dia



Benefícios

Compacto e leve
O Smart My Lips Vibra é 

super compacto! Ideal para 
finalizar protocolos labiais. 
Além disso, cabe na bolsa, 
na necessaire e é essencial 

para o dia a dia

Potente sistema de vibração
Possui um potente sistema de 
vibração que conta com mais 
de 8.000 vibrações por minuto

Esterilização com luz UV
Conta com um sistema de 
esterilização através de luz 
UV. Depois de usar, é só 
tampar, esterilizar, e o My 

Lips estará pronto para uso 
novamente



quem pode usar?

Uso Profissional
O Smart My Lips Vibra é é ideal para 

ser usado em protocolos de 
revitalização labial. Tanto sozinho 

como associado a outros produtos, 
em diversos protocolos para o lábios

Uso Home Care
Compacto e leve, o My Lips Vibra é 
perfeito para carregar na bolsa. Item 

indispensável na necessaire, que 
pode ser usado diariamente para 

estimulação e hidratação dos lábios



O My Lips Vibra chegou para
inovar o tratamento de lábios! 



Fale com seu vendedor e garanta 
o Smart My Lips Vibra para o lançamento

Lançamento
11 de Março de 2021 em todos os canais



Especificações técnicas:
Frequência de vibração: 8000 vibrações / min
Garantia: 3 meses
Higienização: automática com raios UV
Funcionamento: bateria AG13 (já inclusa)
Acionamento automático ao toque 
Caixa com 1 unidade
Dimensões com embalagem: 15,4x7,5x4,5
Dimensões do produto: 10x2,5
Peso bruto: 112gr
Peso líquido: 26gr
Controle:Lote

Especificações fiscais:
NCM: 90191000
Sujeito a ST
Produto com IPI 
Código produto: SMLV-01
Código de barras: 0789116227586



Logo Smart + redes sociais


