Phytobeauty Fabricação de Dermocosméticos

Integridade, honestidade, transparência
e respeito a natureza, aos animais
e ao indivíduo.

VISÃO

MISSÃO

Produzir cosméticos de excelência para
prossionais de estética, bem como para
suas clientes, promovendo bem estar e
resultados seguros.

VALORES

Em 2003 iniciamos nossos trabalhos como Farmácia de Manipulação, com foco na produção de cosméticos
corporais, que rapidamente foram testados e aprovados por prossionais de estética, bem como dermatologistas e
cirurgiões plásticos.
Em resposta a aceitação positiva desses prossionais, foi necessário expandir horizontes, aumentando nossa
capacidade de produção e expansão da linha, subimos de patamar, para uma escala industrial.
Seguindo as tendências mundiais, a PHYTOBEAUTY COSMETICS se tornou a Linha mais completa de cosméticos
para prossionais de Estética do mercado, sempre comprometida com os resultados.
Utilizamos princípios ativos modernos certicados e nanotecnologia de ponta, bases biodegradáveis vegetais
compatíveis com a pele humana, rica em ingredientes da Amazônia, lembrando que não realizamos testes em animais,
nossas composições são livres de petrolatos e substâncias nocivas à pele.
O nosso compromisso é levar aos prossionais de estética, cosméticos de resultado e qualidade, seguros e com
preço justo, através de pesquisas, novas tecnologias, para levar a esses prossionais sempre, cosméticos de excelência.

Nos tornarmos referência na estética
facial e corporal.

NOSSOS DIFERENCIAIS
Não fazemos testes em animais, nossas
fórmulas são livres de Petróleo, Parabenos
e substâncias nocivas a pele.
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COSMÉTICO
VEGANO

SABONETE LÍQUIDO

ATIVOS: Extrato de Acerola, Alecrim e
Pitanga.

Phyto
LIMP SKIN

EMULSÃO DE LIMPEZA
COSMÉTICO
VEGANO

INDICAÇÃO: Limpa a pele e desobstruir
os poros, proporciona hidratação,
remineralização, refrescância e maciez,
ideal para peles, secas, normais e
mistas, nos pré-procedimentos de
estética facial e manutenção de uso
diário.
MODO DE USAR: Com a pele
umedecida em água, aplique por toda
face, pescoço e colo, com movimentos
circulares até completa limpeza e
enxaguar. Repita se necessário.
EMBALAGEM: 1 litro e 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 1 litro = 552 | 200ml = 110

ÁGUA MICELAR

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 135

CREME ESFOLIANTE

ATIVOS: Extrato de Calêndula,
Estearato de Octila
INDICAÇÃO: Emulsão
multifuncional, limpa, demaquila e
amolece os comedões. Elimina as
impurezas deixando a pele macia
e suave. Excelente emoliente
para pessoas alérgicas à
trietanolamina e gestantes, nos
procedimentos de limpezas de
pele.
MODO DE USAR: Aplique na
região a ser trabalhada com
auxílio de um algodão, para
limpar e demaquilar. Para usar
como emoliente aplique uma
camada e aguarde de 10 a 15 min,
retire e prossiga com as
extrações. Caso tenha recursos
de aquecimento pode-se utilizar
da mesma forma.

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Extrato de Alecrim e Sálvia.
ATIVOS: Semente de Nozes,
Extrato de Acerola.

INDICAÇÃO: Limpa, demaquila a pele
de forma eﬁcaz sem agredi-la, devido a
sua composição suave vegetal. Elimina
as impurezas deixando a pele macia.

INDICAÇÃO: Remove as
impurezas da pele, desobstruindo
os poros favorecendo a renovação
celular, de peles secas, normais e
mistas.

MODO DE USAR: Umedeça o algodão
na solução e aplique com movimentos
circulares, até total remoção da
maquiagem.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 120
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EMBALAGEM: 120g e 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 120g = 47 | 270g = 105

Linda por Natureza

MODO DE USAR: Aplicar por toda
face, pescoço e colo, esfoliar até o
produto sair completamente e
enxaguar.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Desenvolvida para higienização completa e
produtos especícos para Limpeza de Pele com
extrações. Contém produtos prossionais e
Home Care

Phyto
LIMP SKIN
DESINCRUSTE

COSMÉTICO
VEGANO

SOLUÇÃO EMOLIENTE

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVO: Carbonato de Sódio, Lauril
Sulfato de Sódio, Trietanolamina
ATIVOS: Trietanolamina, Extratos de
Confrei e Alface.

INDICAÇÃO: Desobstrui os poros,
desengordurando e saponiﬁcando o
sebo, preparando de forma eﬁcaz a pele
para a emoliência na limpeza de pele.
Usado também nos tratamentos de peles
acneicas, oleosas e seborreicas.

INDICAÇÃO: Fundamental na limpeza de
pele proﬁssional, para dilatação dos poros
e amolecimento dos comedões, facilitando
a extração dos mesmos.

MODO DE USAR: Umedeça o algodão
na solução e aplicar nas regiões
desejadas com movimentos circulares.
Por ser solução eletrolítica, use na
polaridade negativa (-) da corrente
galvânica por 5 min.

MODO DE USAR: Umedeça bandagens
de algodão, aplique na região a ser
trabalhada, aguarde de 10 a 15 min, retire
conforme for realizando as extrações.
Caso tenha recursos de aquecimento
pode-se utilizar da mesma forma.

EMBALAGEM: 500ml
RENDIMENTO MÉDIO: 250

CREME EMOLIENTE

EMBALAGEM: 500g
RENDIMENTO MÉDIO: 150

EMBALAGEM: 200ml e 1 litro
RENDIMENTO MÉDIO: 200ml = 18 | 1 litro = 90

LOÇÃO TÔNICA

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Trietanolamina, Extratos
de Arnica e Alface.

ATIVOS: Nano caviar, Extratos de Chá
verde, Ginkgo Biloba, Pitanga e
Camomila.

INDICAÇÃO:
Fundamental na limpeza de pele
proﬁssional, para dilatação dos
poros e amolecimento dos
comedões, facilitando a extração
dos mesmos.

INDICAÇÃO: Contem Nano Caviar
(Caviar, Phantenol e Ácido Hialurônico).
Regula o pH da pele, hidrata, nutre e de
ação antioxidante, pelos seus ativos
naturais. Indicado para peles secas,
normais e mistas.

MODO DE USAR: Aplique uma
camada na região a ser trabalhada,
aguarde de 10 a 15 min, retire e
prossiga com as extrações. Caso
tenha recursos de aquecimento
pode-se utilizar da mesma forma.

MODO DE USAR: Aplicar com o auxílio
de algodão por toda região.
EMBALAGEM: 200ml e 1 litro
RENDIMENTO MÉDIO: 200ml = 150 | 1 litro = 750

SÉRUM PÓS EXTRAÇÃO

ATIVOS: Triple A, Óleo de Melaleuca e Alfabisabolol
INDICAÇÃO: Para ser aplicado após as extrações na limpeza de pele, com ação anti-inﬂamatória,
antimicrobiana, antisséptica, cicatrizante, bactericida, antifúngico e calmante.
MODO DE USAR: Aplicar o sérum por toda a região até total absorção. Por ser uma solução eletrolítica,
ionize na polaridade positiva (+), por 5 min.

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75

Linda por Natureza
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Phyto
LIMP SKIN
MÁSCARA CALMANTE
ATIVOS: Calmaline, Actyglucan, Extratos de Rosa Branca, Camomila, Calêndula, Arnica,
Tília e Confrei.
INDICAÇÃO: Como calmante pós-procedimentos como limpeza de pele, peelings,
depilações e designer de sobrancelhas. Com ação calmante, anti-inﬂamatória,
cicatrizante e antisséptica.
MODO DE USAR: Aplicar uma camada na região desejada e aguarde de 15 a 20 min e
retirar. Pode deixar na pele, se desejar.
EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 105

COSMÉTICO
VEGANO

ÁGUA THERMAL

ATIVOS: Água de Coco, Ácido Hialurônico, Selênio, Cálcio, Zinco, Manganês e Magnésio.
INDICAÇÃO: Hidrata, acalma e repõe sais minerais essenciais para todos os tipos de pele. A presença do
Ácido Hialurônico além de repor a água, cria um ﬁlme protetor na pele, evitando a sua perda.
MODO DE USAR: Borrifar em todo o rosto pescoço e colo diariamente por duas vezes ao dia. Sua
composição permite que seja auxiliar nos tratamentos de argiloterapia, diluindo as máscaras,
enriquecendo seus resultados. Agite antes de usar.
COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 150

BIO ÁGUA
ATIVOS: Água de Coco, PCA de Sódio, Cobre, Zinco, Manganês, Magnésio, Extrato de Algas
Marinhas.
INDICAÇÃO: Hidrata, acalma e repõe sais minerais essenciais para todos os tipos de pele.
Multifuncional pode ser usado em tratamentos faciais e corporais.
MODO DE USAR: Sua composição permite auxiliar nos tratamentos de argiloterapia, diluindo as
máscaras, bem como auxiliando nas massagens com efeito drenante, enriquecendo seus
resultados.
COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 1 litro
RENDIMENTO MÉDIO: 125
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Tratamento secativo, sebo-regulador, antiinamatório, anti acne e anti comedões, especíco
para peles oleosas, acneicas e seborreicas.
Contém produtos prossionais e Home Care

SABONETE LÍQUIDO
SECATIVO

GEL ESFOLIANTE

ATIVOS: Ácido salicílico, Extratos de:
Hamamelis, Arnica, Própolis, Aloe
vera.

ATIVOS: Quartzo,
própolis e chá verde.

INDICAÇÃO: Promove uma leve
esfoliação sem agredir a pele,
removendo as impurezas,
desobstruindo os poros,
estimulando a renovação celular.
Para peles acneicas, oleosas e
seborreicas. Seus ativos tem ação
anti-inﬂamatória e antioxidante.

INDICAÇÃO: Nos tratamentos de
peles acneicas, oleosas e
seborreicas, desobstruindo os poros,
reduzindo a oleosidade excessiva,
estimulando a renovação celular sem
agredir a pele.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas
desejadas, com movimentos
circulares, aguardar 5 min e enxaguar.
EMBALAGEM: 200ml e 1 litro
RENDIMENTO MÉDIO: 200ml = 110 | 1 litro = 552

EMBALAGEM: 120 e 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 120g = 55 | 270g = 124

COSMÉTICO
VEGANO

ÁCIDO SECATIVO

extratos de

ATIVOS: Ácido salicílico 15%,
Gluconolactona.
INDICAÇÃO: Tratamentos em peles
oleosas, acneica e seborreicas, com
ação queratolítica, anti irritante,
renovador celular e hidratante.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e
seca, aplicar uma camada por toda área
afetada e aguardar 10 min, em seguida
enxague e retire completamente.
EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75

MODO DE USAR: Aplique na
região desejada, com movimentos
circulares até a secagem do
produto e enxague.

LOÇÃO TÔNICA
ADSTRINGENTE
ATIVOS: Triple A, Niacinamida, Optivegetol.
Extratos de: Aloe Vera, própolis, Hamamelis,
Alecrim, Camomila e Sálvia.
INDICAÇÃO: Normaliza o pH da pele
oleosa, acneica e seborreica. Com ação
anti-inﬂamatória, calmante, antissépticas e
sebo reguladora.
MODO DE USAR: Aplicar com o auxilio de
um algodão por toda a região.
EMBALAGEM: 200ml e 1 litro
RENDIMENTO MÉDIO: 200ml = 150 | 1 litro = 750

Linda por Natureza
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IONTO SECATIVO

ATIVOS: Acnebiol, TGP2 Peptídeo, Triple A, Niacinamida, Acneless, Extratos de: Alecrim e Sálvia.
INDICAÇÃO: Para peles oleosas, acneicas e seborreicas. Com TGP2 Peptídeo, derivado do Fator de
Crescimento Transformador, de ação despigmentante e anti-inﬂamatória. Seus ativos controlam a
oleosidade excessiva da pele e reduzindo o processo acneico, com sebo reguladora, adstringente e
antimicrobiana.
MODO DE USAR: Aplicar nas regiões necessárias até total absorção. Por ser solução eletrolítica
pode-se usar corrente galvânica na polaridade negativa (-) por 5 min.
EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75

COSMÉTICO
VEGANO

MÁSCARA SECATIVA
ATIVOS: Óxido zinco, Nano Melaleuca, Acnebiol, Enxofre, Extrato de Aloe Vera.
INDICAÇÃO: A presença da Nano Melaleuca tem excelente efeito antimicrobiano,
antisséptico e adstringente para peles oleosas, acneica e seborreicas. Seguido de
ativos de ação calmante, anti-inﬂamatório e cicatrizante.
MODO DE USAR: Aplicar uma camada generosa nas áreas desejadas e aguardar 15
min e retirar.

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 105

COSMÉTICO
VEGANO

GEL SECATIVO

ATIVOS: Triple A, Optivegetol, TGP-2 Peptídeo, D Pantenol, Ácido hialurônico, PCA de
sódio, Vitamina E, Sculptessence, Acnebiol, Gluconolactona.
INDICAÇÃO: Para uso diário de manutenção em peles oleosas, acneicas e seborreicas.
Hidrata, reduz a oleosidade excessiva, efeito antisséptico, anti-inﬂamatório, cicatrizante,
bactericida e calmante, controlando as afecções da acne.
MODO DE USAR: Aplicar uma camada em toda a região,
pela manha e a noite, não é necessário retirar.
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EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 75

Phyto
WHITE CLEAR
Linha completa de clareamento facial
e corporal com ácidos (peelings) químicos,
enzimáticos edespigmentantes para todos os
fototipos, melasmas, hipercromias pós
inamatórias, efélides, olheiras.

COSMÉTICO
VEGANO

COSMÉTICO
VEGANO

SABONETE ILUMINADOR

MÁSCARA ENZIMÁTICA

ATIVOS: Ácido mandélico 5%, Extrato
de papaína

ATIVOS: Renew Zyme, Ácido
Mandélico, Extrato de Papaína

INDICAÇÃO: Sua fórmula confere
efeito enzimático, estimulando a
renovação celular e coadjuvante nos
tratamentos de hipercromias.

INDICAÇÃO: Peeling
enzimático, potente renovador
celular, nos tratamentos de
hipercromias e antiaging.

MODO DE USAR: Aplicar nas áreas
desejadas, aguardar 5 min e
enxaguar.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 110

NEUTRALIZADOR
DE ÁCIDOS

EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 105

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Bicarbonato de sódio,
Extratos glicólicos de: Alecrim,
Camomila e Calêndula.
INDICAÇÃO: Neutralizador de ácidos
para ser usado após a aplicação de
qualquer tipo de peeling químico,
garantindo a integridade da pele,
evitando o “efeito rebote”.
MODO DE USAR: Após a retirada dos
ácidos, aplique com auxílio de algodão
com movimentos circulares.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 150

MODO DE USAR: Com a pele
limpa e seca, aplicar uma
camada e aguardar por 15 min,
caso necessite reaplique
durante o período.

5 ÁCIDOS GEL
ATIVOS: Ácido mandélico 20%, Ácido
Fítico, Ácido Tranexânico, Ácido Ferúlico,
Ácido Lactobiônico.
INDICAÇÃO: Concentrado de Ácidos
químicos e potentes despigmentantes,
para hipercromias antigas e resistentes.
Diminui consideravelmente a ação da
melanogênese, sem agredir a pele.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e
seca, aplique por toda região e peça para a
cliente lavar após 2h.
EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 100

Linda por Natureza
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Phyto
WHITE CLEAR
MÁSCARA CLAREADORA

IONTO CLAREADOR

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Ácido Mandélico 5%,
Ácido Nano Kójico, Ácido Fítico,
Kinetin L, Revinage, Extrato de
Acerola.

ATIVOS: Alpha arbutin, Belides, Ácido
Ferúlico, Ácido Tranexâmico, Niacinamida,
Extratos de Uva Ursi e Acerola.
INDICAÇÃO: Ação despigmentante,
formula exclusiva que atua em todas as
fases da melanogênese. Função
clareadora e antioxidante, sem agredir a
pele. Para todos os fototipos.

INDICAÇÃO: Coadjuvante no
tratamento de hipercromias.
Hidrata clareia de forma
homogênea e ação antioxidante.
O Nano Kójico que atua de forma
eﬁcaz no clareamento e ação
antiaging. Para todos os
fototipos.

EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 105

MODO DE USAR: Aplique uma camada
sobre a região até total absorção. Por ser
uma solução eletrolítica, ionize na
polaridade positiva (+) por 5 min.

MODO DE USAR: Aplicar uma
camada sobre a área escolhida,
aguardar 20 minutos e retirar.

CREME CLAREADOR

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Alpha Arbutin, Belides, Ácido hialurônico, Acido mandélico 3%, Revinage,
Extrato de acerola.
INDICAÇÃO: Para uso diário na manutenção e controle das hipercromias, inibindo a
formação de novas manchas. Hidrata, clareia e nutre todos os tons de pele.
MODO DE USAR: Aplicar por toda a região de machas até total absorção. Pode ser usado
a noite antes de dormir e pela manhã, antes do protetor solar.
EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 70

SABONETE DE ÁCIDO
GLICÓLICO 10%

SOLUÇÃO DE LIMPEZA FACIAL
PRÉ PEELING

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Ácido Salicílico 10%, Gluconolactona.
ATIVOS: Ácido Glicólico 10%
INDICAÇÃO: Higienização da
pele, nos tratamentos de peeling.
MODO DE USAR: Aplicar por
todo rosto com movimentos
circulares, aguardar 5 minutos e
enxaguar.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 130
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INDICAÇÃO: Desengordurante reduz a oleosidade e
remove profundamente a sujidade da pele, diminuindo
a barreira cutânea, aumentando a permeação dos
ácidos nos tratamentos de peelings químicos, sem
agredir a pele.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, umedeça
um algodão, e esfregue nas regiões necessárias, não é
preciso enxaguar.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 110

Linda por Natureza

Phyto
WHITE CLEAR
FLUÍDO QUÍMICO CLAREADOR
ATIVOS: Ácido mandélico
15%, Ácido fítico, Ácido
Kójico, Niacinamida,
Ascorbosilane C, Ácido lático,
D Pantenol.

ATIVOS: Ácido glicólico
20%, Ácido mandélico 20%,
Ácido fítico, Ácido Kójico,
Ácido lático, Ácido salicílico
10%, Ácido tranexânico.

INDICAÇÃO: É indicado para
peeling químico nas
hipercromias.

INDICAÇÃO: Concentrado
de ácidos potentes para
peelings químicos nas
hipercromias.

MODO DE USAR: Após a
retirada completa do SERUM
PARA PEELING QUÍMICO,
aplique uma camada do
FLUÍDO QUÍMICO
CLAREADOR . Peça a cliente
para lavar o rosto após
aguardar 6h da ação do
produto.

EMBALAGEM: 60ml
RENDIMENTO MÉDIO: 120

SERUM PARA PELLING QUÍMICO

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 60ml
RENDIMENTO MÉDIO: 120

MODO DE USAR: Com a
pele limpa e seca, aplique o
Sérum com o auxílio de uma
espátula por toda a região
afetada. Deixar agir entre 3 e
10 minutos de acordo com a
necessidade do tratamento e
enxague.

GEL CLAREADOR USO NOTURNO

ATIVOS: Ácido glicólico 5%, Ácido mandélico 4%, Niacinamida, Alpha arbutin, Ácido fítico, Ácido
Kójico, Belides.
INDICAÇÃO: Clareador cutâneo para uso diário, no período noturno, coadjuvante nos tratamentos
de hipercromias e antiaging. Sua formulação promove um clareamento uniforme e inibe a formação
de novas manchas.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, aplicar antes de dormir, por toda a área afetada até total
absorção. Lavar o rosto pela manhã e aplicar Protetor Solar a cada 2h ao longo do dia.

EMBALAGEM: 30g
RENDIMENTO MÉDIO: 40

CREME HIDRATANTE PARA PELE HIPERPIGMENTADA DIURNO

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Ácido Kójico, Ácido Fítico, Pro TG3, Niacinamida, Alfa Bisabolol, Revinage, Extrato de
acerola.
INDICAÇÃO: Clareador cutâneo para uso diário, no período diurno, coadjuvante nos tratamentos de
hipercromias e antiaging. Sua formulação promove um clareamento uniforme e inibe a formação de
novas manchas. A presença do Pro TG3 Precursor de Fatores de Crescimento confere efeito
antioxidante, aumentando a ﬁrmeza e elasticidade da pele.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, aplique com movimentos circulares até total absorção,
nas áreas desejadas. Em seguida aplique o Protetor Solar.
EMBALAGEM: 30g
RENDIMENTO MÉDIO: 40

Linda por Natureza
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Toda pele necessita de uma boa hidratação e
nutrição. Esta linha contém ativos especícos que
além de hidratar e nutrir protege a pele contra os
dados do frio e calor excessivos.

NUTRY PHYLL
SABONETE NUTRITIVO

ATIVOS: Ácido Lático, Biofruits, Extrato de Manga.
INDICAÇÃO: Para higienização da pele, ação equilibrante, hidratante, regeneradora e renovadora da
pele.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas desejadas, com movimentos circulares, aguardar 5 min e enxaguar.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 110

COSMÉTICO
VEGANO

SÉRUM RESTAURADOR

ATIVOS: Nano Q10, Aquabio, Sculptessence, Renovage, Vegelip, Hidroviton
INDICAÇÃO: Sua fórmula com Nano Q10 potencializa os tratamentos de Nutrição e Hidratação profunda
da pele. Efeito Antioxidantes, antirrugas, aumento expressivo na síntese das GAGS, conferindo ﬁrmeza
e elasticidade na pele.
MODO DE USAR: Aplique por toda a região de face, pescoço e colo, até total absorção. Por ser solução
eletrolítica, ionizar na polaridade positiva (+) por 5 minutos.
EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75
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COSMÉTICO
VEGANO

Linda por Natureza

Phyto
NUTRY PHYLL
CREME DE MASSAGEM
COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Vegelip, Algisium C, Vitamina A e E, Manteiga de Manga
INDICAÇÃO: Excelente deslizamento para massagem facial, revitaliza, nutre,
hidrata, protege, conferindo toque sedoso e estimulando a síntese de colágeno e
elastina da pele.
EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 105

MODO DE USAR: Aplicar por toda a região de rosto, pescoço e colo, prossiga com as
manobras de massagem. Reaplique conforme a necessidade.

COSMÉTICO
VEGANO

MÁSCARA NUTRITIVA

ATIVOS: Aquabio, Vegelip, Densiskin, Algisium C, Manteiga de manga, Hidroviton
INDICAÇÃO: Máscara de hidratação e nutrição intensa, para peles desnutridas e
desvitalizadas. Ajuda a atenuar as linhas de expressão, estimula a biossíntese de
colágeno e aumenta a densidade cutânea.
MODO DE USAR: Aplicar uma camada por todo rosto, pescoço e colo, aguardar 15
min e retirar.

EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 105

CREME HIDRATANTE

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Manteiga de manga, Aquabio, Sculptessence, Renovage, Vegelip, Ácido
hialurônico, PCA de sódio, Vitaminas: A e E.
INDICAÇÃO: Para manutenção diária da pele, auxiliando no antienvelhecimento,
antirrugas, efeito hidratante, revitalizante, nutritivo, preenchedor, restaurando a
ﬂexibilidade da pele.
EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 70

MODO DE USAR: Aplicar diariamente antes de dormir e pela manhã antes do
protetor solar, por todo rosto, pescoço e colo.

DICABeauty
Todas as peles necessitam, em algum momento, de uma excelente hidratação. Os
princípios ativos desta linha proporcionam uma hidratação nutritiva rica em ativos
reparadores da desidratação superﬁcial e profunda da pele. Lembre-se que o
envelhecimento da pele começa na falta de hidratação, desperte essa necessidade em
suas clientes.

Linda por Natureza
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PREENCHIMENTO PELES MADURAS
DESVITALIZADAS E FOTO
ENVELHECIDAS

Phyto

INTENSE BOOSTER

SABONETE SUAVIZANTE

TRI ÁCIDOS

ATIVOS: Óleo de Argan, Extrato
de Aveia e Maçã

ATIVOS: Ácidos: Glicólico 10%, Mandélico 10% e
Salicílico 5%

INDICAÇÃO: Limpa a pele sem
agredir, hidratando e nutrindo a
pele.

INDICAÇÃO: Desenvolvido especialmente para
peles desvitalizadas e sem viço, diminuindo as
linhas de expressão, estimulando a renovação
celular e facilitando a permeação dos ativos
escolhidos posteriormente.

MODO DE USAR: Aplicar por todo
rosto, pescoço e colo, com
movimentos circulares, enxaguar
em seguida.

EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 110

COSMÉTICO
VEGANO

MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca,
aplique uma camada por todo rosto, pescoço e
colo, aguarde 10 min e retire completamente e
neutralize.
EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75

COSMÉTICO
VEGANO

IONTO PREENCHEDOR
ATIVOS: DMAE, Nano Vitamina C, Algisium C, Acido Hialurônico
INDICAÇÃO: Coadjuvante nos tratamentos de peles maduras, desvitalizadas e foto envelhecidas.
Promove ﬁrmeza, elasticidade, ação antioxidante e repositora de silícios orgânicos.
MODO DE USAR: Aplique por toda a região de face, pescoço e colo, até total absorção. Por ser solução
eletrolítica pode ionizar na polaridade positiva (+) por 5min.

EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75
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Phyto

INTENSE BOOSTER
CREME DE MASSAGEM
ATIVOS: Matrixyl, Manteiga de Murumuru, PCA Sódio, Vitaminas A e E, Ácido Hialurônico,
Extratos de Aveia e Maçã.
INDICAÇÃO: Peles maduras e desvitalizadas. Seu toque aveludado confere maior
deslizamento das manobras de massagem. Recupera a umidade e elasticidade natural da
pele. Estimula a síntese do Colágeno, suaviza as rugas e linhas de expressão deixando a
pele mais macia e hidratada.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, aplicar por toda a região de rosto, pescoço e
colo, prossiga com as manobras de massagem. Reaplique conforme a necessidade.
EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 105

ATIVOS: DMAE, Nano Vitamina C, Algisium C, Sculptessence, Nano Q10,
Ácido Hialurônico, Ômega Plus

COSMÉTICO
VEGANO

MÁSCARA PREENCHEDORA

INDICAÇÃO: Coadjuvante no tratamento de peles maduras, fotoenvelhecidas
e desvitalizadas. Hidrata, nutre, revitalizada, tem ação antioxidante, devolve a
elasticidade da pele e melhorando seu contorno facial.
MODO DE USAR: Aplique uma camada generosa por toda a região de rosto,
pescoço e colo, aguarde 15 min e retire.

EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 105

CREME PREENCHEDOR

ATIVOS: DMAE, Renovage, Densiskin, Matrixyl, Ácido hialurônico, Sculptessence,
Algisium C, Vitaminas: A e E, Nano Q10
INDICAÇÃO: Creme de uso diário, altamente nutritivo com ação preenchedora,
modula as contrações dérmicas sem alterar a expressão natural, retarda o
aparecimento das linhas de expressão, estimula a produção de Colágeno.
MODO DE USAR: Aplicar duas vezes ao dia pela manhã e a noite, por todo rosto,
pescoço e colo.
EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 70

Linda por Natureza
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A primeira linha prossional e
home care, para peles negras
do Brasil! Especialmente
desenvolvida para tratar com
ecácia e delicadeza todas as
necessidades da pele negra.

Phyto
DARK SKIN
SABONETE LÍQUIDO DANDARAS

ELIXIR DE ÁCIDOS TEREZAS
AT I V O S : Á c i d o M a n d é l i c o , Á c i d o
Salicílico, Ácido Fítico, Ácido Tranexâmico,
Ácido Ferúlico, Ácido Lactobiônico.

AT I V O S : Á c i d o L á t i c o , Á c i d o
Salicílico, Extratos de Gérmen de Trigo
e Sálvia.
INDICAÇÃO: Sabonete
especialmente desenvolvido para
peles negras, com ativos reguladores
dos poros e da secreção sebácea,
aﬁnam, hidratam e limpam
profundamente sem agredir a pele.
MODO DE USAR: Com o rosto
umedecido em água, aplique por toda
a região de rosto, pescoço e colo, com
movimentos circulares e enxague
bem. Repita o processo se necessário.

c o s m e t i c s

Phyto
DARK SKIN
ELIXIR
DE ÁCIDOS

Terezas
• Ácido Mandélico • Ácido Salicílico
• Ácido Fítico •Ácido Tranexâmico
• Ácido Ferúlico • Ácido Lactobiônico

50g

EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 110

SÉRUM DARK

TÔNICO EQUILIBRANTE ANAS

DEFENSE FELIPAS

c o s m e t i c s

Phyto
DARK SKIN
TÔNICO
EQUILIBRANTE

Anas
• Aquabio • Zinco • Magnésio
EXTRATOS DE:
• Barbatimão • Erva Cidreira
• Hamamelis • Sálvia

200ml
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MODO DE USAR: Aplicar com o auxílio
de algodão por toda região e aguardar
secar naturalmente.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 150

COSMÉTICO
VEGANO

MODO DE USAR: Com a pele limpa e
seca, aplique nas regiões necessárias e
aguarde de 15 a 20 min e enxague em
seguida.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

ATIVOS: Aquabio, Calmaline, Ácido
Hialurônico, Nano Resveratrol, Belides e
Extrato de Pimenta Rosa.
INDICAÇÃO: Sérum concentrado
desenvolvido especialmente para peles
negras, minimiza as rugas e linhas de
expressão, anti manchas com ação
altamente hidratante, revitalizante. Com
Nanotecnologia altamente antioxidante,
antienvelhecimento.

ATIVOS: Aquabio, Zinco e Magnésio.
Extratos de: Barbatimão, Erva Cidreira,
Hamamelis, Sálvia.
INDICAÇÃO: Desenvolvido
especialmente para peles negras, após o
uso do Sabonete. Equilibra o pH da pele,
nutritivo, remineralizante, refrescante,
anti inﬂamatório, antisséptico, anti
oleosidade e calmante.

INDICAÇÃO: Especialmente
desenvolvido para peles negras,
concentrado de ácidos químicos seguros e
potentes despigmentantes, desenvolvido
para manchas recentes e antigas,
resistentes e pós inﬂamatórias, além de
uniformizar o tom da pele. Diminui a ação
da melanogênese (formação de novas
manchas), sem agredir a pele.

c o s m e t i c s

Phyto
DARK SKIN
SÉRUM
DARK DEFENSE

Felipas
• Aquabio •Calmaline
•Ácido Hialurônico • Belides
•Nano Resveratrol
Extrato de Pimenta Rosa

50ml

Linda por Natureza

MODO DE USAR: Com a pele limpa e
toniﬁcada, aplique por todo rosto, pescoço
e colo, massageando até total absorção,
reaplique se necessário. Por ser uma
solução eletrolítica pode-se fazer
ionização em dupla polaridade por 5 min
cada.
EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75

COSMÉTICO
VEGANO

Phyto
DARK SKIN
MÁSCARA PLÁSTICA POROS LUÍZAS
ATIVOS: Ácido Hialurônico, Hidroviton, Algisium C, Zinco, Magnésio, Sebustop, Extrato
Gérmen de Trigo.
INDICAÇÃO: Máscara tensora especialmente desenvolvida para peles negras, com ativos
hidratantes, remineralizantes, lifting, anti ﬂacidez e nutritivos. A presença do Afﬁpore reduz
signiﬁcativamente a secreção sebácea, diminui o número, diâmetro e tamanho dos poros.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, aplique uma camada ﬁna e uniforme por todo rosto
e aguarde secar completamente por cerca de 20 min. Retire a película de baixo para cima.
EMBALAGEM: 120ml
RENDIMENTO MÉDIO: 40

COSMÉTICO
VEGANO

UNISKIN FLEX MARIANAS
AT I V O S : B i o l u m i t á , B e l i d e s ,
Algisium C, Calmaline.

ANTI FOLIC
EVAS

INDICAÇÃO: Seus ativos
especialmente desenvolvidos para
peles negras, conferem efeito
calmante e anti rugas. Com
Biolumitá® potente ativo clareador
de manchas e uniformizador do tom
da pele. Pode ser utilizado nas áreas
dos olhos, rosto, axilas e virilha.
c o s m e t i c s

c o s m e t i c s

Phyto
DARK SKIN
UNISKIN
FLEX

Marianas

MODO DE USAR: Aplicar sobre a
pele limpa e seca, diariamente sobre
as áreas necessárias até total
absorção.

ANTI FOLIC

Evas
• Óleo de Melaleuca • Óleo de Rosa Mosqueta
• Triple A • Acne Less •Alfabisabolol
• Defensil Plus • Ácido Salicílico
• Extratos de: Sálvia e Cúrcuma

•Biolumitá •Belides
• Algisium C •Calmaline

30g

Phyto
DARK SKIN

EMBALAGEM: 30g
RENDIMENTO MÉDIO: 30

COSMÉTICO
VEGANO

50g

ATIVOS: Óleo de Melaleuca, Óleo de Rosa
Mosqueta, Triple A, Acne Less, Alfabisabolol,
Defensil Plus, Ácido Salicílico, Extrato de
Sálvia e Cúrcuma.
INDICAÇÃO: Gel com probióticos
desenvolvido especialmente para peles
negras, no uso diário no controle e prevenção
da foliculite. Seus ativos tem ação
bactericida, antiinﬂamatório, cicatrizante,
antioxidante, calmante, sebo regulador,
reduz poros dilatados, diminuem os pelos
encravados, e as manchas causados pela
foliculite. Pode ser utilizado em todas as
partes do corpo e do rosto.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca,
aplique sobre a área afetada massageando
suavemente até a total absorção do produto.
Repita o processo de 2 a 3 x ao dia.
EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75

COSMÉTICO
VEGANO

DICABeauty
As peles negras são conhecidas como as peles que “não envelhecem”. Realmente como
produzem mais pigmentos, tem maior proteção contra a radiação solar que é
responsável pelo envelhecimento, demoram mais a aparentar linhas e rugas. Porém
ainda assim necessitam de cuidados especiais como a regulação da secreção sebácea,
estão mais propensas a foliculite, acne e manchas na pele. A Phytobeauty Cosmetics é a
primeira indústria de cosméticos proﬁssionais e home care do Brasil a se preocupar e
criar produtos especíﬁcos para essas peles tão maravilhosas, que merecem todo um
cuidado com princípios ativos de tecnologia de ponta, promovendo resultados
surpreendentes.

Linda por Natureza
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Linha especialmente desenvolvida para
controlar o eritema e a inamação das
peles sensíveis, com rosácea ou
coperouse e pós peelings, conferindo
toque suave e sensorial agradável.

Phyto
SENSE PEEL
SÉRUM RED OFF

COSMÉTICO
VEGANO

SENSE CREAM

ATIVOS: Anti OX 3D, Alantoína, Rosacea
complex, Ecophysalis, Physavie, Ácido fítico,
Vitamina E, Extrato de Camomila.

ATIVOS: Calmaline, Defensil
Plus, Pinolumin, Redyless,
Extratos de: Bardana, Rosa
Branca

INDICAÇÃO: Coadjuvante no tratamento de
peles sensibilizadas ou sensíveis, com rosácea,
couperose. Altamente antioxidante, combate o
prurido, vasoconstritor, anti eritema, corticoidelike, calmante e despigmentante.

INDICAÇÃO: Excelente creme
diário para peles sensíveis ou
sensibilizadas pós peeling,
rosáceas ou com couperose, que
tem facilidade para ﬁcarem
vermelhas e espessas. Acalma,
hidrata e repara a pele.

MODO DE USAR: Aplique por toda a região de
face, pescoço e colo, até total absorção. Por ser
solução eletrolítica pode ionizar na polaridade
positiva (+) por 5min.
EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 60ml
RENDIMENTO MÉDIO: 70

MODO DE USAR: Com a pele
limpa e seca, aplicar duas vezes
ao dia, pela manha e a noite.

MÁSCARA SUAVIZANTE
ESPUMA DE LIMPEZA

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Ácido Lactobiônico.
Extratos de: Maracujá,
Bardana, Camomila, Sálvia.

ATIVOS: Ecophysalis, PCA de
zinco, Extratos de: Camomila,
Bardana, Rosa Branca, Sálvia.

INDICAÇÃO: Calmante, antiaging, repadarora, diminui a
reatividade da pele e hidrata e
suaviza profundamente.

INDICAÇÃO: Limpa
profundamente sem agredir a
pele, desenvolvida
especialmente para peles
sensíveis, rosácea, couperose
e pós peeling.

INDICAÇÃO: Tônico de ação
anti-inﬂamatório, calmante,
imunoprotetor, remineralizante
e inibe a ação de dermatites na
pele.

MODO DE USAR: Aplique
uma camada generosa por
toda a região de rosto, pescoço
e colo, aguarde 15 min e retire.

MODO DE USAR: Agite o
frasco e aplique por todo rosto
e pescoço, com movimentos
circulares e enxague.

ATIVOS: Calmaline, Pro TG3,
Actyglucan, Caresoft, Óleo de
coco

EMBALAGEM: 270g
RENDIMENTO MÉDIO: 105
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LOÇÃO BIO CALMANTE

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 170ml
RENDIMENTO MÉDIO: 390

Linda por Natureza

MODO DE USAR: Com a pele
limpa e seca, aplicar com o
auxílio de algodão por toda
região de rosto, pescoço e colo.
Não retirar.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 150

A Linha mais completa de Fatores de Crescimento
bioidênticos para uso facial, corporal e capilar. Para
serem utilizados com ou sem dermopunturação e
reparação de pós operatórios.

FATOR DE CRESCIMENTO
EPIDERMAL 1ª GERAÇÃO

FATOR DE CRESCIMENTO
FIBROBLÁSTICO BÁSICO 1ª GERAÇÃO

ATIVOS: Nano EGF, Aquabio

ATIVOS: Nano bFGF, Aquabio

INDICAÇÃO: Acelera a renovação celular
(Turnover), reepitelizante, reduz e previne
linhas de expressão, estrias, diminui a
hiperpigmentação pós-inﬂamatória de acne e
foliculite, substitui o tecido lesionado
acelerando a formação de tecido de
granulação saudável.

INDICAÇÃO: Estimula a síntese de
glicosaminoglicanas, fortalece as ﬁbras de
colágeno, reduz e previne rugas e linhas de
expressão, queloides, cicatrizes hipertróﬁcas e atua
em sinergia ao aFGF estimulando a angiogênese.

MODO DE USAR: Com a pele devidamente
limpa e seca, aplique uma camada do sérum e
massageie até total absorção. Pode ser
utilizado antes, durante e após procedimento
de dermopunturação. Por ser solução
eletrolítica pode ser usado na eletroporação,
radiofrequência ou ionizado na polaridade
positiva (+) por 5min e negativa (-) por 5 min.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

COSMÉTICO
VEGANO

FATOR DE CRESCIMENTO
FIBROBLÁSTICO ÁCIDO 1ª GERAÇÃO

MODO DE USAR: Com a pele devidamente limpa e
seca, aplique uma camada do sérum e massageie
até total absorção. Pode ser utilizado antes, durante
e após procedimento de dermopunturação. Por ser
solução eletrolítica pode ser usado na
eletroporação, radiofrequência ou ionizado na
polaridade positiva (+) por 5min e negativa (-) por 5
min.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

COSMÉTICO
VEGANO

FATOR DE CRESCIMENTO
TRANSFORMADOR 1ª GERAÇÃO

ATIVOS: Nano aFGF, Aquabio

ATIVOS: Nano TGFß3, Aquabio

INDICAÇÃO: Estimula a neovascularização,
indicado para reparo de lesões teciduais e em
pós-operatórios. Aumenta a elasticidade da
pele, estimula o crescimento capilar.
Ferimentos, queimaduras, pés diabéticos e
deiscência

INDICAÇÃO: Principal sinalizador na síntese e
maturação do colágeno, atua em sinergia ao bFGF
no estímulo das GAG’S, previne a ﬁbrose, rugas e
ﬂacidez. Indução da proliferação, crescimento e
diferenciação celular, remodelador dérmico.
Reparo de lesões pela indução de novas células.
Desacelera o crescimento dos pelos.

MODO DE USAR: Com a pele devidamente
limpa e seca, aplique uma camada do sérum
e massageie até total absorção. Pode ser
utilizado antes, durante e após procedimento
de dermopunturação. Por ser solução
eletrolítica pode ser usado na eletroporação,
radiofrequência ou ionizado na polaridade
positiva (+) por 5min e negativa (-) por 5 min.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

COSMÉTICO
VEGANO

MODO DE USAR: Com a pele devidamente limpa e
seca, aplique uma camada do sérum e massageie
até total absorção. Pode ser utilizado antes, durante
e após procedimento de dermopunturação. Por ser
solução eletrolítica pode ser usado na
eletroporação, radiofrequência ou ionizado na
polaridade positiva (+) por 5min e negativa (-) por 5
min.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

Linda por Natureza

COSMÉTICO
VEGANO
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FATOR DE CRESCIMENTO VASCULAR

FATOR DE CRESCIMENTO INSULÍNICO

1ª GERAÇÃO

1ª GERAÇÃO

ATIVOS: Nano VEGF, Aquabio

ATIVOS: Nano IGF, Aquabio

INDICAÇÃO: Recupera o tecido recém
lesionado. Ação angiogênica vasodilatadora
reverte a atroﬁa folicular induzida pela DHT (dihidrotestosterona, que estimula a calvície),
aumenta o tamanho dos folículos pilosos, dos
cabelos, cílios e sobrancelhas.

INDICAÇÃO: Previne queloides, rugas, ﬂacidez,
reduz a gordura facial e corporal, acelera e
remodela a formação de tecido granular saudável,
reverte a atroﬁa dos folículos capilares, acelera o
crescimento dos cabelos, potente cicatrizante,
acelera a remodelação das ﬁbras, fundamental na
cicatrização de lesões de desordens vasculares ou
inﬂuenciados por diabetes.

MODO DE USAR: Com a pele devidamente
limpa e seca, aplique uma camada do sérum e
massageie até total absorção. Pode ser utilizado
antes, durante e após procedimento de
dermopunturação. Por ser solução eletrolítica
pode ser usado na eletroporação,
radiofrequência ou ionizado na polaridade
positiva (+) por 5min e negativa (-) por 5 min.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

COSMÉTICO
VEGANO

NANO DESPIG GEL 2ª GERAÇÃO

NANO CICATRI PÓS 2ª GERAÇÃO
ATIVOS: Nano IDP-2 Peptídeo, Aquabio

ATIVOS: Nano TGP2 Peptídeo, Aquabio

INDICAÇÃO: Fração bioidêntica do IGF, de
forma potencializada. Acelera a proliferação
celular, aumenta a produção da MEC, potente
cicatrizante nos pós-procedimentos
imediatos, principalmente em lesões de
grande porte.

INDICAÇÃO: Citocina despigmentante bioidêntica
para todos os fototipos. Acelera a renovação da
pele. Diminui a atividade folicular, diminuindo o
número de bulbos capilares. Ação 2 em 1 para
virilhas, axilas, barba e buço.

MODO DE USAR: Com a pele devidamente
limpa e seca, aplique uma camada do sérum e
massageie até total absorção. Pode ser
utilizado antes, durante e após procedimento
de dermopunturação. Por ser solução
eletrolítica pode ser usado na eletroporação,
radiofrequência ou ionizado na polaridade
positiva (+) por 5min e negativa (-) por 5 min.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

COSMÉTICO
VEGANO

PRO GAG’S GEL 2ª GERAÇÃO

MODO DE USAR: Com a pele devidamente limpa e
seca, aplique uma camada do sérum e massageie
até total absorção. Pode ser utilizado antes,
durante e após procedimento de
dermopunturação. Por ser solução eletrolítica pode
ser usado na eletroporação, radiofrequência ou
ionizado na polaridade positiva (+) por 5min e
negativa (-) por 5 min.

EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

COSMÉTICO
VEGANO

NANO HÍBRIDO GEL 3ª GERAÇÃO

ATIVOS: Pro TG3, Aquabio

ATIVOS: Nopigmerin, Aquabio

INDICAÇÃO: Anti-aging, previne
fotoenvelhecimento, com ômegas 3, 6 e 9,
vitamina C e E, excelente reparador pós peeling,
aumenta a síntese de colágenos tipo I e III,
estimula a produção das GAG’s e efeito
antioxidante.

INDICAÇÃO: Fator de crescimento de 3ª geração,
híbrido. Contém ácido ferúlico derivado do FC
Oligopeptídeo 33 (2° geração). Eﬁciente na
hiperpigmentação causada pelo excesso de
melanina e/ou hemossiderina. Inativa a tirosinase,
inibindo TRP-1 e TRP-2, e suas transições MITF.

MODO DE USAR: Com a pele devidamente
limpa e seca, aplique uma camada do sérum e
massageie até total absorção. Pode ser utilizado
antes, durante e após procedimento de
dermopunturação. Por ser solução eletrolítica
pode ser usado na eletroporação,
radiofrequência ou ionizado na polaridade
positiva (+) por 5min e negativa (-) por 5 min.

MODO DE USAR: Com a pele devidamente limpa e
seca, aplique uma camada do sérum e massageie
até total absorção. Pode ser utilizado antes, durante
e após procedimento de dermopunturação. Por ser
solução eletrolítica pode ser usado na eletroporação,
radiofrequência ou ionizado na polaridade positiva
(+) por 5min e negativa (-) por 5 min.

EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32
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MODO DE USAR: Com a pele devidamente limpa e
seca, aplique uma camada do sérum e massageie
até total absorção. Pode ser utilizado antes, durante
e após procedimento de dermopunturação. Por ser
solução eletrolítica pode ser usado na eletroporação,
radiofrequência ou ionizado na polaridade positiva
(+) por 5min e negativa (-) por 5 min.

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32
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ESTABILIZE C GEL PRECURSOR DE FC

SÉRUM PARA MICROAGULHAMENTO

ATIVOS: Nanofactor C, Aquabio

ATIVOS: Pro TG3, TGP 2 Peptídeo, TGF Beta 3
, Vitamina C, Ácido Hialurônico, Argireline.

INDICAÇÃO: Vitamina C estabilizada em
nanolipossomas associada ao peptídeo
bioidêntico (fração ativa e concentrada do
Fator de Crescimento Insulínico), Ação
antioxidante simultânea a ação eutróﬁca e
síntese de macromoléculas de sustentação
da derme.
MODO DE USAR: Com a pele devidamente
limpa e seca, aplique uma camada do sérum e
massageie até total absorção. Pode ser
utilizado antes, durante e após procedimento
de dermopunturação. Por ser solução
eletrolítica pode ser usado na eletroporação,
radiofrequência ou ionizado na polaridade
positiva (+) por 5min e negativa (-) por 5 min.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 32

COSMÉTICO
VEGANO

INDICAÇÃO: Estimula proliferação celular e
aumento da MEC e síntese de colágeno e
elastina através do estímulo direto aos
ﬁbroblastos. Princípios Ativos especialmente
anti-aging.
MODO DE USAR: Com a pele devidamente
limpa e seca, aplique uma camada do sérum e
massageie até total absorção. Pode ser utilizado
antes, durante e após procedimento de
dermopunturação. Por ser solução eletrolítica
pode ser usado na eletroporação,
radiofrequência ou ionizado na polaridade
positiva (+) por 5min e negativa (-) por 5 min.
EMBALAGEM: 60ml
RENDIMENTO MÉDIO: 60

COSMÉTICO
VEGANO

MÁSCARA PÓS MICROAGULHAMENTO

ATIVOS: Pro TG3, Lipossomas A/E , ácido Hialurônico, Colágeno lipossomado, Alantoína.
INDICAÇÃO: Acelera os processos de cicatrização por estimular a reparação do tecido, estimulando a
reeptelização cutânea. Promove a síntese de colágeno I e III, acelera a cura de lesões em processos crônicos
e agudos.
MODO DE USAR: Após a aplicação do Sérum para Microagulhamento, aplique uma camada da Máscara e
aguarde 20 min. Não é necessário retirar.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 50

HIDRATANTE PÓS MICROAGULHAMENTO
ATIVOS: TGP 2 Peptídeo , Pro TG3, Matrixyl, Vitamina E, Óleo de rosa mosqueta, Alpha arbutin, D
Pantenol, Alantoína.
INDICAÇÃO: Ação antienvelhecimento recupera a pele, trazendo viço, hidratação e reparação de
manchas, linhas de expressão, rugas, ﬂacidez e estrias, promovendo um aspecto mais jovial.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, aplicar duas vezes ao dia pela manha e a noite.

EMBALAGEM: 30g
RENDIMENTO MÉDIO: 30

COSMÉTICO
VEGANO
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Linha Master de cosméticos com
tecnologia de ponta, alta concentração
de ativos especícos para correção de
hidratação, revitalização, preenchimento
de rugas e linhas de expressão, acidez,
estímulo do colágeno, melhorando o
aspecto e contorno facial, proprorcionando
resultados rápidos e precisos.

Phyto
EXTREME LINE

SÉRUM DE VITAMINA C 20%
ATIVOS: Vitamina C, Vitamina E
INDICAÇÃO: Sua Vitamina C nanoencapsulada, penetra as mais profundas camadas da pele com
ação antioxidante, protetor da membrana celular clareadora, iluminadora e anti-age. Participa da
biosíntese da hidroxiprolina (precursor do colágeno). Excelente nos tratamentos para peles
desvitalizadas e fotoenvelhecidas.
MODO DE USAR: Aplicar nos locais desejados até total absorção. Por ser uma solução eletrolítica
pode ser usado em dupla polaridade por 5 min em cada.

EMBALAGEM: 30ml
RENDIMENTO MÉDIO: 40

COSMÉTICO
VEGANO

SÉRUM ÁCIDO HIALURÔNICO 20% E DMAE

ATIVOS: Ácido Hialurônico, DMAE , Aquaporine.
INDICAÇÃO: Excelente ﬁrmador da pele, potente preenchedor de rugas e linhas de expressão. Seus
ativos concentrados controlam o nível de água hidratando a pele de forma signiﬁcativa, estimula a
síntese de colágeno e elastina, promovendo melhor contorno facial contra a ﬂacidez.
MODO DE USAR: Aplicar na região desejada, até total absorção. Por ser uma solução eletroterápica
pode ser ionizado em dupla polaridade por 5 min em cada.
EMBALAGEM: 30ml
RENDIMENTO MÉDIO: 40
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Linha completa de máscaras que conferem resultados expressivos na
pele e encantam as clientes. Com ativos especícos para cada tipo de pele,
atuam em todos os procedimentos faciais.

NANO PEEL OFF MÁSCARA
ATIVOS: Nano Up Lift, Q10, D pantenol, Acneless, Algisium C
INDICAÇÃO: Máscara plástica facial, com tecnologia Nano Up Lift composto de Ácido Hialurônico e
Acácia do Senegal, de ação preenchedora, altamente hidratante, reﬁna os poros, anti-inﬂamatória,
cicatrizante, regeneradora cutânea. Estimula a síntese de colágeno e elastina, coadjuvante em
tratamentos de preenchimento de rugas e linhas de expressão. Seus efeitos ainda serão percebidos,
mesmo durante semanas após a sua aplicação.
MODO DE USAR: Aplique uma camada em toda a face e aguarde secar completamente e retire.
Pode-se aplicar por cima da máscara ainda molhada, uma gaze seca, facilitando a sua retirada.

EMBALAGEM: 120g
RENDIMENTO MÉDIO: 40

COSMÉTICO
VEGANO

MÁSCARA QUARTZO ROSA HIDRATANTE
ATIVOS: Ômega Plus, Densiskin, Nano Up Lift, Aquabio
INDICAÇÃO: Máscara litotetrápica com tecnologia Nano Up Lift composto de Ácido
Hialurônico e Acácia do Senegal, de ação preenchedora, altamente hidratante rica em
ômegas e reﬁna os poros. Para todos os tipos de pele.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, aplique uma camada uniforme por toda a
face, pescoço e colo. Aguarde 20 min e enxague.

EMBALAGEM: 200g
RENDIMENTO MÉDIO: 53

COSMÉTICO
VEGANO
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MÁSCARA DE OURO ANTI AGE
ATIVOS: Nano Q10, Densiskin, Algisium C, Matrixyl
INDICAÇÃO: Máscara litotetrápica promove ação anti-aging, antiglicante,
redensiﬁcadora, devolve a elasticidade e a oxigenação. Para todos os tipos de pele.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, aplique uma camada uniforme por toda a
face, pescoço e colo. Aguarde 20 min e enxague.

EMBALAGEM: 200g
RENDIMENTO MÉDIO: 53

COSMÉTICO
VEGANO

MÁSCARA ESMERALDA CALMANTE
ATIVOS: Aquabio, Calmaline, Extratos de: Aveia e Camomila
INDICAÇÃO: Máscara litotetrápica detox, calmante, hidratante, nutritiva e
imunorreguladora. Excelente para peles com rosácea, estresse, acneicas e pós
procedimentos sensibilizantes.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, aplique uma camada uniforme por toda a
face, pescoço e colo. Aguarde 20 min e enxague.

EMBALAGEM: 200g
RENDIMENTO MÉDIO: 53

AT I V O S : N a n o U p L i f t ,
Sculptssense

COSMÉTICO
VEGANO

MÁSCARA ÁGUA
MARINHA LIFTING

INDICAÇÃO: Máscara
litotetrápica para aumentar o
tônus da pele, hidratante,
preenchedora e antioxidante.
Para todos os tipos de pele.
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MÁSCARA RUBI
REVITALIZANTE

INDICAÇÃO: Máscara
litotetrápica altamente
antioxidante, hidratante,
adstringente, cicatrizante e
estimulante da síntese de
colágeno. Para todos os tipos de
pele.

MODO DE USAR: Com a pele
limpa e seca, aplique uma
camada uniforme por toda a
face, pescoço e colo. Aguarde
20 min e enxague.

EMBALAGEM: 200g
RENDIMENTO MÉDIO: 53

ATIVOS: Nano Resveratrol,
Hidroviton, Algisium C, Ômega
Plus

MODO DE USAR: Com a pele
limpa e seca, aplique uma
camada uniforme por toda a
face, pescoço e colo. Aguarde
20 min e enxague.

COSMÉTICO
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EMBALAGEM: 200g
RENDIMENTO MÉDIO: 53
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Phyto

SUN PROTECT
A Proteção solar é extremamente importante para
evitar danos na pele, como o foto envelhecimento,
hipercromias e desidratação, além de doenças.
Escolha o seu com ou sem coloração.

BB CREAM TRANSLÚCIDO

BB CREAM LIGHT

ATIVOS: Ácido Hialurônico, Vitamina
E, Aquabio

ATIVOS: Ácido Hialurônico, Vitamina E,
Aquabio

INDICAÇÃO: Protetor solar que
mantem o nível de hidratação da pele,
antioxidante, protege contra as ações
nocivas do sol, poluição e estresse.

INDICAÇÃO: Protetor solar com base que
mantem o nível de hidratação da pele,
antioxidante, protege contra as ações
nocivas do sol, poluição e estresse.

MODO DE USAR: Aplicar por toda a
região com movimentos lineares e
uniformes. Reaplicar de 3 em 3 horas.

MODO DE USAR: Aplicar por toda a
região com movimentos lineares e
uniformes. Reaplicar de 3 em 3 horas.

EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 40

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 40

BB CREAM MEDIUM

COSMÉTICO
VEGANO

BB CREAM DEEP

ATIVOS: Ácido Hialurônico, Vitamina
E, Aquabio

ATIVOS: Ácido Hialurônico, Vitamina E,
Aquabio

INDICAÇÃO: Protetor solar com base
que mantem o nível de hidratação da
pele, antioxidante, protege contra as
ações nocivas do sol, poluição e
estresse.

INDICAÇÃO: Protetor solar com base que
mantem o nível de hidratação da pele,
antioxidante, protege contra as ações
nocivas do sol, poluição e estresse.

MODO DE USAR: Aplicar por toda a
região com movimentos lineares e
uniformes. Reaplicar de 3 em 3 horas.

EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 40

COSMÉTICO
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MODO DE USAR: Aplicar por toda a
região com movimentos lineares e
uniformes. Reaplicar de 3 em 3 horas.

EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 40
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Phyto

CLAY

A Argiloterapia é uma das mais antigas e eﬁcazes terapias para os mais
diversos tratamentos faciais e corporais. São ricas em oligoelementos
que fazem a reposição de sais minerais na pele.

ARGILA AMARELA

ATIVOS: Rica em Oligo Silício

ARGILA PRETA

INDICAÇÃO: A Argila Amarela é rica
no Oligoelemento Silício, que é o
catalisador para formação do
colágeno, fundamental para o tecido
conjuntivo. Excelente nos tratamentos
de rejuvenescimento facial, ﬂacidez
corporal e estrias.

INDICAÇÃO: Também conhecida por
Lama Negra ou Argila Vulcânica, os
Oligoelementos da Argila Preta tem
propriedades adstringentes, desobstruem
os poros, antioxidantes, anti-inﬂamatórios
melhoram a circulação periférica e ativam
a produção de colágeno. Excelente nos
tratamentos de controle de oleosidade
capilar e facial e ﬂacidez facial e corporal.

MODO DE USAR: Dilua a quantidade
desejada no Bio Água Limp Skin até
conseguir uma consistência
homogênea. Aplique uma ﬁna camada
na área escolhida e aguarde secar
completamente. Em seguida retire
com água. Finalize com hidratante.
EMBALAGEM: 1kg
RENDIMENTO MÉDIO:
Facial = 200 | Corporal = 100

ARGILA ROSA

MODO DE USAR: Dilua a quantidade
desejada no Bio Água Limp Skin até
conseguir uma consistência homogênea.
Aplique uma ﬁna camada na área
escolhida e aguarde secar
completamente. Em seguida retire com
água. Finalize com hidratante.
EMBALAGEM: 1kg
RENDIMENTO MÉDIO:
Facial = 200 | Corporal = 100

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Rica em Oligo Alumínio,
Ferro, Zinco e Potássio

ARGILA ROXA

INDICAÇÃO: A Argila Rosa tem um
efeito tensor diferenciado, seus
Oligoelementos tem ação hidratante,
calmante das peles sensíveis com
rosácea e contribui para aumentar a
elasticidade das ﬁbras de colágeno.
Excelente nos tratamentos de
hidratação faciais, corporais e capilares
e ﬂacidez facial e corporal.
MODO DE USAR: Dilua a quantidade
desejada no Bio Água Limp Skin até
conseguir uma consistência
homogênea. Aplique uma ﬁna camada
na área escolhida e aguarde secar
completamente. Em seguida retire com
água. Finalize com hidratante.
EMBALAGEM: 1kg
RENDIMENTO MÉDIO:
Facial = 200 | Corporal = 100
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ATIVOS: Rica em Oligo Silício, Alumínio e
Enxofre

COSMÉTICO
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ATIVOS: Rica em Oligo Silício e
Magnésio
INDICAÇÃO: Na Argila Roxa seus
Oligoelementos atuam diretamente na
síntese de colágeno. Excelente nos
tratamentos de rejuvenescimento e
ﬂacidez facial e corporal, aumentando o
tônus e a ﬁrmeza da pele.
MODO DE USAR: Dilua a quantidade
desejada no Bio Água Limp Skin até
conseguir uma consistência
homogênea. Aplique uma ﬁna camada
na área escolhida e aguarde secar
completamente. Em seguida retire com
água. Finalize com hidratante.
EMBALAGEM: 1kg
RENDIMENTO MÉDIO:
Facial = 200 | Corporal = 100
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CLAY
ARGILA VERDE

ATIVOS: Rica em Oligo Ferro e Zinco
INDICAÇÃO: A Argila Verde é amplamente utilizada por seu poder absorvente. Seus
Oligoelementos tem ação adstringente, desintoxicante corporal, nas peles oleosas, acneica
e seborreicas e na terapia capilar para limpeza profunda do couro cabeludo.
MODO DE USAR: Dilua a quantidade desejada no Bio Água Limp Skin até conseguir uma
consistência homogênea. Aplique uma ﬁna camada na área escolhida e aguarde secar
completamente. Em seguida retire com água. Finalize com hidratante.

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 1kg
RENDIMENTO MÉDIO: Facial = 200 | Corporal = 100

DOLOMITA
ATIVOS: Rica em Oligo Cálcio e Magnésio
INDICAÇÃO: Na Dolomita seu Oligoelementos proporcionam ação alcalinizante, antiinﬂamatório, analgésico, calmante, cicatrizante, revitalizante, descongestionante, toniﬁcante
e relaxante. Amplamente utilizado na face, no corpo e couro cabeludo.
MODO DE USAR: Dilua a quantidade desejada no Bio Água Limp Skin até conseguir uma
consistência homogênea. Aplique uma ﬁna camada na área escolhida e aguarde secar
completamente. Em seguida retire com água. Finalize com hidratante.

EMBALAGEM: 1kg
RENDIMENTO MÉDIO: Facial = 200 | Corporal = 100

COSMÉTICO
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ARGILA BRANCA
ATIVOS: Rica em Oligo Silício e Alumínio
INDICAÇÃO: Na Argila Branca seus Oligoelementos tem ação cicatrizante, clareadora,
hidratante e antisséptica. Excelente nos tratamentos de hipercromias faciais e corporais,
controle da oleosidade da pele e dos cabelos e hidratação corporal.
MODO DE USAR: Dilua a quantidade desejada no Bio Água Limp Skin até conseguir uma
consistência homogênea. Aplique uma ﬁna camada na área escolhida e aguarde secar
completamente. Em seguida retire com água. Finalize com hidratante.

COSMÉTICO
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EMBALAGEM: 1kg
RENDIMENTO MÉDIO: Facial = 200 | Corporal = 100
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Phyto

CLEAN

Todo tratamento corporal começa com uma boa Higienização e esfoliação.
Nossos ativos além de fazerem uma limpeza profunda,
acalmam e regulam o pH da pele melhorando a permeabilidade.

BODY ESFOLIANTE

ATIVOS: Casca de Nozes, Quartzo, Extrato de Hortelã
INDICAÇÃO: Imprescindível em todos os pré-tratamentos corporais, atua removendo as
impurezas e células mortas da pele, desobstruindo os poros, estimulando a renovação celular,
sem agredir a pele, deixando-a hidratada e com toque seco. Favorece a permeação de
princípios ativos.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas desejadas, com movimentos circulares, até a formação
de rollings e sair completamente da pele. Retirar o excesso, se necessário, com uma toalha
umedecida. Prosseguir com os tratamentos escolhidos.

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 500g e 1kg
RENDIMENTO MÉDIO: 500g = 40 | 1kg = 80

HIGYCORP FLUID
ATIVOS: PCA sódio, Óleo de Melaleuca. Extratos de: Hortelã, Barbatimão, Alecrim, Aloe vera.
INDICAÇÃO: Fluído higienizante para todo o corpo, sem enxágue. Sua fórmula proporciona
assepsia, ação anti-inﬂamatória e hidratação da pele. Ideal para alternar com a esfoliação. Pode
ser utilizado também em podologia, depilação e pós operatórios.
MODO DE USAR: Aplique por todo o corpo com o auxílio de um algodão, com movimentos
circulares. Não precisa enxaguar, aguarde secar completamente e prossiga com o tratamento
proposto.
COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 500ml
RENDIMENTO MÉDIO: 90
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Phyto

FOCUS

Cosméticos altamente concentrados, com ativos especícos
para tratamentos contra celulite, gordura localizada,
acidez, estrias e pós operatórios.

CELL REDUX GEL
ATIVOS: Cafeisilane C, Lipolisse, L-carnitina, Liporreductyl, Retinol GS, Extratos de: Hera,
Castanha da Índia, Centella asiática, Guaraná, Chá verde e Abacateiro.
INDICAÇÃO: Potente concentrado de ativos, auxiliares nos tratamentos de celulite e redução de
medidas. Anti-inﬂamatório, lipolítico, descongestionante, antioxidante, fortalecedor dos vasos.
Com Liporeductyl Lipossomado que aumenta a lipólise e diminui os nódulos de celulite. Sua
composição eletrolítica permite a utilização de Ultrassom, Corrente Polarizada ou Eletroporação.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas a serem tratadas até total absorção e prosseguir a massagem
com creme redutor. Para recursos eletroterápicos, aplicar quantidade suﬁciente do produto
diretamente na pele limpa e seca, fazer movimentos com o transdutor conforme instrução de cada
equipamento. Dupla polaridade.
EMBALAGEM: 1k
RENDIMENTO MÉDIO: 120

COSMÉTICO
VEGANO

BODY FIT GEL

COSMÉTICO
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ATIVOS: Xantalgosil C, Argisil C, Lanachrys, Lipolysse. Extratos de: Arnica, Gengibre,
Centella, Hera, Castanha da índia, Cavalinha, Algas, Guaraná e Café Verde.
INDICAÇÃO: Potente gel com complexo de ativos importantes auxiliares nos
tratamentos de redução de todos os graus de celulite e gordura localizada túrgida e
compactada. Atua em todas as fases do processo auxiliando na melhora do aspecto da
celulite, aumentando a lipólise e inibindo
a lipogênese. Por ser uma solução
eletrolítica, pode ser usado com Ultrassom, corrente polarizada ou eletroporação,
potencializando seus resultados.
MODO DE USAR: Aplicar uma camada nas áreas desejadas e massagear até total
absorção, prosseguir com massagem, ou antes, de procedimentos como argiloterapia,
gessoterapia, ou bandagens frias ou quentes. Caso tenha recursos eletroterápicos
como Ultrassom, corrente polarizada ou eletroporação aplique uma camada sobre a
pele limpa e siga conforme instruções de cada equipamento. Dupla polaridade.

Linda por Natureza

EMBALAGEM: 500g
RENDIMENTO MÉDIO: 60
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Phyto

FOCUS

OXIGEN ACTIVE

ATIVOS: Oxigênio ativo, Oligoelementos Boro e Potássio, Extratos de: Gengibre, Alcachofra, Ypê Roxo e
Ginkgo Biloba.
INDICAÇÃO: Auxiliar nos tratamentos de estética promove intensa desintoxicação do organismo e
desacidiﬁcação do sangue, favorecendo as trocas metabólicas, acelerando o processo da lipólise e
favorecendo o bom funcionamento do sistema linfático no combate aos quadros de celulite em todos os
graus. Seus efeitos são benéﬁcos para todo o organismo.
MODO DE USAR: Borrife o produto diretamente na pele nas regiões de axilas e virilha, depois misture
200ml do OXIGÊNIO ATIVO em 100ml de água mineral, use essa medida para molhar as ataduras de crepe
(já ligeiramente umedecidas em água e torcidas) e em seguida envolva todo o corpo da cliente. Oclua com
ﬁlme plástico e cubra. Se tiver o recurso de manta elétrica pode utilizar. Deixar agir por 50 minutos e retire.
Finalize com manobras de drenagem linfática. Repetir esse tratamento de 3 a 5 vezes na semana, antes de
iniciar os tratamentos estéticos e 1x na semana após o início dos tratamentos.
COSMÉTICO
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EMBALAGEM: 1L
RENDIMENTO MÉDIO: 60

ATIVOS: Venoxyl, Antiox 3D, Retinol
GS, Silidine, Legance, Extrato de
Arnica.

DRAIN PÓS GEL

THALASSAIS GEL

INDICAÇÃO: Ativos ricos em
Bioﬂavonóides com efeito antioxidante,
a n t i - i n ﬂ a m a t ó r i o , v a s o p r o t e t o r,
anticelulítico. Inibidor da
transformação do pré adipócito em
adipócito, do afrouxamento das ﬁbras
colágenas e elásticas e a degradação
das paredes vasculares. Excelente
para pernas inchadas, cansadas,
equimoses e Pós Lipoaspiração,
Criolipólise e Lipocavitação HIFU.

EMBALAGEM: 500g
RENDIMENTO MÉDIO: 60

COSMÉTICO
VEGANO

MODO DE USAR: Com a pele limpa e
seca, aplicar uma camada e
massagear levemente até total
absorção. Para recursos
eletroterápicos, aplicar quantidade
suﬁciente diretamente na pele, fazer
movimentos com o transdutor
conforme instrução de cada
equipamento. Dupla polaridade.

ATIVOS: Cloreto de Magnésio,
Extratos de: Alcachofra,
Castanha da Índia, Gengibre,
Ginkgo Biloba.
INDICAÇÃO: Auxilia nos
tratamentos estéticos corporais
de celulite e gordura localizada.
Seus ativos estimulam a
aceleração do metabolismo,
ação lipolítica e drenante.
MODO DE USAR: O produto já
vem pronto para o uso, não é
necessário diluir. Com a pele
limpa e seca, aplique uma
camada na área desejada e oclua
com ﬁlme plástico, aguarde cerca
de 30 min, retire e prossiga com a
massagem.

EMBALAGEM: 1Kg
RENDIMENTO MÉDIO: 70

COSMÉTICO
VEGANO

FIRM LIFT GEL
ATIVOS: Nano DMAE, Colágeno Lipossomado, Nano Body Lift, Extrato de Algas
Marinhas, Citrustem, Algisium C, Aquabio.
INDICAÇÃO: Auxilia nos tratamentos de ﬂacidez corporal e papadas. Seus ativos
proporcionam aumento de elasticidade, ﬁrmeza e alta hidratação, melhorando o contorno
corporal e recuperando a MEC.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas a serem tratadas até total absorção e prosseguir a
massagem com FIRM LIFT CREME. Para recursos eletroterápicos, aplicar quantidade
suﬁciente do produto diretamente na pele limpa e seca, dupla polaridade, 5 min em cada,
pode ser usado também com fonoforese.
EMBALAGEM: 500g
RENDIMENTO MÉDIO: 30
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Termoterapia de aumento de
temperatura local, estimulando o
metabolismo a trabalhar a favor da
redução de celulite e gordura
localizada, com maior ecácia.

Phyto

HOT
CREME LIPOTÉRMICO COM CAFEÍNA E
EXTRATO DE CHÁ VERDE

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Cafeína, Extrato de Centella asiática, Extrato de Hera, Extrato de
Ginkgo Biloba, Extrato de Chá Verde, Bioex anti lipêmico, Nicotinato de metila.
INDICAÇÃO: Creme com ação hiperemiante, termogênica, lipolítica e drenante,
auxilia nas manobras de massagens redutoras de gordura localizada e celulite.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas de redução de gordura localizada e celulite
e prosseguir com as manobras de massagem até total absorção e reaplicar
conforme a necessidade.
IMPORTANTE: Calor, rubor e sensação de coceira são reações características
normais do produto.

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 1kg e 2 kg
RENDIMENTO MÉDIO: 1kg = 70 | 2kg = 140

GEL LIPOTÉRMICO COM CAFEÍNA
E EXTRATO DE GENGIBRE

ATIVOS: Cafeisilane C, Extrato de Centella asiática, Extrato de Hera, Extrato de
Gingko Biloba, Extrato de Chá Verde, Extrato de gengibre ,Bioex anti lipêmico,
Nicotinato de metila.
INDICAÇÃO: Ação termogênica, anti-inﬂamatória, estimulante, lipolítica e
anticelulítica. Auxilia nas massagens para tratamentos de gordura localizada e celulite.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas a serem tratadas e prosseguir com a massagem
escolhida. Também pode ser utilizado sob bandagens quentes e gessoterapia.
EMBALAGEM: 1kg e 2kg
RENDIMENTO MÉDIO: 1kg = 120 | 2kg = 240

IMPORTANTE: Calor, rubor e sensação de coceira são reações características
normais do produto.

Linda por Natureza
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Phyto

HOT

FLUÍDO HIPEREMIANTE LIPOTÉRMICO
COM EXTRATO DE CHÁ VERDE
ATIVOS: Cafeisilane C, nicotinato de metila, Extrato de Centella asiática, Extrato de Hera, Extrato de
Gingko Biloba, Extrato de Chá Verde, Bioex anti lipêmico
INDICAÇÃO: Favorece o aumento da circulação periférica, facilitando a permeação dos princípios
ativos. Com ação hiperemiante, termogênica, lipolítica e drenante. Auxilia nos tratamentos de celulite,
gordura localizada e estrias.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas de redução, aguardar hiperemia e prosseguir com o tratamento
estético escolhido, ou para diluir argilas nos tratamentos de detox. Pode ser usado também antes das
atividades físicas.
IMPORTANTE: Calor, rubor e sensação de coceira são reações características
normais do produto.
COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 500ml e 1 litro
RENDIMENTO MÉDIO: 500ml = 105 | 1 litro = 210

FIRE FLUIDO

ATIVOS: Hotact VBE, L-Carnitina, Fosfatidilcolina, Extrato de arnica.
INDICAÇÃO: Neurocosmético sensorial promove sensação de aquecimento na pele. Seus ativos
altamente lipolíticos e drenantes auxiliam na inibição da fosfodiasterase, estimulam a lipólise,
aceleram o metabolismo e ativam a circulação. Auxiliam diretamente na redução de celulite em
todos os graus e gordura localizada.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas de redução, aguardar secar e prosseguir com o tratamento
estético escolhido. Pode ser usado também antes das atividades físicas.
COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 500ml
RENDIMENTO MÉDIO: 105

FIRE CREME
ATIVOS: Hotact VBE, L-Carnitina, Fosfatidilcolina, Extratos de: Arnica, Pimenta
Negra e Cravo.
INDICAÇÃO: Neurocosmético sensorial promove sensação de aquecimento na
pele. Seus ativos altamente lipolíticos e drenantes inibem a fosfodiasterase,
estimulam a lipólise, aceleram o metabolismo e ativam a circulação. Atuam
diretamente na redução de celulite em todos os graus e gordura localizada.
CONTRA INDICAÇÃO: Pessoas sensíveis aos componentes da fórmula.
COSMÉTICO
VEGANO

32

Linda por Natureza

EMBALAGEM: 500ml
RENDIMENTO MÉDIO: 35

Phyto

COLD

Tratamento de baixa temperatura para redução de Gordura Localizada,
Celulite e Flacidez. Contém ativos especícos que na temperatura
correta, também tratam celulite, com efeito altamente drenante.

GEL CRIOTERÁPICO
ATIVOS: Cânfora, Mentol, Extrato de: Centella Asiática, Hera, Ginkgo Biloba
INDICAÇÃO: Coadjuvante nos tratamentos de redução de medidas e ﬂacidez,
através de resfriamento local, acelerando o metabolismo e melhorando o tônus
tissular, contribuindo para um melhor aspecto da silhueta corporal. Excelente para
braços, abdome, ﬂancos, glúteos e coxas.
MODO DE USAR: Aplicar uma camada nas regiões desejadas e aguardar a ação
por 30 min, sem nenhum tipo de oclusão. Manobras de massagem com auxílio de
cremes especíﬁcos poderão ser feitas antes ou depois do uso deste produto,
sempre respeitando o tempo estipulado.
EMBALAGEM: 250g | 1kg | 2kg
RENDIMENTO MÉDIO: 250g = 20 | 1kg = 80 | 2kg = 160

COSMÉTICO
VEGANO

LÍQUIDO CRIOTERÁPICO

FRESH GEL

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Cânfora, Mentol.
INDICAÇÃO: Coadjuvante nos tratamentos de
redução de medidas e ﬂacidez, através de
resfriamento local, acelerando o metabolismo e
melhorando o tônus tissular, contribuindo para
um melhor aspecto da silhueta corporal.
Excelente para braços, abdome, ﬂancos, glúteos
e coxas.
MODO DE USAR: Bem versátil pode-se utilizar
de 3 formas: 1 - Diluir Argila Branca ou Verde e
aplicar na região desejada. 2 - Umedecer faixas
de crepe e envolver a região desejada. 3 –
Também com faixas de crepe umedecidas sobre
o Gel Crioterápico. Em todas as opções não
deve haver nenhum tipo de oclusão, é
necessário aguardar por 30 min e retirar tudo.
Manobras de massagem com auxílio de cremes
especíﬁcos poderão ser feitas antes ou depois,
sempre respeitando o tempo estipulado.
EMBALAGEM: 1 litro
RENDIMENTO MÉDIO: 40

COSMÉTICO
VEGANO

Linda por Natureza

ATIVOS: Mentol, Extratos de: Hortelã,
Gengibre, Café Verde, Arruda, Broto de
bambu, Ipê Roxo, Algas Marrons,
Alcachofra e Carqueja.
INDICAÇÃO: Auxiliar nos tratamentos
de celulite e redução de medidas. Com
potente efeito drenante, diurético,
lipolítico, anti-inﬂamatório e fortalecedor
dos vasos.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e
seca, aplique uma ﬁna camada e
aguarde de 15 a 20 min e retire
completamente. Manobras de
massagem com auxílio de cremes
especíﬁcos poderão ser feitas antes ou
depois. Caso preﬁra massagear antes,
após aplicar o Fresh Gel, oclua com
ﬁlme plástico, auxilie a cliente retirar no
próximo banho.
EMBALAGEM: 500g e 1kg
RENDIMENTO MÉDIO: 500g = 40 | 1kg = 80
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Cremes desenvolvidos com ativos de tecnologia de ponta,
para todos os tipos de massagem para dores
musculares, redução de celulite, gordura localizada, acidez e estrias.

Phyto

MASSAGE
CREME PARA MASSAGEM
COM MARACUJÁ
AT I V O S :

Óleo de maracujá.
Extratos de: camomila, centella
asiática, castanha da índia.

CREME PARA MASSAGEM
COM CENTELLA
AT I V O S :

Extrato centella
asiática, camomila, castanha da
índia.

INDICAÇÃO: Manobras de
massagem relaxante com aroma
acentuado de maracujá,
modeladora, drenagem linfática, pré
e pós operatório e massoﬁlaxia em
geral. Seus ativos além de
calmantes auxiliam na redução de
celulite.

EMBALAGEM: 1 kg e 2 kg
RENDIMENTO MÉDIO:
1 kg = 60 | 2 kg = 120

COSMÉTICO
VEGANO

MODO DE USAR: Aplicar nas áreas
a serem tratadas, prosseguir com a
massagem escolhida, até total
absorção, reaplicando conforme a
necessidade.

CREME DE MASSAGEM NANO ESSENCIAL SLIM

INDICAÇÃO: Manobras de
massagem modeladora,
drenagem linfática, pré e pós
operatório, massagem em
gestantes e massoﬁlaxia em
geral. Seus ativos auxiliam na
redução de celulite.

EMBALAGEM: 1 kg e 2 kg
RENDIMENTO MÉDIO:
1 kg = 60 | 2 kg = 120

COSMÉTICO
VEGANO

CREME NEUTRO
INDICAÇÃO: Confere
excelente deslizamento para
manobras de todos os tipos de
massagem. Por ser um creme
sem extratos e sem essência
pode também ser utilizado
como base para aromaterapia,
gestantes e pessoas
sensíveis. Proporciona o
deslizamento necessário
deixando a pele aveludada.

ATIVOS: Nano 3C, Nano Celulitech, óleo
essencial de laranja, óleo essencial de
limão, óleo essencial de Grapfruit.
INDICAÇÃO: Com Nano 3C (Cártamo,
Coco e Cravo) e Nano Celulitech
(Cafeína, Chá Verde, Arnica, Palmarosa)
e Óleos essenciais, que reduzem o
aspecto casca de laranja nos quadros
celulíticos. Efeitos drenantes e lipolíticos
que auxiliam na redução de gordura
localizada e celulite. Excelente
deslizamento para manobras de todos os
tipos de massagem.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas a
serem tratadas, prosseguir com a
massagem escolhida, até total absorção,
reaplicando conforme a necessidade.
EMBALAGEM: 1 kg
RENDIMENTO MÉDIO: 1 kg = 60
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COSMÉTICO
VEGANO

MODO DE USAR: Aplicar nas
áreas a serem tratadas,
prosseguir com a massagem
escolhida, até total absorção,
reaplicando conforme a
necessidade.

EMBALAGEM: 500g
RENDIMENTO MÉDIO: 45

Linda por Natureza

COSMÉTICO
VEGANO

MODO DE USAR: Aplicar nas
áreas a serem tratadas,
prosseguir com a massagem
escolhida, até total absorção,
reaplicando conforme a
necessidade.

Phyto

MASSAGE
CELL REDUX
CREME

ATIVOS: Retinol GS, Óleo de Cravo,
Manteiga de Karité, Extratos de: Chá
Verde, Gengibre, Centella Asiática,
Alcachofra, Café Verde, Guaraná, Erva
Mate, Chá Preto, Flor de Lótus.

DRAIN PÓS CREME

INDICAÇÃO: Auxiliar nas manobras de
massagens, principalmente drenagem
linfática pós operatória. Seus ativos são
vasoprotetores, inibem o afrouxamento
das ﬁbras colágenas e elásticas e a
degradação das paredes vasculares.
Estimulam e fortalecem o sistema
linfático, aliviando a sensação de pernas
pesadas, equimoses e hematomas.
Excelente também para pós Criolipólise e
Lipocavitação HIFU.

INDICAÇÃO: Composição rica em
Xantinas que aceleram o metabolismo
aumentando a lipólise e inibindo a
lipogênese. Excelente para manobras
de massagem modeladora, drenagem
linfática e pós-operatório. Auxilia
ativamente na redução de gordura
localizada e celulite.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas a
serem tratadas, prosseguir com a
massagem escolhida, até total
absorção, reaplicando conforme a
necessidade.
EMBALAGEM: 1 kg
RENDIMENTO MÉDIO: 60

ATIVOS: Venoxyl, Bioblend Healing,
Silidine, Legance, Extratos de: Alecrim,
Arnica.

MODO DE USAR: Aplique nas áreas
desejadas e massageie até completa
absorção, reaplique conforme a
necessidade.
EMBALAGEM: 500g
RENDIMENTO MÉDIO: 80

COSMÉTICO
VEGANO

COSMÉTICO
VEGANO

MASSO TERAPIC CREME
ATIVOS: Salicilato de metila, Óleo de semente de uva, Bioblend Spice, Manteiga de
Cupuaçú, Extratos de: Baru, Arnica, Castanha da índia
INDICAÇÃO: Seus ativos juntamente com Bioblend Spice (Menta, Sálvia, Cravo e
Zedoária) tem efeito anti-inﬂamatório, ativam a circulação sanguínea, diminuem
hematomas e promovem alívio nas dores musculares, lombares, contusões , pernas e
pés cansados. Excelente deslizamento e hidratação para massagens terapêuticas e
massoﬁlaxia em geral.
MODO DE USAR: Aplique nas áreas desejadas e massageie até completa absorção,
reaplique conforme a necessidade.
COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 1 kg
RENDIMENTO MÉDIO: 60

LOÇÃO PARA FLACIDEZ COM DMAE
ATIVOS: DMAE, Colágeno Lipossomado, Elastina Hidrolizada, Raffermine, Óleo de Semente de Uva
INDICAÇÃO: Gestantes, pessoas que necessitam emagrecer rapidamente e/ou estão em
tratamento estético para ﬁrmar a pele. Auxilia na redução da ﬂacidez corporal, hidrata profundamente
e devolve a elasticidade, estimula a produção de colágeno e elastina, proporcionando efeitos
tensores e ﬁrmadores na pele.
MODO DE USAR: Aplicar nas áreas como colo, braços, mamas, abdome, glúteos e pernas,
massagear até completa absorção do produto diariamente, o para ﬁnalizar protocolos estéticos.
EMBALAGEM: 250g, 500g e 1kg
RENDIMENTO MÉDIO: 250g = 21 | 500g = 42 | 1 kg = 85

Linda por Natureza
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Phyto

MASSAGE
ÓLEO DE MASSAGEM VEGETAL

ATIVOS: Óleos vegetais de: semente de uva, maracujá, amêndoas, girassol e algodão.
INDICAÇÃO: Para todos os tipos de massagem. Sua composição 100% vegetal rica em ômegas 3,
6 e 9 proporciona alta hidratação, toque sedoso e deslizamento suave para a melhora da textura da
pele e facilidade nas manobras. Também pode ser associada a aromaterapia.
MODO DE USAR: Aplique nas áreas desejadas e massageie até completa absorção, reaplique
conforme a necessidade.
COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 500g
RENDIMENTO MÉDIO: 60

BODY FIT CREME
ATIVOS: Cafeisilane C, Xantalgosil C, Argisil C, Lanachrys, Lipolysse. Extratos de:
Arnica, Gengibre, Centella, Hera, Castanha da índia, Cavalinha, Algas, Guaraná e Café
Verde.
INDICAÇÃO: Auxilia nas manobras de massagens estéticas, nos tratamentos de
redução de gordura localizada túrgida e compactada, bem como na celulite. Aumenta a
lipólise e inibindo a lipogênese.
MODO DE USAR: Aplicar uma camada nas áreas desejadas e prosseguir com as
manobras de massagem.
COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 1 kg
RENDIMENTO MÉDIO: 60

FIRM LIFT CREME

ATIVOS: Nano DMAE, Colágeno Lipossomado, Nano Body Lift, Extrato de Algas
Marinhas, Algisium C , Aquabio.
INDICAÇÃO: Auxilia nas manobras dos tratamentos de ﬂacidez corporal e papadas.
Seus ativos proporcionam aumento de elasticidade, ﬁrmeza e alta hidratação,
melhorando o contorno corporal e recuperando a MEC.
MODO DE USAR: Aplique uma camada na região desejada e prossiga com as
manobras de massagem até total absorção, reaplique conforme a necessidade.
EMBALAGEM: 500g
RENDIMENTO MÉDIO: 30
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Tão importante quanto os tratamentos com a
prossional de estética, são o uso de cosméticos
diários, para complementar todo o tratamento,
oferecendo maiores resultados.

Beauty

HOME FACIAL

SABONETE LÍQUIDO SECATIVO
ACNE CONTROL

GEL ESFOLIANTE
ACNE CONTROL

ATIVOS: Ácido salicílico, Extratos de:
Hamamelis, Arnica, Própolis, Aloe vera.

ATIVOS: Quartzo,
verde.

INDICAÇÃO: Para peles acneicas,
oleosas e seborreicas, e com sequelas
de acne, limpa os poros, reduzindo a
oleosidade excessiva, estimulando a
renovação celular sem agredir a pele.

INDICAÇÃO: De ação anti inﬂamatória e
antioxidante, faz uma leve esfoliação na pele,
removendo as impurezas, desobstruindo os
poros, estimulando a renovação celular. Para
peles acneicas, oleosas e seborreicas.

MODO DE USAR: Aplicar nas áreas
desejadas, com movimentos circulares
e enxaguar. Usar duas vezes ao dia,
pela manhã e a noite.

MODO DE USAR: Aplique em todo rosto, com
movimentos circulares até o produto desaparecer
da pele e enxague.

EMBALAGEM: 120g
RENDIMENTO MÉDIO: 55

EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 70

LOÇÃO TÔNICA ADSTRINGENTE
ACNE CONTROL

GEL SECATIVO
ACNE CONTROL
COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Triple A, Niacinamida,
Optivegetol. Extratos de: Aloe Vera,
própolis, Hamamelis, Alecrim,
Camomila e Sálvia.

ATIVOS: Triple A, Optivegetol,
TGP-2 Peptídeo, D Pantenol,
Ácido hialurônico, PCA de sódio,
Vitamina E, Sculptessence,
Acnebiol, Gluconolactona.
INDICAÇÃO: Para uso diário de
manutenção em peles oleosas,
acneicas e seborreicas. Hidrata,
reduz a oleosidade excessiva,
efeito antisséptico, antiinﬂamatório, cicatrizante,
bactericida e calmante,
controlando as afecções da
acne.

INDICAÇÃO: Normaliza a pele oleosa,
acneica e seborreica. Com ação antiinﬂamatória, calmante, antissépticas e
sebo reguladora, sem álcool.
MODO DE USAR: Com a pele limpa e
seca, aplicar com o auxilio de um
algodão por toda a região.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 150

extratos de própolis e chá

EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 75

Linda por Natureza

MODO DE USAR: Aplicar uma
camada em toda a região, pela
manha e a noite, não é
necessário retirar.
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HOME FACIAL
SÉRUM ÁCIDO HIALURÔNICO 20% E DMAE

SÉRUM DE VITAMINA C 20%

EXTREME LINE

EXTREME LINE

ATIVOS: Vitamina C, Vitamina E

ATIVOS: Ácido Hialurônico, DMAE ,
Aquaporine.

INDICAÇÃO: Sua Vitamina C com
nanotecnologia, penetra as mais
profundas camadas da pele com ação
antioxidante e clareadora suave.

INDICAÇÃO: Excelente ﬁrmador da pele,
potente preenchedor de rugas e linhas de
expressão.

MODO DE USAR: Aplicar nos locais
desejados até total absorção., duas vezes
por dia, pela manhã e a noite, não é
necessário retirar.

MODO DE USAR: Aplicar na região
desejada, até total absorção, pela manhã
e a noite, não é necessário retirar.

EMBALAGEM: 30ml
RENDIMENTO MÉDIO: 40

EMBALAGEM: 30ml
RENDIMENTO MÉDIO: 40

CREME PREENCHEDOR

NANO PRO AGE
ATIVOS: Nano up Lift, Revinage, Densiskin, Pro
TG3, Nano resveratrol.

INTENSE BOOSTER

ATIVOS: DMAE, Renovage,
Densiskin, Matrixyl, Ácido
hialurônico, Sculptessence,
Algisium C, Vitaminas: A e E,
Nano Q10

INDICAÇÃO: Creme especialmente
desenvolvido com intensa ação anti sinais para
peles maduras e desvitalizadas. Estimula o
preenchimento das linhas e rugas faciais e do
colo, já existentes, pelos seus ativos
reparadores, altamente hidratantes que
estimulam o colágeno, diminuindo a ﬂacidez,
melhorando o contorno da face e do pescoço,
deixando um aspecto mais jovial e com toque
sedoso.

INDICAÇÃO: Creme de uso
diário, altamente nutritivo com
ação preenchedora, modula as
contrações dérmicas sem
alterar a expressão natural,
retarda o aparecimento das
linhas de expressão, estimula a
produção de Colágeno.

MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca,
aplique por todo o rosto, pescoço e colo,
massageando até total absorção, 2x ao dia.
EMBALAGEM: 50g
RENDIMENTO MÉDIO: 70

COSMÉTICO
VEGANO

ÁGUA MICELAR

LIMP SKIN

LIMP SKIN

ATIVOS: Extrato de Acerola, Alecrim e Pitanga.
INDICAÇÃO: Limpa a pele e desobstruir os
poros, proporciona hidratação, repõe sais
minerais, ideal para peles, secas, normais e
mistas, na manutenção de uso diário.
MODO DE USAR: Com a pele umedecida em
água, aplique por toda face, pescoço e colo, com
movimentos circulares até completa limpeza e
enxaguar, use pela manhã e a noite.
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EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 70

MODO DE USAR: Aplicar duas
vezes ao dia pela manhã e a
noite, por todo rosto, pescoço e
colo.

SABONETE LÍQUIDO

EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 110

COSMÉTICO
VEGANO

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Extrato de Alecrim e Sálvia.
INDICAÇÃO: Limpa, demaquila a pele de forma
eﬁcaz sem agredi-la, devido a sua composição
suave vegetal. Elimina as impurezas deixando a
pele macia.
MODO DE USAR: Umedeça o algodão na solução e
aplique com movimentos circulares, até total
remoção da maquiagem.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 120

Linda por Natureza

COSMÉTICO
VEGANO

Beauty

HOME FACIAL
CREME ESFOLIANTE
LIMP SKIN

ATIVOS: Semente de Nozes, Extrato de Acerola.
INDICAÇÃO: Remove as impurezas da pele, desobstruindo os poros favorecendo a renovação
celular, de peles secas, normais e mistas.
MODO DE USAR: Aplicar por toda face, pescoço e colo, esfoliar até o produto sair completamente e
enxaguar.
EMBALAGEM: 120g
RENDIMENTO MÉDIO: 47

COSMÉTICO
VEGANO

LOÇÃO TÔNICA

ÁGUA THERMAL

LIMP SKIN

LIMP SKIN

AT I V O S : Á g u a d e C o c o , Á c i d o
Hialurônico, Selênio, Cálcio, Zinco,
Manganês e Magnésio.
ATIVOS: Nano caviar, Extratos de Chá
verde, Ginkgo Biloba, Pitanga e Camomila.
INDICAÇÃO: Contem Nano Caviar (Caviar,
Phantenol e Ácido Hialurônico). Regula as
funções da pele, hidrata, nutre e de ação
antioxidante, pelos seus ativos naturais.
Indicado para peles secas, normais e
mistas.
MODO DE USAR: Aplicar com o auxílio de
algodão por toda região.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 150

INDICAÇÃO: Hidrata, acalma e repõe
sais minerais essenciais para todos os
tipos de pele. A presença do Ácido
Hialurônico além de repor a água, cria um
ﬁlme protetor na pele, evitando a sua
perda.
MODO DE USAR: Borrifar em todo o rosto
pescoço e colo diariamente por duas
vezes ao dia ou mais. Agite antes de usar.
EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 150

COSMÉTICO
VEGANO

CREME HIDRATANTE
ATIVOS: Manteiga de manga, Aquabio, Sculptessence, Renovage, Vegelip, Ácido
hialurônico, PCA de sódio, Vitaminas: A e E.
INDICAÇÃO: Para manutenção diária da pele, auxiliando no antienvelhecimento,
antirrugas, efeito hidratante, revitalizante, nutritivo, preenchedor, restaurando a
ﬂexibilidade da pele.
MODO DE USAR: Aplicar diariamente antes de dormir e pela manhã antes do
protetor solar, por todo rosto, pescoço e colo.
COSMÉTICO
VEGANO

Linda por Natureza

EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 70
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HOME FACIAL
SABONETE LÍQUIDO DANDARAS

SENSE CREAM

ATIVOS: Ácido Lático, Ácido
Salicílico, Extratos de Gérmen de
Trigo e Sálvia.

SENSE PEEL

ATIVOS: Calmaline, Defensil
Plus, Pinolumin, Redyless,
Extratos de: Bardana, Rosa
Branca

INDICAÇÃO: Sabonete
especialmente desenvolvido para
peles negras, com ativos
reguladores dos poros e da
secreção sebácea, aﬁnam,
h i d r a t a m e l i m p a m
profundamente sem agredir a
pele.

INDICAÇÃO: Excelente
creme diário para peles
sensíveis ou sensibilizadas
pós peeling, rosáceas ou com
couperose, que tem facilidade
para ﬁcarem vermelhas e
espessas. Acalma, hidrata e
repara a pele.

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 60g
RENDIMENTO MÉDIO: 70

MODO DE USAR: Com a pele
limpa e seca, aplicar duas
vezes ao dia, pela manha e a
noite.

EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 110

MODO DE USAR: Com o rosto
umedecido em água, aplique por
toda a região de rosto, pescoço e
colo, com movimentos circulares
e enxague bem. Repita o
processo se necessário.

TÔNICO EQUILIBRANTE ANAS
ATIVOS: Aquabio, Zinco e Magnésio. Extratos de: Barbatimão, Erva Cidreira, Hamamelis, Sálvia.
INDICAÇÃO: Desenvolvido especialmente para peles negras, após o uso do Sabonete. Equilibra o
pH da pele, nutritivo, remineralizante, refrescante, anti inﬂamatório, antisséptico, anti oleosidade e
calmante.
MODO DE USAR: Aplicar com o auxílio de algodão por toda região e aguardar secar naturalmente.
c o s m e t i c s

Phyto
DARK SKIN
TÔNICO
EQUILIBRANTE

PRECAUÇÕES: Uso externo. Em contato com os olhos, enxague com água em abundância.
Havendo irritação, suspender o uso e procurar orientação médica. Manter fora do alcance das
crianças. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Não expor a temperaturas maiores que
37°c.

Anas
• Aquabio • Zinco • Magnésio
EXTRATOS DE:
• Barbatimão • Erva Cidreira
• Hamamelis • Sálvia

200ml

COSMÉTICO
VEGANO

ANTI FOLIC EVAS

EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 150

COSMÉTICO
VEGANO

UNISKIN FLEX MARIANAS

AT I V O S : B i o l u m i t á , B e l i d e s ,
Algisium C, Calmaline.

ATIVOS: Óleo de Melaleuca, Óleo de Rosa
Mosqueta, Triple A, Acne Less, Alfabisabolol,
Defensil Plus, Ácido Salicílico, Extrato de Sálvia e
Cúrcuma.

c o s m e t i c s

Phyto
DARK SKIN
ANTI FOLIC

Evas
• Óleo de Melaleuca • Óleo de Rosa Mosqueta
• Triple A • Acne Less •Alfabisabolol
• Defensil Plus • Ácido Salicílico
• Extratos de: Sálvia e Cúrcuma

50g

EMBALAGEM: 50ml
RENDIMENTO MÉDIO: 75
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INDICAÇÃO: Seus ativos
especialmente desenvolvidos para
peles negras, conferem efeito
calmante e anti rugas. Com
Biolumitá® potente ativo clareador
de manchas e uniformizador do tom
da pele. Pode ser utilizado nas áreas
dos olhos, rosto, axilas e virilha.

INDICAÇÃO: Gel com probióticos desenvolvido
especialmente para peles negras, no uso diário no
controle e prevenção da foliculite. Seus ativos tem
ação bactericida, antiinﬂamatório, cicatrizante,
antioxidante, calmante, sebo regulador, reduz poros
dilatados, diminuem os pelos encravados, e as
manchas causados pela foliculite. Pode ser utilizado
em todas as partes do corpo e do rosto.
c o s m e t i c s

MODO DE USAR: Com a pele limpa e seca, aplique
sobre a área afetada massageando suavemente até
a total absorção do produto. Repita o processo de 2
a 3 x ao dia.
PRECAUÇÕES: Uso externo. Em contato com os
olhos, enxague com água em abundância. Havendo
irritação, suspender o uso e procurar orientação
médica. Manter fora do alcance das crianças.
Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
Não expor a temperaturas maiores que 37°c.

COSMÉTICO
VEGANO

Phyto
DARK SKIN
UNISKIN
FLEX

Marianas
•Biolumitá •Belides
• Algisium C •Calmaline

30g

EMBALAGEM: 30g
RENDIMENTO MÉDIO: 30

Linda por Natureza

MODO DE USAR: Aplicar sobre a
pele limpa e seca, diariamente sobre
as áreas necessárias até total
absorção.
PRECAUÇÕES: Uso externo. Em
contato com os olhos, enxague com
água em abundância. Havendo
irritação, suspender o uso e procurar
orientação médica. Manter fora do
alcance das crianças. Conservar em
local seco, fresco e ao abrigo da luz.
Não expor a temperaturas maiores
que 37°c.

Beauty
HOME CORPORAL
A extensão do tratamento feito pela prossional
de estética, para serem utilizados em casa, antes
ou depois de exercícios físicos, conforme a
necessidade da cliente.

Beauty

HOME FACIAL

LOÇÃO HIDRATANTE PIMENTA ROSA

ARNICA RELAX
ATIVOS: Salicilato de Metila,
Cânfora e Mentol. Extratos de:
Arnica, Ginkgo Biloba e Confrei.
INDICAÇÃO: Loção para diminuir
hematomas, proporciona alívio
nas dores musculares, lombares,
contusões , pernas e pés
cansados.
MODO DE USAR: Aplicar na área
afetada e massagear até total
absorção. Reaplicar conforme a
necessidade. Pode ser usado
diariamente.
EMBALAGEM: 250g
RENDIMENTO MÉDIO: 50

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Óleo de Amêndoas, Manteiga de
Manga, Ureia, Extrato de Pimenta Rosa
INDICAÇÃO: Promove maciez, hidratação e
nutrição de todo o corpo, com seus ativos de
origem Amazônica, promovem ação
remineralizante e altamente hidratante,
devolvendo a maciez e suavidade da pele,
deixando-a delicadamente perfumada.
MODO DE USAR: Aplicar por todo o corpo
até total absorção, diariamente.

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 250g
RENDIMENTO MÉDIO: 50

LOÇÃO HIDRATANTE AÇAÍ

ATIVOS: Óleo de Amêndoas, Manteiga de Manga, Ureia e Extrato de Açaí.
INDICAÇÃO: Promove maciez, hidratação e nutrição de todo o corpo, com seus ativos de
origem Amazônica, promovem ação remineralizante e altamente hidratante, devolvendo a
maciez e suavidade da pele, deixando-a delicadamente perfumada.
MODO DE USAR: Aplicar por todo o corpo até total absorção, diariamente.
EMBALAGEM: 250g
RENDIMENTO MÉDIO: 50

COSMÉTICO
VEGANO

Linda por Natureza
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LOÇÃO HIDRATANTE FRUTAS VERMELHAS
ÓLEO PÓS BANHO
AT I V O S : Ó l e o d e A m ê n d o a s ,
Manteiga de manga, Ureia e Extrato
de Frutas Vermelhas.

ATIVOS: Óleo de Amêndoas e Óleo Girassol

INDICAÇÃO: Promove maciez,
hidratação e nutrição de todo o corpo,
com seus ativos de origem
Amazônica, promovem ação
remineralizante e altamente
hidratante, devolvendo a maciez e
suavidade da pele, deixando-a
delicadamente perfumada.

INDICAÇÃO: Promove maciez, hidratação e
nutrição da pele de todo o corpo, com seus
ativos de origem Amazônica, toque
acetinado deixando a pele delicadamente
perfumada após o banho.
MODO DE USAR: Aplicar por todo o corpo
logo após o banho com a pele ligeiramente
umedecida, podendo enxugar em seguida.
Pode ser usado também em massagens
sensoriais.

MODO DE USAR: Aplicar por todo o
corpo até total absorção, diariamente.
EMBALAGEM: 250g
RENDIMENTO MÉDIO: 50

GEL NANO
CELUTION

COSMÉTICO
VEGANO

ATIVOS: Cafeisilane C (Cafeína), Nano
3 C (Óleo Cártamo, Coco e Cravo)

EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 50

GEL NANO FIT

INDICAÇÃO: Gel para uso diário que
auxilia na redução de celulites de todos
os graus. Seus ativos minimizam a
aparência da celulite, diminuindo o
aspecto casca de laranja, aumentando
a hidratação proporcionando uma pele
mais ﬁrme e macia.

ATIVOS: Cafeisilane C (cafeína), Nano
Celulitech (Cafeína, Óleo de Chá Verde,
Arnica e Palmarosa) , Xantagosil C.
INDICAÇÃO: Formulado
especialmente para redução de gordura
localizada, auxiliando na diminuição de
medidas e celulite de graus 1 a 3. A
sinergia de seus ativos, além de
diminuírem as medidas e celulite, inibe o
acúmulo de gordura nas células,
durante seu tratamento.

MODO DE USAR: Com a pele limpa e
seca, aplique nas regiões desejadas
uma camada e massageie levemente
até total absorção. Aguarde secar
completamente antes de se vestir. Pode
ser usado de 1 a 2x ao dia,
preferencialmente antes e após
atividades físicas.
EMBALAGEM: 150g
RENDIMENTO MÉDIO: 30

COSMÉTICO
VEGANO

MODO DE USAR: Com a pele limpa e
seca, aplique nas regiões desejadas
uma camada e massageie levemente
até total absorção. Aguarde secar
completamente antes de se vestir. Pode
ser usado de 1 a 2 x ao dia,
preferencialmente antes e após
atividades físicas.

COSMÉTICO
VEGANO

EMBALAGEM: 250g
RENDIMENTO MÉDIO: 50

COSMÉTICO
VEGANO

ESSENCIAL FEMME SABONETE

ATIVOS: Ácido lático, Proteínas do leite, Extrato de Menta e Lavanda
INDICAÇÃO: Sabonete de uso diário para regiões mais sensíveis. Fórmula especialmente desenvolvida para
higienizar sem agredir a pele, conferindo um toque sedoso e refrescante.
MODO DE USAR: Aplique sobre a pele umedecida com água uma camada, até obter espuma e enxague em
seguida. Reaplique conforme a necessidade.

EMBALAGEM: 200ml
RENDIMENTO MÉDIO: 50
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CREME PÉS DE SEDA
ATIVOS: Ureia, Óleo de Copaíba, Alantoína, Manteiga de Karité, Ácido Salicílico.
INDICAÇÃO: Especialmente desenvolvido para cuidar dos pés, proporcionando sedosidade,
aﬁnamento, maciez e hidratação. Previne contra ressecamento, rachaduras por ser altamente
cicatrizante.
MODO DE USAR: Com os pés limpos e secos, aplique uma camada até total absorção, repita o
processo nas regiões de maior necessidade. Aplique preferencialmente antes de dormir
aproveitando melhor seus benefícios. Em caso de rachadoras, após a aplicação, envolva a região
com ﬁlme plástico para melhor efeito. Pode ser usado diariamente.
EMBALAGEM: 100g
RENDIMENTO MÉDIO: 40

COSMÉTICO
VEGANO

CREME MÃOS DE SEDA

ATIVOS: Óleo de Castanha do Pará, Ureia, Manteiga de Karité.
INDICAÇÃO: Formulado especialmente para o cuidado com as mãos, protegendo, hidratando,
conferindo toque aveludado, macio e suave, além de prevenir contra o envelhecimento e
ressecamento. De uso diário, pode ser aplicado sempre que sentir necessidade.
MODO DE USAR: Aplique por toda a mão até total absorção repita quantas vezes forem necessárias.
Ideal para levar na bolsa.
EMBALAGEM: 100g
RENDIMENTO MÉDIO: 60

COSMÉTICO
VEGANO

GRAVIDINHA
ATIVOS: Manteiga de Ucuuba, Óleo de Pracaxi, Actyglucan, Óleo Rosa Mosqueta, Colágeno,
Óleo de Amêndoas, Hidroxiprolisilane C.
INDICAÇÃO: Especialmente desenvolvido para Gestantes. Aumenta a elasticidade, hidrata e
nutri profundamente a pele. Previne contra ressecamento da pele, estrias, mantém a pele
protegida durante toda a gestação. Acalma consideravelmente a pele, diminuindo a vontade de
coçar, especialmente o abdome, que é um sinal de surgimento de estrias.
MODO DE USAR: Aplique duas vezes ao dia, por todo o corpo, especialmente nas mamas,
abdome, ﬂancos, glúteos e interno de coxas. Sempre que sentir sensação de coceira,
principalmente no abdome, aplique o creme sobre a região, até a sensação passar. Ideal para
levar na bolsa.
EMBALAGEM: 250g
RENDIMENTO MÉDIO: 40

Linda por Natureza

43

KITS FACIAIS

Phyto
LIMP SKIN

44

KIT LIMPEZA DE PELE

KIT ACNE CONTROL P

KIT ACNE CONTROL G

45

KIT NUTRI PHYLL

46

KIT SENSE PEEL

KIT WHITE CLEAR FOTOTIPOS 1 A 3

KIT WHITE CLEAR FOTOTIPOS 1 A 6

47

KIT PHYTO FACTORS ACTIVE

48

KIT PHYTO FACTORS MESCLAS

KIT PHYTO FACTORS MICROAGULHAMENTO

KIT INTENSE BOOSTER

49

KIT PHYTO MASK

Phyto
DARK SKIN

c o s m e t i c s

c o s m e t i c s
c o s m e t i c s

Phyto
DARK SKIN
TÔNICO
EQUILIBRANTE

Anas
• Aquabio • Zinco • Magnésio
EXTRATOS DE:
• Barbatimão • Erva Cidreira
• Hamamelis • Sálvia

200ml

50

Phyto
DARK SKIN
ELIXIR
DE ÁCIDOS

Terezas
• Ácido Mandélico • Ácido Salicílico
• Ácido Fítico •Ácido Tranexâmico
• Ácido Ferúlico • Ácido Lactobiônico

50g

KIT PHYTO DARK SKIN

Phyto
DARK SKIN
SÉRUM
DARK DEFENSE

Felipas
• Aquabio •Calmaline
•Ácido Hialurônico • Belides
•Nano Resveratrol
Extrato de Pimenta Rosa

50ml

c o s m e t i c s
c o s m e t i c s

Phyto
DARK SKIN

Phyto
DARK SKIN

ANTI FOLIC

UNISKIN
FLEX

Evas

Marianas

• Óleo de Melaleuca • Óleo de Rosa Mosqueta
• Triple A • Acne Less •Alfabisabolol
• Defensil Plus • Ácido Salicílico
• Extratos de: Sálvia e Cúrcuma

50g

•Biolumitá •Belides
• Algisium C •Calmaline

30g

KITS CORPORAIS

Beauty

HOME CORPORAL

GEL
NANO FIT

•Cafeisilane C (Cafeína)
•Nano Celulitech
(Cafeína, Óleo de Chá Verde
Arnica e Palmarosa)
•Xantagosil C

250g

KIT DRAIN PÓS

51

Beauty

HOME CORPORAL

GEL
NANO FIT

•Cafeisilane C (Cafeína)
•Nano Celulitech
(Cafeína, Óleo de Chá Verde
Arnica e Palmarosa)
•Xantagosil C

250g

KIT DETOXIGENIO ATIVO

52

KIT CELL REDUX

KIT BODY FIT

KIT FIRM LIFT
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KIT ESTUDANTE CORPORAL
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www.phytobeauty.com.br
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