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Matosinhos, 13 de maio de 2019 

 

MyLABEL é TOP Beleza 2019 

A edição deste ano premiou seis produtos de cuidados de rosto e corpo 

 

A MyLABEL, marca exclusiva das lojas Continente, foi distinguida com o prémio TOP Beleza 2019, em seis 

referências da sua gama de produtos para rosto e corpo. O Creme de Dia Gold 24k, as Paletes de Rosto 

de Brilho e de Contorno, as Toalhitas de Limpeza Detox, o Creme Gordo Corporal e o Gel de Banho 

Exfoliante, foram os grandes vencedores desta edição. Com este prémio, a insígnia vê assim, mais uma 

vez, reconhecida a forte aposta na versatilidade dos seus produtos de marca própria. 

Para Ana Alves, Diretora Comercial de Marcas Próprias Continente: “As inovações nas áreas da beleza têm 

sido bastante visíveis nos últimos anos e nesse sentido temos vindo a trabalhar para que a nossa marca 

exclusiva de higiene e beleza - MyLabel, seja a escolha preferida dos consumidores portugueses, 

garantindo uma gama ampla, diversificada e inovadora, assente num forte compromisso com a qualidade, 

sem descurar a importância de ter um preço acessível.” 

A MyLABEL dispõe de uma vasta gama de produtos para o cuidado do rosto, corpo, cabelo e maquilhagem 

adaptados às diversas necessidades.  

Descubra os produtos MyLabel vencedores: 

Creme de dia Gold 24k 50ml 

Previne e reduz a aparência das linhas finas e rugas, enquanto reforça a 

elasticidade da pele. Apresenta uma textura envolvente que garante 

hidratação por 24h. Com extrato de mel. 40% redução de linhas finas e 

rugas em apenas 28 

 dias. 
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Palete de Rosto Brilho 

Um look naturalmente brilhante, com texturas suaves, fáceis de 

misturar, para um efeito natural criando uma luz delicada no rosto. 

 

Palete de Rosto Contorno 

Para um rosto perfeitamente contornado / delineado, em qualquer 

ocasião. Perfeita combinação de tons escuros e claros para criar uma   

ilusão de sombras para esculpir o rosto. 

 

Toalhitas Limpeza Facial Detox 

As novas toalhitas Detox Mylabel eliminam os vestígios de 

maquilhagem, poluição e excesso de oleosidade que se acumulam 

durante o dia. O carvão ativo atua como um íman, atraindo as 

impurezas. Um boost de limpeza e vitalidade para uma pele 

visivelmente mais fresca e saudável. De Origem Vegetal, sem parabenos 

nem colorantes adicionados. Produto inovador que permite fazer uma 

limpeza de rosto com as propriedades do carvão, mas sem “massacrar” a pele. 

 

Creme Gordo Corporal 

Hidratação profunda sem deixar a pele oleosa e contribui para uma 

regeneração intensiva. Sem óleos minerais (1º no mercado com esta 

característica). O doseador permite redução de desperdício. Para uso 

diário de toda a família. 
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Gel de Banho Exfoliante 
O Gel de Banho Exfoliante MyLabel contêm micropartículas que ajudam 

a remover as células mortas e suavizam as áreas secas, deixando a pele 

macia. Fórmula cremosa, com ingredientes hidratantes. 

 

 

 

O TOP Beleza 2019 é um prémio dedicado à cosmética e bem-estar atribuído por um júri, de cerca de 60 

consumidores anónimos, que testa o produto sem a referência à marca, assegurando a imparcialidade e 

o rigor nas avaliações, com o objetivo de identificar os produtos de eleição e assinalá-los com um símbolo 

de qualidade. Os testes foram realizados num contexto real de utilização para avaliar a verdadeira 

qualidade do produto e o nível de satisfação gerado. 
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