






Carregador celular

Antiaging

Restaurador

Antirrugas 3 estágios

Regenerador

New Age Bioeletric System 
Sérum Anti Ageing Bioelétrico com Amino-Placenta

•Minerais biotecnológicos que promovem a

  bioeletricidade cutânea;

• Recarga por pólos elétricos na pele (sistema

  pilha/bateria);

• Estímulo do consumo de oxigênio nas células

  epiteliais;

• Resgate da volumetria dérmica; 

• Grande poder reparador e regenerante;

• Harmonização dos contornos gerais da face;

• Promove efeito lipolifting;

• Aumento da longevidade celular;

• Retardo da senescência.

Ativos: Bio-proteinol (Placenta bovina), Complexo bioativo de
minerais essenciais (Zinco, Cobre, Magnésio, Ferro e Silício),
Ésteres derivados de Jojoba, Associação de Coenzima Q10,
Power Retinol, Nanovitamina E, Óleo de Semente de Uva e
linhaça, Extrato de Caviar, Extrato de Algas Vermelhas,
Triglicerídeos de ácido cáprico, Fluidos de silicone, Extrato da
raiz de Anemarrhena asphodeloides, Glicerina, Lipodipeptídeo
com ação antigravidade.

Sérum facial desenvolvido com minerais biotecnológicos que promovem a
bioeletricidade cutânea e mimetizam os sinais elétricos da pele, facilitando a
comunicação celular e sua recarga diária. Sua composição inédita aumenta a
longevidade celular, sua diferenciação e seus mecanismos protetivos retardam
a senescência, com resgate da volumetria dérmica e harmonização dos
contornos gerais da face. Com bioplacenta (aminoplacenta), concentra altos
teores de fatores de crescimento indiferenciados para o reequilíbrio dos
biohormônios epiteliais. Ainda, com extrato de caviar, nanolipossomas de
power retinol, nanovitamina E, aminoácidos essenciais,
peptídeos estruturantes, proteínas, ácidos graxos
essenciais e oligoelementos de grande poder
reparador e regenerador, seus efeitos progressivos
reduzem a flacidez cutânea e promovem um
lipolifting do contorno facial com efeito natural de
seu preenchimento cutâneo. 

Sérum Genocosmético com Célula Tronco Vegetal e Fatores de Crescimento

Epigenético

Preenchedor

Volumizador

Regenerador

Reconstrutor



Plenitude Matrigenic Laser Sérum
Sérum Anti-aging com Laser Complex Dimensional

Plenitude Poison Serum
Sérum Anti-aging com Nanotoxinas Dermoestimulantes

PLENITUDE MATRIGENIC LASER SERUM 
atua no combate da inversão geneticamente 
programada do triângulo da beleza, com um 
concentrado das bases férteis da alga Undaria 
pinnatifida, reativa os genes cutâneos 
hibernados elevando a taxa de reestruturação 
da matriz extracelular. Ainda, atenua as linhas 
de expressão, prevenindo e suavizando as 
rugas através do mecanismo de ação que 
condiciona a derme e melhora suas 
propriedades tensoras. Possui ação de laser 
tópico (laser em sérum), convertendo o 
espectro luminoso solar em espectros 
derivados da luz vermelha visível na pele, de 
alto potencial colagênico. 

Seus ativos lipossomados e Nano vitaminas 
A, C e E promovem um efeito remineralizante 
e umectante dimensional, com benefícios 
calmantes e antioxidantes. 

• Restaura os contornos faciais através da 
    manutenção do triângulo da beleza;
•  Simula a ação de um laser através do seu 
    uso tópico diário;
•  Efeito liffting;
•  Reativa os genes cutâneos em estágio de 
     hibernação;
•  Restaura a matriz extracelular; 
•  Potencializa as atividades faciais tensoras.
•  Hipoalergênico; 
•  Dermatologicamente testado.

Ativos: Complexo de conversão laser em sérum, 
Ácido Hialurônico, Extrato vetorizado da alga 
Undaria pinnatifida, Extrato de Onopordum 
Acanthium, Tensine® (proteínas tensoras de efeito 
imediato), Gluconolactona, Vitamina E, Nano 
Vitamina A, Nano Vitamina C, Alantoína; Alfa 
Bisabolol, D-Pantenol, Pca Sódico.

PLENITUDE POISON SERUM é formulado 

com peptídeos sintéticos de baixo peso 

molecular que suavizam linhas de expressão e 

rugas. Simulando a atividade da Waglerin-1, 

peptídeo encontrado no veneno da cobra 

Tropidolaemus wagleri, promove um 

relaxamento da contração muscular, atuando 

em mais de sessenta pontos da face. Ainda, 

tem efeito tensor imediato, promovendo um 

efeito liffting a curto prazo e de longa duração. 

Seus ativos minerais e Nano vitaminas 

promovem um efeito remineralizante e 

umectante dimensional e benefícios calmantes 

e antioxidantes. 

• Complexo rejuvenescedor com nanotoxinas 
   sintéticas;
• Efeito liffting e ação dermodescontrátil;
• Ação conjunta de rejuvenescimento e 
   hidratação;
• Atuação global facial com efeito long lasting 
    em 60 pontos faciais; 
• Remineralizante e umectante dimensional;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Tripetideos de veneno de serpente; Polissacarídeos 
tensores vetorizados da Aveia, Ácido Hialurônico, DMAE 
liquid base, Extrato de Acmella oleracea com padronização 
de Spilanthol, Vitamina E, Nano Vitamina A, Alantoína;
D-Pantenol, Pca Sódico.

Ação dermodescontrátil

Toxinas dermoestimulantes

Liffting

Preenche

Promove estiramento

Hidrata

Epigenético

Laser em sérum

Tonificante

Nutritivo

Reepitelizante









Active Detox (Home care)
Sabonete Detox com Carvão Ativado e Ácidos Vetorizados

Sabonete com carvão e ácidos vetorizados, que irá oferecer um grau de limpeza
inédito com esta experiência detox profunda. Graças à combinação exclusiva de
carvão ativado, alfa e beta hidroxiácidos e ativos
nanotecnológicos, que nutrem e estimulam o
metabolismo energético das células, devolvendo a
luminosidade e o aspecto saudável da pele, com ação
depurativa e quelante. Um desencapsulamento ácido
seriado para maior grau de pureza na eliminação de
sujidades. Com intensa renovação celular, promove a
esfoliação de células mortas, remove as impurezas
faciais e controla sua oleosidade, potencializando o
clareamento cutâneo. Reequilibra o nivelamento
celular basal e combate os efeitos nocivos da poluição.

 • Limpeza profunda;

 • Elimina toxinas;

 • Remove as impurezas faciais;

 • Intensa renovação celular;

 • Acelera o turnover celular;

 • Reequilibra o nivelamento celular basal; 

 • Combate os efeitos nocivos da poluição;

 • Adsorve as toxinas oriundas do meio ambiente,

   garantindo ação quelante singular.

Ativos: Carvão Ativado Vegetal, Vetores encapsulados em

complexos mentolados: Ácido Glicólico, Ácido Mandélico,

Ácido Salicílico, Éster de Ácido Lático, Quelato

Ortomolecular de Zinco.

Ação ultra ácida

Desengordurante

Clareador

Rejuvenescedor

Detoxificante

Sublime 24k Age Nanocleanser
LHA Enzyme Cleanser para Peles Sensíveis com Ouro 24k

Agrega um novo conceito de versatilidade para a limpeza e tratamento
antiaging/clareador de pele com associação de LHA (mix ácido dinâmico) à
complexos de oligominerais para uma remineralização
profunda e suplementação das necessidades
energéticas das células cutâneas. Fornece à pele
hidratação profunda, nutrição e fortalecimento
epitelial. Ainda, atua para o total clareamento das
manchas senílicas, com ação sobre o fotoenvelhecimento
cutâneo, antiglicação e redutor da inflamação e degradação
oxidativa. Sua pele nunca conheceu uma limpeza nessa
magnitude. Indicado para peles sensíveis e/ou reativas,
com rosácea ou telangectasia. Formulação ácido-free,
pH neutro para a pele.

• Limpeza profunda e delicada da pele;

• Remineralização e suplementação energética celular; 

• Desobstrução dos poros e regulação da oleosidade;

• Atua no clareamento das manchas senílicas;

• Ações antiglicação e redutora da inflamação oxidativa;

• Propriedades calmantes, adstringentes e

  anti-inflamatórias;

• Sublime 24k: produzido com ouro 24K puro - extraído

  em jazidas na Alemanha.

Ativos: Gluconolactona, Ácido Lático, Éster de Ácido Lático e

Mentila, Folhas de ouro 24K, Elastina Hidrolisada, Potássio

Abietoyl Proteína de Soja Hidrolizada, Gatuline Spot Light®,

Extrato de Lichia, Papaína, Complexo de oligominerais dos

sais de Sódio, Magnésio, Zinco e Mangânes do Ácido

Carboxil Pirrolidônico.

Regenerador

Iluminador

Desengordurante

Clareador senílico

Peles sensíveis



Clareia

Renova

Recondiciona

Harmoniza

Reestrutura



Clean Face Whitening
Sérum Clareador com alfa arbutin e Complexos Ácidos 

CLEAN FACE WHITENING possui uma 

combinação de ativos clareadores, 

antioxidantes, umectantes e de ativação da 

regeneração celular. Através da ação de seus 

ativos clareadores atua na uniformização da 

tonalidade facial bloqueando a biossíntese 

epidermal da melanina e sua proliferação, 

através da inibição da oxidação enzimática da 

tirosina. Atua em outras cinco fases da cadeia da 

melanogênese, promovendo uma atuação 

global de clareamento. Ainda, com ésteres de 

Vitaminas, promove um incremento na 

elasticidade epitelial e aumento da 

luminosidade cutânea, com hidratação 

potencializada.

• Efeito clareador; 
• Estimula a elasticidade da pele; 
• C omplexo vitamínico reestruturante;
• C om lipossomas ácidas de atuação profunda na 
   manutenção da homogeneidade cutânea;
• Hipoalergênico; 
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Alfa Arbutin, Ácido Ferúlico, Ácido Hialurônico, 
Hexylresorcinol, Niacinamida, Vitamina C Aquaestável, 
Vitamina A, Extrato de raiz Sophora flavescens, Extrato de 
Kiwi, Glicerina, Ciclometicona, Dimeticona crospolímero.

Clareia 

Homogeniza

Restaura

Hidrata

Renova

Regenera

• Ação clareadora global da pele;
• Atuação melanogênica múltipla com 
uniformização da tonalidade facial;
• Reduz a espessura do extrato córneo, 
favorecendo a renovação celular;
• Harmoniza o aspecto da pele e nutre as 
subcamadas dérmicas;
• Uso exclusivamente noturno;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Hexylresorcinol, Ácido Glicólico, Ester de Ácido 
Lático de Amônia e Lactatos.



Acnology Nanoserum
Sérum Acne Control com Nanoativos e Blends Ácidos

ACNOLOGY NANOSERUM constitui um 

tratamento eficaz no combate e controle da 

acne. Possui propriedades hidratantes, 

suavizantes e antioxidantes. Contribui para 

a diminuição da oleosidade, mantendo a 

umectação natural da pele com efeito 

calmante. Com lipossomas Ácidas de 

propriedades queratolíticas, reguladoras do 

sebo e dermoestimuladoras e alto poder 

antimicrobiano/bactericida. Tem efeito 

cicatrizante potente sobre as lesões 

acneicas. 

• Nanoserum acne control de uso diário;
• Renovador celular intenso;
• Regenerador e cicatrizante;
• Antimicrobiano/bactericida;
• Ação conjunta de clareamento e  
   equilíbrio das manifestações seborreicas;
• Calmante;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Alfa Arbutin, Ácido Chiquímico, Ácido Lactobiônico, 
Ácido Salicílico, Ácido Salicílico vetorizado em Silício, 
Quelatos Minerais de Zinco e Magnésio, Enxofre solúvel, 
Extrato de Acacia Senegal, Extrato de Lúpulo, Óleo de 
Melalêuca, Extrato de Aloe Vera, Alantoína. 

Restaura

Elimina a acne

Cicatriza lesões

Efeito bactericida

Cicatrizante



Acnology Nanotonic
Nanotônico Acne control com Lipossomas Ácidas

ACNOLOGY NANOTONIC é um tônico facial 

com lipossomas ácidas que reduzem a secreção 

sebácea e tonificam de forma profunda a pele. A 

ação conjunta de seus nanoativos equilibra as 

manifestações seborreicas, reduz o 

espessamento da camada córnea e atua 

eficazmente no controle microbiano da pele 

acneica, protegendo o DNA celular da 

degradação enzimática com elevado poder 

adstringente; constituindo um peeling eficaz 

para uso diário sem efeito descamativo ou 

rebote. Possui cromóforos para uso com 

terapias de led/laser.

• Tônico queratolítico de uso diário;
• R enovador celular;
• Efeito hidratante dimensional;
• A uxilia no clareamento de escoriações 
   decorrentes do processo acneico;
• Ação regeneradora e calmante;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Ácido Tânico, Ácido Chiquímico, Ácido Pirúvico, 
Ácido Salicílico, Ácido Salicílico vetorizado em Silício, 
Quelatos Minerais de Zinco e Magnésio; Enxofre solúvel, 
Extrato de Acacia Senegal, Extrato de Lúpulo, Extrato de 
Melalêuca, Extrato de Aloe Vera. 

Peeling de uso diário

Tonifica

Adstringe

Renova

Cicatrizante



PROVITALITY C contém o melhor e mais

eficiente antioxidante natural: a Vitamina C, em

alta concentração (20%), em sua forma éster.

Poderosa aliada nos cuidados com a pele, atua

evitando a formação de manchas, promove a

firmeza da pele, além de ser considerada o

antioxidante natural mais potente do planeta.

Sua composição fortalece a estrutura do DNA

celular aumentando a resistência aos raios UVA

e regenerando as sunburncells (células

danificadas pela exposição solar).O seu uso

contínuo proporciona uma pele mais clara,

iluminada e protegida contra os danos solares

no DNA celular. Promove a síntese de colágeno

e elastina, restaurando a elasticidade dos tecidos,

resultando em uma pele com maior tônus e

firmeza.

Ativos: Palmitato de Ascorbila, Metil Éter DimetilSilano,
Óleo de Macadâmia.

 Estimula um aumento da firmeza da pele;

P otente agente antirradicais livres;

E feito clareador;

P romove uma melhora na textura da pele e

acelera a regeneração celular;

E stimula a síntese do colágeno;

A ção regeneradora;

H ipoalergênico;

D ermatologicamente testado.

Clean Up Solution Micellaire
Água Micelar com Dermonutrientes

CLEAN UP SOLUTION MICELLAIRE é uma 

água micelar especial para tratamento e 

limpeza da pele. Formulada com a Água 

Termal e Tecnologia de Micelas que 

englobam e absorvem as sujidades, 

permitindo a retirada das impurezas, 

oleosidade e maquiagem sem a necessidade 

de enxágue. Sua fórmula promove limpeza 

suave em peles sensíveis e envelhecidas, 

hidratando e acalmando profundamente. 

Sua textura oil-free/álcool free promove uma 

higiene suave e completa, respeitando o 

equilíbrio fisiológico da pele. 

• Água Micelar para higienização facial;
• Hidratação e limpeza suave para peles 
    sensíveis;
• pH fisiológico e composição biossimilar;
• Ação conjunta de redensificação e 
   remineralização;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Água Termal da Polinésia Francesa, Micelas 
especiais de limpeza, Aquaporinas, Quelatos Minerais 
de Silício, Glicerina.

Higieniza

Tonifica com suavidade

Limpa

Hidrata

Nutre 

Aumenta as defesas cutâneas

Remineraliza 



Urban Defense Glow Primer 
Primer Iluminador Deglicante Termal em Pérolas

Resultado de uma associação de três tecnologias
para a beleza total da pele: sérum facial antiaging
deglicante, primer com ação redutora da
oleosidade/fixação da maquiagem e exclusivas
pérolas de resistividade antipoluição. Sua
composição é rica em água marinha microfiltrada
da ilha de Iroise, uma água fisiológica/dermatológica
com propriedades remineralizantes para o
reequilíbrio hídrico da pele. Caviar e Ácido
Hialurônico atuam como vetores especiais para a
reposição lipídica epitelial, garantindo uma perfeita
combinação no combate ao envelhecimento
cutâneo. Os efeitos finais se dão através da blindagem
de ação antipoluição (impede a incorporação de
agentes ambientais degradando as células epiteliais)
e ação antiglicante (D-Glycargine: complexos
deglicantes que impedem a quebra do colágeno e o
subtom amarelo da pele). 

• Sérum facial antiaging;

• Potencial antiglicação (Ação Preventiva);

• Potencial de deglicação (Ação Curativa para reparar

   as proteínas já glicadas); 

• Primer com ação redutora da oleosidade/fixação da

   maquiagem;

• Exclusivas pérolas de resistividade antipoluição;

• Propriedades remineralizantes e de renovação cutânea;

• Reconstituição do equilíbrio hídrico da pele;

• Atividades reparadoras, vitamínicas e mineralizante,

   antioxidante.

Ativos: Água Termal do Mar de Iroise, Pérolas 3D Antipoluição,

Fitocolóides extraídos de Microalgas do Mar Vermelho, Ácido

Hialurônico, Extrato de Caviar, Polímeros de Celulose e

Biopolímeros de Maltotriose, Pirrolidona Carboxilato de Sódio

Arginina Ativa. 

Iluminador
Primer

Sérum detox
Antiaging

Remineralizante

Fluido Matificante e Retrator de Poros com Complexo Herbal dos Alpes Suíços



Gentleman’s Beard Oil
Óleo Hidratante de Barba

Gentleman’s Active 4 Douchegel
Espuma de Limpeza Funcional Man Care

GENTLEMAN'S BEARD OIL é um óleo facial específico para homens que têm

barba. Elaborado com um inédito blend de 10 óleos essenciais hidratantes, filtro

solar e manteigas umectantes. Sua função primordial é

proteger, condicionar, alinhar e hidratar os pelos faciais

que compõe a barba, assim como nutrir a pele

desvitalizada do homem, além de atuar como fotoprotetor.

Não possui sensorial oleoso. Fortifica o crescimento dos

fios de barba e bigode no bulbo capilar, além de

combater a oleosidade excessiva e seborreia facial, com

ação fungicidade e bactericida. Seu uso pode se dar

como pré ou pós barba, ou ainda, diariamente com

apelo de controle de frizz e filtro solar. 

Ampla proteção solar;

Protege os fios da ação térmica;

Condiciona os fios, mantendo-os suave ao toque;

Alinha pelos eriçados ou com frizz; 

Hidrata os pelos faciais que compõe a barba e

bigode;

Nutrição para a pele desvitalizada do homem;

Tônico de fortalecimento para a barba e bigode;

Previne/trata a foliculite facial pré e pós barba;

Hipoalergênico;

Dermatologicamente testado.

Hidrata

Alinha

Nutri

Fortalece

Trata

Ativos: Extrato de Girassol, Extrato de Buriti;

Extrato de Urucum, Extrato de semente de

Uva, Óleo de argam, Lavanda francesa; Óleo

essencial de Melalêuca, Extrato de Zedoária;

Extrato de Bétula, Lactato de Mentila,

Triglicerídeos Cáprico e Manteiga de

Cupuaçu. 

Disponível na versão

kit Jack Daniels com

um uísque

GENTLEMAN'S ACTIVE 4 DOUCHEGEL é uma

espuma de limpeza funcional man care com

tecnologia 4 em 1: um banho refrescante,

um shampoo hidratante, uma emulsão de

limpeza facial e um gel de barbear

espumante, combinados em um único

produto. Associação única de ativos que

promovem o equilíbrio das necessidades

de todos os biotipos cutâneos, desde a sua

limpeza. Une simultaneamente polímeros

de alta tecnologia que criam uma espuma

generosa e tensoativos que reduzem a

irritabilidade cutânea.

Banho refrescante;

Espuma de limpeza multifuncional;

Shampoo hidratante;

Gel barbeador espumante;

Equilíbrio das necessidades de todos

os biotipos cutâneos;

Nutrição para os fios (cabelo e barba); 

Praticidade em um único produto:

corpo e cabelo revitalizados;

pH neutro para a pele;

Hipoalergênico; 

Dermatologicamente testado.

Limpa

Hidrata

Condiciona

Barbeia

Equilibra

Ativos: Proteína de Soja Hidrolisada,

Óleo de Côco, Lisado de Aveia, Extrato

de Trigo, Ácido Undecilênico, Mentol

Pirrolidona e Ácido Abítico. 



FPS 30 FPS 15 
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FPS 50 FPS 60



FPS 30



light

VELVET MOUSSE MATTE PERFECTION FPS 30 é um filtro solar em mousse 
aerado, com textura mate e toque sedoso. Com efeito detox, confere proteção 
ao DNA e ação antiglicante sobre as proteínas estruturais, com benefícios 
antioxidantes e de renovação celular. Acentua a taxa de produção de colágeno, 
inibe reações pró-inflamatórias e preserva os níveis naturais de S.O.D. 
(antioxidante endógeno), além de promover um estímulo as sirtuínas e 
melhorar a oxigenação intracelular. Apresenta ação hidratante, protetora, 
uniformiza o tom e a textura da pele, cobrindo rugas, linhas de expressão e 
absorvendo a oleosidade excessiva da pele. Disponíveis em quatro versões: 
incolor e com efeito base em três tonalidades: light para pele muito clara, ivory 
para pele clara, beige para pele parda e morena.



FPS 30 FPS 30



FPS 50



Sun Science FPS 40
Protetor Solar de Amplo Espectro FPS 40/PPD +++

SUN SCIENCE FPS 40/PPD +++ é um filtro

solar de blindagem total, com 12 horas de

duração e ação otimizada, sendo

considerado o fotoprotetor do futuro.

Possui ampla proteção UVA e UVB (290 a

400 nm) que protege contra os efeitos

nocivos do sol, além de atuar eficazmente

na absorção da radiação emitida pelos

comprimentos de onda Visível (400 a

500 nm). Reduz os efeitos cutâneos

induzidos através da exposição direta a

radiação Infravermelho (IR). Possui 5

tecnologias inéditas no tratamento da pele

e no bloqueio das radiações

solares/eletromagnéticas/ondas de calor:

Tec-Infra'Aging: combatendo o

envelhecimento térmico; 

Luz Visível: a exclusiva proteção DNA

fuller para rejuvenescimento digital; 

Tecnologia urban age detox: combate à

poluição como agente de envelhecimento; 

Fator de Proteção de Ozônio;

ozonioterapia cosmética tópica;

A Origem da vida encontra-se no mar

micro-organismo basal para a beleza da pele.

Produto hipoalergênico e dermatologicamente

testado

- Protetor solar de amplo espectro (Ampla proteção
  UVA/UVB);
- Protege contra os comprimentos de onda
  das lâmpadas fluorescentes (luz azul);
- Reduz Produtos de Glicação Avançada (AGE);
- Proteção ao DNA celular;
- Aumenta a elasticidade da pele e seu efeito barreira;
- Reduz rugas e sulcos superficiais;
- Efeito detoxificante profundo;
- Proteção da integridade mitocondrial;
- Reduz interleucinas inflamatórias em mais de 50%;
- Previne a desnaturação das macromoléculas da matriz.

FPS 15

Blinda

Bloqueia

Nutre

Oxigena

Reepiteliza



REVIVAL FACE aumenta a capacidade de reestruturação
celular, previne a perda de tônus e elasticidade da pele,
melhorando sua textura e revitalização. Combate o
stress epidérmico e nutre em profundidade peles
desvitalizadas. Atua como potente rejuvenescedor
nutritivo para a face, pescoço e colo, com ampla
rede tridimensional de liberação de ativos
encapsulados.



Eau Thermale D'Adélia Mendonça
Água Termal Biotecnológica

EAU THERMALE D'ADÉLIA MENDONÇA 
apresenta em sua composição uma associação de 
água termal oriunda dos atóis da Polinésia 
Francesa e ativos com propriedades calmante, 
hidratante, cicatrizante, fortificante, 
remineralizante e antioxidante. Aumenta a 
resistência da pele contra fotodanos, promove a 
renovação celular e hidratação profunda. 
Combate a expressão de cansaço facial, refresca e 
reconstitui a barreira de proteção cutânea. Seu 
alto potencial anti-irritante acalma e reequilibra 
peles sensíveis devido à composição ricamente 
mineralizada. Apresenta pH neutro e é livre de 
fragrâncias, apresentando grande suavidade.

• Indicada para todos os tipos de pele, 
especialmente as sensíveis;
• Indicada para uso pós-peelings variados;
• No uso diário, pode ser aplicado após a 
higienização facial;
• Pode ser usada pré ou pós-maquiagem, para 
melhorar a fixação;
• Garante frescor em qualquer horário do dia;
• Seu uso constante ajuda a manter a 
hidratação, elasticidade e maciez da pele;
• Minimiza os sintomas cutâneos da 
menopausa, como ondas de calor e sudorese;
• Hipoalergênica;
• Dermatologicamente testada.

Ativos: Água termal da Polinésia Francesa, Aquaporinas, 
Venuceane®, Extrato de blueberry, Quelato mineral de 
Selênio, Cobre, Manganês, Silício, Cálcio, Enxofre, 
Magnésio, Potássio, Cloro, Sódio, Zinco e Bicabornato de 
Sódio.

Hidrata
Remineraliza

Fortifica
Refresca

Aumenta as defesas cutâneas

Volcan C Mousse 
Água Vulcânica Dermatológica em Mousse com Vitamina C, Lisado
Biotecnológico de Maçã e Green Coffee Oil

• Mousse de minerais e oligoelementos;

• Remineralização vegetal e vulcânica;

• Hidratação revigorante;

• B lindagem celular;

• Antioxidante;

• Antiglicante;

• Antiaging;

• Ação nutritiva.

Ativos: Água Vulcânica da Ilha de Jeju, Extrato Biotecnológico

de Maçã, Green Coffe Oil Orgânico, Kakadu Plum Superox C,

Aloe Vera, Alantoina, D-Pantenol, Lecitina de Soja, Extrato

de Algodoeiro Asiático, Camomila, Lisado de Côco, Erva do

Chá Verde da Índia, Seiva de Canela, Cálamo Aromático

Indiano, Complexo Hidroglicólico de Mira, Manteiga de

Karité, Óleo de Oliva, Óleo de Argan, Óleo de Macadâmia,

Glicerina.

Remineralizante

Nutritiva

Hidratante

Antioxidante

Ortomolecular

Mousse de hidratação profunda em textura inédita para
um novo nível de tratamento antioxidante de uso diário.
Formulado com água vulcânica com blends vegetais de
alta concentração. Apresenta benefícios inéditos para a
nutrição, hidratação e luminosidade cutânea.
Reequilibra as células de defesa para a maior proteção
contra radicais livres, estimulando a síntese de
colágeno e elastina. Promove um efeito de blindagem
ao DNA celular e inibe os produtos finais em
processos de glicação celular. Com Vitamina C
Vegetal e 20 complexos essenciais da medicina
chinesa/ayurvédica.





Active Detox - Professional Clinic 
Sabonete Detox com Carvão Ativado e Ácidos Vetorizados

•  Limpeza profunda com eliminação das toxinas;

 • Remove as impurezas faciais;

• Intensa renovação celular (turnover);

• Reequilibra o nivelamento celular basal; 

• Combate os efeitos nocivos da poluição;

• Complexo efeito detoxificante;

• Alta carga ácida: teor 16% acid;

• Adsorve as toxinas oriundas do meio ambiente,

   garantindo ação quelante singular.

Ativos: Carvão Ativado Vegetal, Vetores encapsulados em

complexos mentolados: Ácido Glicólico, Ácido Mandélico,

Ácido Salicílico, Éster de Ácido Lático, Quelato

Ortomolecular de Zinco.

Ação ultra ácida

Desengordurante

Clareador

Rejuvenescedor

Detoxificante

A poderosa associação de carvão ativado puro, alfa e beta hidroxiácidos e ativos
nanotecnológicos  que nutrem e estimulam o metabolismo energético
das células, devolvendo a luminosidade e o aspecto
saudável da pele, com ação depurativa e
quelante. Concentração ácida inédita no
mercado brasileiro em um produto de limpeza
facial. Apresenta alta capacidade de adsorver
impurezas, com profundo efeito detox, reequilibrando
a luminosidade natural da face. O resultado é uma
pele capaz de eliminar toxinas, impurezas e outras
substâncias nocivas, atingindo seu ápice de limpeza,
com estimulo sequencial do turnover celular.
Indicado para todos os tipos de pele, em seu
preparo para procedimentos estéticos variados.



Peeling físico

Peeling celular

Cicatrizante

Bactericida

Auxilia na prevenção e 

tratamento da acne

Acnology Peel
Peeling acne Control com Lipossomas Ácidas e Areia de Bora Bora

ACNOLOGY PEEL é um peeling rico 

em ativos que reduzem a secreção 

sebácea e tonificam de forma profunda 

a pele em tratamentos de acne. A ação 

conjunta de suas lipossomas ácidas 

equilibra as manifestações seborreicas, 

reduz o espessamento da camada 

córnea e libera a secreção dos folículos 

pilossebáceos. Normaliza o turnover 

celular e garante um perfil cicatrizante 

no preparo das peles acneicas para 

procedimentos estéticos.

• Esfoliante físico e celular;
• Energizante celular;
• Remove as células mortas com profundo 
   efeito remineralizante;
• Auxilia no clareamento de escoriações 
   decorrentes do processo acneico;
• Ação regeneradora e calmante;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Turmalina; Prata Micronizada; Areia Branca 
Esfoliante de Bora Bora; Papaína; Cristal de Quartzo 
Esfoliante; Niacinamida, Extrato de Hamamélis, 
Camu Camu, Alantoína e Quelatos Minerais de 
Zinco. 

Ativos: Cristal de Quartzo, Papaína, Camu

Camu, Cucumber, Alantoína, D-Pantenol,

Manteiga de Tucumã.



Sublime 24 k Prebio Gommage 
Gommage Prebiótica para Peles Sensíveis com Ouro 24k

Gommage de fortificação dérmica,
desenvolvido para tornar a pele sensível
profundamente limpa, radiante e macia,
de forma delicada. Com efeito deep sensitive
peeling em ouro 24K, nanovitaminas, 
bioblends orgânicos e ativos prebióticos,
remove as células mortas garantindo um
efeito iluminador imediato e progressivo.
Atua diretamente no fortalecimento da
primeira linha da pele sensível: o microbioma
saudável, com ação ácido free e livre de
esferas e resinas esfoliantes físicas, com
atuação renovadora celular 100% enzimática.
Este produto compõe a linha Sublime 24k,
produzido com ouro 24K puro; extraído em
jazidas na Alemanha.

• Efeito peeling deep (profundo);

• Novo mecanismo para o preparo da pele

   do cliente;

• Efeito iluminador;

• Intensa renovação celular;

• Aumento dos mecanismos de defesa dérmicos;

• Livre de ácidos e esferas de esfoliação

   química/física;

• Ativo prebiótico para o fortalecimento epitelial.

Ativos: Folhas de ouro 24K certificadas, Extrato de Pepino,

Oligossacarídeos purificados de Nopal (Prickly Pear),

Vitamina C Nano encapsulada, Polissacarídeos

encapsulados em matriz de celulose, Glicerina.

Preparador da pele

Ouro 24k

Ácidos-free

Prebiótico

Fortalecedor

Ativos: Ácido Salicílico, Ácido Lático, Ácido

Mandélico, D-Pantenol, Papaína.



Gold Melatonin Repair Mask 
Ouromask 24k D-like Melatonina Repair

Máscara facial com ouro 24k de efeito rejuvenescedor surpreendente. Associação de ativos biotecnológicos, oligoelementos
e ativos de origem natural, que promovem a estimulação das funções biomecânicas dos fibroblastos e reorganiza as fibras
de colágeno e elastina, aumentando rapidamente a densidade e a firmeza da pele. Acelera a regeneração da barreira
epidérmica e ativa as vias de sinalização reguladas pela síntese do receptor de vitamina D (VDR). Desenvolvida com
minerais biotecnológicos, promove a bioeletricidade cutânea e mimetiza os sinais elétricos da pele, facilitando a comunicação
celular e sua recarga diária. Apresenta efeitos de varredura de radicais livres e redutoras do estresse cutâneo. Devolve a
pele os nutrientes essenciais à nutrição, oxigenação, hidratação, reposição de microelementos e renovação celular. Este
produto compõe a linha Sublime 24k, produzido com ouro 24K puro; extraído em jazidas na Alemanha.

• Minerais biotecnológicos que promovem a bioeletricidade cutânea;

• Recarga por pólos elétricos na pele (sistema pilha/bateria);

• Aumenta o metabolismo celular e energético do tecido cutâneo;

• Estimula a regeneração da barreira epidérmica;

• Alta eficácia rejuvenescedora e antioxidante;

• Estimulação da síntese de colágeno e elastina;

• Funcionalidade do receptor de vitamina D;

• Hidratação e nutrição intensiva.

Ativos: Folhas de Ouro 24K, Complexo Bioativo de Minerais Essenciais (Zinco,

Cobre, Magnésio, Ferro e Silício),  Extrato da Raiz de Chicória (Vitamina D-Like),

Gatuline Expression®, Gatuline Skin Repair Bio®, Óleo de Semente de Café Arabica

Orgânico; Óleo de Macadâmia, Semente de Uva, Extrato de Chá Verde, Quelato

Ortomolecular de Manganês, Quelato Ortomolecular de Selênio, Extrato da Casca

de Albizia Julibrissin, Glicerina, Manteiga Vegetal de Tucumã, Triglicérideos do

Ácido Cáprico/Cáprilico, Óxido de Zinco.

Ouro 24k

Vitamina D-like

Melatonina

Fortalecedor

Nutritivo









Plenitude Mask
Máscara Anti-aging Leave In com Nanoativos Dimensionais

PLENITUDE MASK é uma máscara facial 

rica em ativos que atuam no 

rejuvenescimento das peles maduras. Sua 

associação de nanoativos age diretamente 

nas contrações da pele, evitando a formação 

de rugas e linhas de expressão. Possui ação 

rápida com efeitos tensores imediatos, 

tonificando a pele de forma profunda. Seus 

ativos umectantes e clareadores promovem 

intensa hidratação cutânea e atuam 

eficazmente sobre as manchas senis. Devido 

a presença de seus cromóforos 

fotoestimulados, possui atuação otimizada 

em tratamentos de led/laser.

• Complexo nanoativo reconstrutor facial;
• Efeito liffting e ação dermo-descontrátil;
• Ação conjunta de rejuvenescimento e 
   hidratação;
• Devolve à pele os nutrientes essenciais à sua 
   revitalização;
• Aumenta a oxigenação celular; 
• Redutoras do estresse oxidativo;
• Hipoalergênica;
• Dermatologicamente testada.

Ativos: Ácido Ferúlico; Ácido Lático; Colágeno 
Hidrolisado, Bisabolol, Niacinamida, Aloe Vera Pura; 
Triglicerídeos do Ácido Cáprico-Caprílico, Extrato de 
Acmella oleracea com padronização de Spilanthol, 
Cromóforos especiais. 

Dermocosmético Fotoestimulado

Rejuvenesce 

Preenche

Restaura

Remineraliza

Nutre

Whitening Mask
Máscara Clareadora Leave In com Nanoativos Dimensionais

WHITENING MASK é uma máscara facial rica 

em nanoativos que atuam no clareamento da 

pele de diferentes fototipos. Sua associação de 

nanoativos age diretamente nos depósitos 

melânicos promovendo um tom uniforme em 

todos os tipos de pele. Atua de forma rápida e 

eficaz minimizando as manchas já existentes e 

reduzindo o grau de fotodanos após a 

exposição solar. Seus ativos umectantes e 

queratolíticos promovem intensa hidratação 

cutânea e atuam restaurando a uniformidade 

das regiões hiperpigmentadas. Devolve à pele 

os nutrientes essenciais à revitalização, 

oxigenação e renovação celular. Devido a 

presença de seus cromóforos fotoestimulados, 

possui atuação otimizada em tratamentos de 

led/laser.

• Efeito clareador; 
• Estimula a elasticidade da pele; 
• Complexo vitamínico reestruturante;
• Com lipossomas ácidas de atuação 
    profunda na manutenção da 
    homogeneidade cutânea;
• Hipoalergênica;
• Dermatologicamente testada.

Ativos: Alfa Arbutin, Ácido Fítico, Ácido Kójico, Ácido 
Cítrico, Ácido Lático, Ácido Salicílico, Uréia, Gluconolactona; 
Triglicerídeos do Ácido Cáprico- Caprílico e Alantoína, 
Cromóforos especiais. 

Dermocosmético Fotoestimulado

Clareia 

Restaura

Hidrata

Renova

Regenera



Acnology Mask
Gel Mask Oil Control Leave In com Nanoativos Dimensionais 

ACNOLOGY MASK é uma máscara facial 

rica em ativos que reduzem a secreção 

sebácea e tonificam de forma profunda a 

pele. A ação conjunta de seus nanoativos 

equilibra as manifestações seborreicas, 

reduz o espessamento da camada córnea e 

libera a secreção dos folículos 

pilossebáceos, garantindo um perfil 

cicatrizante à composição. Possui ainda 

ação regeneradora e calmante, auxiliando 

o clareamento de escoriações decorrentes 

do processo acneico. Devido a presença de 

seus cromóforos fotoestimulados, possui 

atuação otimizada em tratamentos de 

led/laser.

• Normaliza o turnover celular;
• Renovador celular intenso;
• Regenerador e cicatrizante;
• Efeito hidratante dimensional; 
• Ação conjunta de clareamento e equilíbrio 
   das manifestações seborreicas;
• Hipoalergênica;
• Dermatologicamente testada.

Ativos: Ácido Lactobiônico, Ácido Ferúlico, Ácido 
Salicílico, Quelatos Minerais de Zinco, Niacinamida, 
Alantoína, Cromóforos especiais.

Dermocosmético Fotoestimulado

Restaura

Elimina a acne

Cicatriza lesões

Efeito bactericida

Cicatrizante

Lumière Peel Acnology
Photocomplex Acne Control 

LUMIÈRE PEEL ACNOLOGY é um sérum 

formulado para uso associativo em terapias 

fotodinâmicas com leds e laser de baixa 

potência. Sua composição alia ativos 

seborreguladores que atuam nos poros 

obstruídos, combatendo as bactérias causadoras 

da acne. Seus nanoativos potencializam o efeito 

secativo em lesões inflamatórias com redução do 

brilho intenso, adstringência livre de efeito 

rebote e ressecamento. Devido a presença de 

seus cromóforos fotoestimulados, possui 

atuação otimizada nos comprimentos de onda 

450nm a 600nm (led azul, âmbar e verde), 

potencializando a formulação química do 

produto em tratamentos de acne. 

• Peeling ácido fotobiomodulado para 
   tratamentos antiacne; 
• Terapia fotodinâmica;
• Complexo nanoativo cicatrizante facial;
• Ação antisséptica e fungicida;
• Ação conjunta secativa, regeneradora e 
   de hidratação;
• Hipoalergênico; 
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Ácido Hialurônico, Ácido Salicílico, Ácido 
Salicílico vetorizado em Silício, Quelatos Minerais de 
Zinco e Magnésio, Enxofre solúvel; Extrato de Acacia 
senegal, Extrato de Lúpulo, Extrato de Aloe Vera, 
Gluconolactona, Nano Vitamina A, Óleo de Melalêuca, 
Triclosano, Cromóforos especiais. 

Dermocosmético Fotoestimulado

Restaura

Elimina a acne

Cicatriza lesões

Efeito bactericida

Cicatrizante



Lumière Peel Whitening
Photocomplex Clareador 

LUMIÈRE PEEL WHITENING é um sérum 

formulado para uso associativo em terapias 

fotodinâmicas com leds e laser de baixa potência. O 

resultado é uma atuação foto inteligente, não 

sensibilizante, com ação direcionada sobre os focos 

melânicos, com uniformização da tonalidade da pele 

e redução dos níveis intracelulares da enzima 

tirosinase. Devido a presença de seus cromóforos 

fotoestimulados, possui atuação otimizada nos 

comprimentos de onda 500nm a 600nm (led âmbar 

ou verde), potencializando a formulação química do 

produto em tratamentos despigmentantes. 

• Peeling ácido fotobiomodulado para 
   tratamentos despigmentantes;
• Terapia fotodinâmica;
• Complexo vitamínico reestruturante;
• Ação conjunta de clareamento e 
   hidratação;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Ácido Octadecenedióico, Ácido Hialurônico, 
Extrato Despigmentante de Margarida, Gluconolactona, 
Nano Vitamina A, Coenzima Q-10, Quelatos Minerais 
de Magnésio, Cromóforos especiais. 

Dermocosmético Fotoestimulado

Clareia 

Restaura

Hidrata

Renova

Regenera

Lumière Peel Plenitude
Photocomplex Antiaging 

LUMIÈRE PEEL PLENITUDE é um sérum formulado 

para uso associativo em terapias fotodinâmicas com 

leds e laser de baixa potência. Sua composição alia 

nanoativos tensores e rejuvenescedores que agem 

diretamente nas contrações da pele evitando a 

formação de rugas e linhas de expressão, com ação 

rápida e de liffting imediato. Estimula a síntese de 

colágeno, as ações anti-inflamatórias acelerando a 

cicatrização superficial e hidratando a pele de forma 

dimensional. Devido a presença de seus cromóforos 

fotoestimulados, possui atuação otimizada nos 

comprimentos de onda 500nm a 600nm (led âmbar 

ou verde), potencializando a formulação química do 

produto em tratamentos rejuvenescedores e em 

áreas de melanoses. 

• Peeling ácido fotobiomodulado para 
   tratamentos rejuvenescedores;
• Terapia fotodinâmica;
• Complexo nanoativo reconstrutor facial;
• Efeito liffting e ação dermo-descontrátil;
• Ação conjunta de rejuvenescimento e 
   hidratação;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Ácido Hialurônico, Hexapeptideo-11, Ácido Cítrico, 
Pantenol, Blend de 12 aminoácidos dermo-funcionais, 
Hidrolisado de proteína de soja, Fator de Crescimento 
Copper Tripeptide-1, Gluconolactona, Nano Vitamina A, 
Quelatos Minerais de Magnésio, Extrato de Acmella oleracea 
com padronização de Spilanthol, Cromóforos especiais. 

Dermocosmético Fotoestimulado

Rejuvenesce 

Preenche

Restaura

Remineraliza

Nutre



Safira Peel Complex

SAFIRA PEEL COMPLEX é um sérum formulado para 

uso associativo em terapias fotodinâmicas com leds  e 

laser de baixa potência. Alia alfa-hidroxi e alfa-ceto 

ácidos; complexos minerais orgânicos; safira 

micronizada; prata metálica pura; esfoliantes 

enzimáticos e inovadores ativos fotodinâmicos, que 

convertem os raios solares do espectro ultravioleta em 

energia que estimula o rejuvenescimento da pele. 

Devido a presença de seus cromóforos fotoestimulados, 

possui atuação otimizada nos comprimentos de onda 

470nm a 830nm (led azul, vermelho, infravermelho), 

potencializando a formulação química do produto em 

tratamentos rejuvenescedores. 

• Peeling ácido fotobiomodulado para tratamentos 
   rejuvenescedores;
• Terapia fotodinâmica;
• Complexo com prata metálica pura e pedras 
    preciosas;
•  Simula a ação de um laser através do seu uso 
    tópico diário;
• Ação super ácida diferenciada;
• Atuação enzimática e dermonutritiva; 
• Altamente antiaging;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Complexo de conversão laser em sérum, Pedra 
Preciosa Safira, Prata Metálica Micronizada, Ácido 
Glicólico, Ácido Ferúlico, Ácido Dicloroacético, Ácido 
Pirúvico, Niacinamida, Papaína, Complexos Minerais 
Orgânicos, Cromóforos especiais. 

Dermocosmético Fotoestimulado
Ação laser tópico

Rejuvenesce 
Preenche
Restaura

Renova
Regenera

Peeling Fotodinâmico para Rejuvenescimento Facial
Rubi Peel Complex
Peeling Fotodinâmico para Tratamento de Hiperpigmentação Facial

RUBI PHOTOPEEL COMPLEX é um sérum formulado 

para uso associativo em terapias fotodinâmicas com leds 

e laser de baixa potência. Alia alfa e poli-hidroxiácidos; 

complexos minerais orgânicos; rubi micronizado; prata 

metálica pura; esfoliantes enzimáticos; ativos 

auxiliadores de clareamento nanoencapsulados e 

inovadores ativos fotodinâmicos, que convertem os 

raios solares do espectro ultravioleta em energia para o 

auxílio do clareamento da pele. Devido a presença de 

seus cromóforos fotoestimulados, possui atuação 

otimizada nos comprimentos de onda 470nm a 830nm 

(led azul, vermelho e infravermelho), potencializando a 

formulação química do produto em tratamentos 

despigmentantes. 

• Peeling ácido fotobiomodulado para tratamentos 
   despigmentantes;
• Terapia fotodinâmica;
• Complexo com prata metálica pura e pedras 
    preciosas;
• Simula a ação de um laser através do seu uso 
   tópico diário;
• Ação super ácida diferenciada;
• Atuação enzimática e dermonutritiva; 
• Altamente despigmentante;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Complexo de conversão laser em sérum, Pedra 
Preciosa Rubi, Prata Metálica Micronizada, Ácido Kójico, 
Ácido Ferúlico, Ácido Dicloroacético, Hidróxido de Amônia, 
Azeloglicina, Niacinamida, Papaína, Extrato de Phyllanthus 
emblica, Gluconolactona, Complexos Minerais Orgânicos, 
Cromóforos especiais. 

Dermocosmético Fotoestimulado
Ação laser tópico

Clareia 
Restaura

Renova
Regenera



Turmalina Peel Complex

TURMALINA PEEL COMPLEX é um sérum formulado 
para uso associativo em terapias fotodinâmicas com leds e 
laser de baixa potência. Sua composição alia alfa-hidroxi e 
poli-hidroxiácidos; complexos minerais orgânicos; 
turmalina micronizada; prata metálica pura; esfoliantes 
enzimáticos, ativos auxiliadores de clareamento e 
inovadores ativos fotodinâmicos, que convertem os raios 
solares do espectro ultravioleta em energia para o auxílio do 
clareamento e rejuvenescimento de mãos e braços. Devido a 
presença de seus cromóforos fotoestimulados, possui 
atuação otimizada nos comprimentos de onda 470nm e 
830nm (led azul, vermelho, infravermelho), potencializando 
a formulação química do produto em tratamentos estéticos 
de hiperpigmentações e rejuvenescimento. 

• Peeling ácido fotobiomodulado para tratamentos 
   rejuvenescedores e clareadores de mãos e braços;
• Terapia fotodinâmica;
• Complexo com prata metálica pura e pedras 
   preciosas;
• Simula a ação de um laser através do seu uso tópico 
   diário;
• Ação super ácida diferenciada;
• Atuação enzimática, hidratante e dermonutritiva; 
• Altamente citoprotetor;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.
Ativos: Complexo de conversão laser em sérum; Pedra Preciosa 
Turmalina, Prata Metálica Micronizada, Ácido Múcico, Ácido 
Ferúlico, Ácido Dicloroacético, Ácido Fítico, Ácido Maslínico, 
Extrato de Phyllanthus emblica, Niacinamida, Papaína, 
Biopolímero de Algas Marinhas, Complexos Minerais Orgânicos, 
Cromóforos especiais. 

Dermocosmético Fotoestimulado
Ação laser tópico

Rejuvenesce 
Clareia

Restaura
Renova

Regenera
Cicatriza

Peeling Fotodinâmico para Mãos e Braços
Citrino Peel Complex

CITRINO PEEL COMPLEX é um sérum formulado para uso 
associativo em terapias fotodinâmicas com leds  e laser de 
baixa potência. Sua composição alia alfa-hidroxi, beta-hidroxi 
e alfa-cetoácidos; complexos minerais orgânicos; citrino 
micronizado; prata metálica pura; esfoliantes enzimáticos e 
inovadores ativos fotodinâmicos, que convertem os raios 
solares do espectro ultravioleta em energia para o tratamento 
de peles oleosas e/ou acneicas. Devido a presença de seus 
cromóforos fotoestimulados, possui atuação otimizada nos 
comprimentos de onda 470nm e 650nm (led azul e 
vermelho), potencializando a formulação química do
produto em tratamentos estéticos de acne ou oleosidade 
excessiva.

• Peeling ácido fotobiomodulado para tratamentos 
   de acne;
• Terapia fotodinâmica;
• Complexo com prata metálica pura e pedras 
   preciosas;
• Simula a ação de um laser através do seu uso 
   tópico diário;
• Ação super ácida diferenciada;
• Ação antisséptica e fungicida;
• Ação conjunta secativa, regeneradora e de 
   hidratação;
• Hipoalergênico;
• Dermatologicamente testado.

Ativos: Complexo de conversão laser em sérum; Pedra 
Preciosa Citrino, Prata Metálica Micronizada, Ácido 
Mandélico, Ácido Ferúlico, Ácido Pirúvico, Ácido Salicílico, 
Azeloglicina, Niacinamida, Papaína, Gluconolactona, 
Complexos Minerais Orgânicos, Cromóforos especiais. 

Dermocosmético Fotoestimulado
Ação laser tópico

Elimina a acne
Cicatriza lesões

Efeito bactericida
Regenerador
Cicatrizante

Peeling Fotodinâmico para Peles Oleosas e Acneicas



Placenta Power Electric Serum 
Peeling Ortomolecular Energizante Bioelétrico com Aminoplacenta

Peeling facial químico e enzimático com ação iluminadora,
clareadora e rejuvenescedora. Associa esfoliação química
de ácidos à esfoliação enzimática por meio da papaína.
Desenvolvido com minerais biotecnológicos que promovem
a bioeletricidade cutânea e mimetizam os sinais elétricos
da pele, facilitando a comunicação celular e sua recarga
diária. A união de componentes ativos atua na remoção
de células mortas, desobstruindo os poros, iluminando e
refinando a pele. Estimula a renovação cutânea para o
rejuvenescimento da pele e promove a uniformidade do
relevo facial. Proporciona ações clareadora, antioxidante,
cicatrizante. Além de estimular a produção de colágeno
e elastina, que proporciona firmeza e elasticidade cutânea. 

• Peeling antiaging nanoencapsulado;

• Potente agente esfoliante químico e enzimático;

 • Recarga celular por pólos elétricos na pele (sistema

   pilha/bateria);

 • Bioplacenta com alta concentração de elementos

   biológicos essenciais;

• Estímulo do consumo de oxigênio nas células

   epiteliais;

• Ilumina e refina a camada epitelial;

• Ação clareadora, antioxidante e rejuvenescedora.

Ativos: Bio-Proteinol (Placenta Bovina), Complexo Bioativo

de Minerais de Recarga Celular, Papaína, Ácido Dicloroacético,

Complexo Bioativo de Minerais Essenciais (Sódio, Zinco, Cobre,

Magnésio, Ferro e Silício), Gluconolactona.

Prebio System Intensifier Peel
Peeling Prebiótico Renovador Celular com Ouro 24k

Peeling químico e enzimático fotodinâmico de fortificação dérmica, que
agrega a esfoliação química dos ácidos glicólico, dicloroacético e
pirúvico, à esfoliação enzimática, pelas propriedades da Papaína.
Associados ao ouro 24k e a ativos prebióticos, removem as células
mortas, garantindo um efeito iluminador imediato e
progressivo. Sua ação prebiótica para o fortalecimento
epitelial promove uma abordagem diferenciada para uma
harmonia saudável da pele com o ecossistema microbiano,
mantendo a hidratação e reparação. 
Este produto compõe a linha Sublime 24k, produzido
com ouro 24K puro; extraído em jazidas na Alemanha.

• Potente agente esfoliante químico e enzimático;

• Ação prebiótica para o fortalecimento epitelial;

• Estimula a regeneração da barreira epidérmica;

• Alta eficácia rejuvenescedora;

• Funcionalidade do receptor de vitamina D;

• Manutenção de uma pele hidratada e saudável;

• Atuação na expressão de genes que são afetados

   durante a exposição da luz visível.

Ativos: Folhas de Ouro 24K, Liposhield Hev-Melanin®,

Ácido Glicólico, Ácido Dicloroacético, Ácido Pirúvico,

Papaína, Quelato Ortomolecular de Silício, Complexo de

Oligominerais Obtidos pela Associação dos Sais de Sódio,

Magnésio, Zinco e Mangânes do Ácido Carboxil

Pirrolidônico, Polissacarídeos Encapsulados em Matriz

de Celulose, Extrato da Raiz de Chicória (Vitamina D-Like).

Peeling químico

Carregador celular

Antiaging

Restaurador

Antirrugas 3 estágios

Peeling químico

Prebiótico

Ouro 24k

Vitamina D-like

Epigenético





Skin+ Jections Whitening Booster
Mesoporação Transdérmica Plasmática de Clareamento Supremo

Um booster terapêutico de alta potência, com agentes clareadores naturais,
sintéticos, químicos e orgânicos que garantem um blend funcional para uma
despigmentação abrangente em toda a cadeia melânica. Associa benefícios de
regulação da modulação gênica dos melanócitos à otimização da renovação tissular,
com ação debridante seletiva, garantindo a integridade da pele na redução do
processo inflamatório intrínseco e na reorganização celular biológica. 
Formulado para uso profissional em terapias clínicas de Jato de Plasma,
Eletrocautério, Microagulhamento, Dermapen® e Mesoterapias Transdérmicas sem
agulhas (Eletroporação/ionização/correntes/canetas needle-fre).

• Blend funcional para uma despigmentação
   abrangente em toda a cadeia melânica;
• Regulação da modulação gênica dos
   melanócitos;
• Inibição da oxidação enzimática da tirosina;
• Inibição da dispersão da melanina;
• Retardo e eliminação da progressão do
   escurecimento cutâneo;
• Bloqueio da biossíntese epidermal da
   melanina e sua proliferação;
• Inibição do sistema plasmina-plasminogênio;
• Prevenção contra o reaparecimento das
   manchas (efeito rebote);
• Atividades antioxidantes e hidratantes.

Skin+ Jections Antiaging Booster
Mesoporação Plasmática Antiaging de Restauração Suprema

• Aumento da volumetria cutânea;

• Estímulo da síntese das fibras de sustentação;

• Modulador da tensão facial;

• Aumento da contratilidade e adesão celular;

• Atenua e retarda o envelhecimento facial;

• Redução de rugas e linhas de expressão;

• Efeito positivo no combate à flacidez;

• Prevenção de queloides e cicatrizes

   hipertróficas;

• Restauração dos tecidos adjacentes no reparo

   de estrias com aprimoramento da elasticidade

   cutânea.

SKIN+JECTIONS THERAPY: um sistema nanoconcentrado de restauração plasmática
e de regeneração eletrocautéria. Que compõe
o Programa SHRS: Skin Healty Restoration
System – tecnologia de mesoporação
transdérmica plasmática needle-free
(livre de agulhas).

Sérum cosmiátrico de alta potência, que associa em sua composição potentes
citocinas eutróficas, ativos com efeitos tensionadores lipossomados, e
propriedades antiaging singulares. Acelera a remodelação e regeneração na
formação de tecido de granulação saudável após a geração de traumas
epiteliais gerados por terapias clínicas de Jato de Plasma, Eletrocautério,
Microagulhamento, Dermapen®, Terapias de Vácuo e Mesoterapias
Transdérmicas (Eletroporação/ionização/correntes).

SKIN+JECTIONS THERAPY: um sistema nanoconcentrado de restauração
plasmática e de regeneração eletrocautéria. Que compõe o Programa SHRS:
Skin Healty Restoration System – tecnologia de
mesoporação transdérmica plasmática
needle-free (livre de agulhas).

Ativos: Oligopeptide-34 – TGP2 nanopetídeo, L-Glutationa, Ácido Glicólico,

Ácido Tranexâmico, Alfa Arbutin, Niacinamida, Ácido Kójico, Vitamina C

Nanoencapsulada, Azeloglicina, Complexo Herbal despigmentante com

Uva-Ursi; Extrato de raiz de Boerhavia diffusa.

Ativos: Fator De Crescimento Fibroblástico Básico – FGF-B,

Fator De Crescimento Insulínico – IGF, DMAE Base Líquida,

Hexapeptídeo Antiaging, Ácido Hialurônico Baixo Peso Molecular,

Ácido Pirúvico, Vitamina C Nanoencapsulada, L-Carnitina,

Quelato De Sílicio Orgânico.



Skin+ Jections Acnology Booster
Mesoporação Transdérmica Plasmática Anti-acne de Restauração Suprema

Sérum cosmiátrico de alta potência que associa em sua composição potentes
citocinas eutróficas e acelera a remodelação e regeneração na formação de um
novo tecido saudável em terapias clínicas variadas no processo
agudo/inflamatório da acne juvenil ou hormonal. 
Atua diretamente na patogenesia da acne por suas propriedades seborreguladoras,
antiqueratinizantes, antibacterianas e anti-inflamatórias.
Formulado para uso profissional em terapias clínicas de Jato de Plasma,
Eletrocautério, Microagulhamento, Dermapen® e Mesoterapias Transdérmicas
(Eletroporação/ionização/correntes).

Skin+ Jections Hair Booster
Mesoporação Transdérmica Plasmática Capilar de Restauração Suprema

Um booster terapêutico de alta potência que associa em sua composição potentes
citocinas eutróficas com agentes capilares naturais, botânicos/veganos,
biotecnológicos, químicos e orgânicos que garantem um efeito funcional e abrangente
na melhoria da saúde do cabelo e da condição do couro cabeludo, estimulando e
fortalecendo seu crescimento a partir do bulbo folicular, além de atuar ativamente na
diferenciação de novos fios e sua ancoragem. 
Formulado para uso profissional em terapias clínicas de Microagulhamento,
Fotobiomodulação, Dermapen®, Terapias de Vácuo e Mesoterapias Transdérmicas
(Eletroporação/ionização/correntes/canetas needle-free) para a prática capilar.

• Desenvolvido para tratamento intensivo de
   crescimento capilar;
• Combate a alopecia e ao envelhecimento capilar;
• Estimulação das células tronco foliculares;
• Ação profunda de reparação dos danos na
   estrutura do fio;
• Aumento da síntese de proteínas de
   ancoragem (fixação do fio);
• Contribui para o crescimento do cabelo; 
• Aumenta a microcirculação e a oxigenação do
   couro cabeludo;
• Age como fortificante, estimulante ao crescimento
   e regenerante;
• Possui ação anti seborreica, anti-inflamatória e
   cicatrizante.

SKIN+JECTIONS THERAPY: um sistema nanoconcentrado de restauração
plasmática e de regeneração eletrocautéria.
Que compõe o Programa SHRS: Skin Healty
Restoration System – tecnologia de mesoporação
transdérmica plasmática needle-free
(livre de agulhas).

 Ÿ Ação antiacne em todos os seus graus;
 Ÿ Atua no ciclo da patogenesia da acne;
 Ÿ Ação antioxidante e anti seborreica;
 Ÿ Promove a desobstrução de folículos
   pilossebáceos;
 Ÿ Acelera o processo de cicatrização da pele;
 Ÿ Renovação celular (efeito Retinoic-like);
 Ÿ Atuação dinâmica nas lesões inflamatórias
   (eritema + edema);
 Ÿ Diminui a pigmentação da pele em
   decorrência de processo inflamatório;
 Ÿ Estímulo da síntese das fibras de sustentação
  (colágeno, elastina e fibroblastos).

SKIN+JECTIONS THERAPY: um sistema nanoconcentrado de restauração plasmática
e de regeneração eletrocautéria. Que compõe o
Programa CHRD: Capilar Healthy Restoration
System - Sistema de Estímulo e Fortalecimento
Capilar Nanoconcentrado de Regeneração
Bulbar.

Ativos: Fator de Crescimento Epidermal – EGF, Fator de Crescimento

Fibroblástico básico – FGF-b, Fator de Crescimento Transformador - TGF- b3,

Vitamina C Nanoencapsulada, Ácido Hialurônico Baixo Peso Molecular,

Azeloglicina, Extratos de: Sálvia, Camomila, Bardana, Urtiga,  Ácido Salicílico,

Oligo-zinco, Extratos Botânicos de Acácia do Senegal, Lúpulo, Aloe Vera e Melalêuca;

Salicilato De Dimetilsilanediol, Enxofre Solúvel,  Silício orgânico, Associação de

Extratos Botânicos do Alecrim, Joazeiro, Limão e Menta, Silício Orgânico, Metionina

e Aminoácidos Essenciais, Vitamina B6, Piridoxina, D-Pantenol. 

Ativos: Octapeptide-2, Fator de Crescimento Peptídeo de Cobre, Fator de

Crescimento Vascular – VEGF, Fator de Crescimento Insulínico – IGF, Fator

de Crescimento Fibroblástico Básico – FGF-B, Vitamina B6, Associação de

Biotinoil Tripeptide-1, Apigenina e Ácido Oleanóico, Extrato de Ginkgo

Biloba, Extrato de Jaborandi, Extrato de Centella Asiatica, Silício Orgânico,

Quelato Ortomolecular de Zinco, L-Glutationa, L-Arginina, Biotina,

Piridoxina, Extrato da Raiz de Ginseng, Taurina, Associação de Extratos

Botânicos do Alecrim, Joazeiro, Limão e Menta, Metionina e Aminoácidos

Essenciais, D-Pantenol. 





Therapy Booster Shampoo
Shampoo de Crescimento e Fortalecimento Capilar

Shampoo nanotecnológico com fatores de crescimento e tecnologia de
nanopartículas de ação fortificante bulbar. Sua fórmula exclusiva reúne as mais
modernas tecnologias capilares aos fatores de crescimento bioidênticos para a
promoção do fortalecimento dos folículos e manutenção do crescimento saudável
dos cabelos, mantendo sempre sua hidratação e maciez. São mais de 15 ativos
funcionais em altas concentrações. Seus ativos atuam
diretamente no bulbo capilar, reestabelecendo a
microcirculação do couro cabeludo deficiente,
atrofia folicular causada por di-hidrotestosterona
(DHT) e envelhecimento do folículo. 
Ainda, os complexos vegetais lipossomados atuam
no estímulo ao crescimento contínuo dos fios,
aumentando a densidade dos cabelos, reduzindo
sua queda e aumentando sua maleabilidade.

Ativos: Extrato de Aloe Vera em pó, Glicerina, L-Arginina, Biotina,

Poliquaternium-7, Associação de Biotinoil Tripeptide-1, Apigenina

e Ácido Oleanóico, Extrato Glicólico de Ginkgo Biloba, Extrato

Glicólico de Centella Asiática, Extrato Glicólico de Jaborandi,

Extrato Glicólico de Cavalinha, Extrato glicólico de Camomila,

Pantenol; Ácido Lático.

Hair Food
Nanotônico de Fortalecimento Capilar

Terapia intensiva

Estimulador

Fortalecedor

Redensificador

Hidratante

Ÿ Desenvolvido para tratamento intensivo de

   crescimento capilar;

Ÿ Aumenta a microcirculação e a oxigenação do

   couro cabeludo;

Ÿ Combate a alopecia e ao envelhecimento capilar;

Ÿ Ação profunda de reparação dos danos na

   estrutura do fio;

Ÿ Possui ação protetora e filtrante das radiações

   solares;

Ÿ Propriedades calmante, refrescante, antisséptica,

   adstringente;

Ÿ Não provoca ressecamento dos fios;

Ÿ Evita a formação de pontas bipartidas;

Ÿ Toque sedoso, maciez e brilho.

Nanotônico terapêutico de alta potência que associa em sua composição fatores de
crescimento bioidênticos com agentes capilares naturais e biotecnológicos que
garantem um efeito funcional e abrangente na melhoria da saúde do cabelo e da
condição do couro cabeludo. Estimula os fios e promove seu fortalecimento a partir
do bulbo folicular, atuando ativamente contra a queda capilar, alopecia, ou ainda,
aumentando a densidade dos fios. Pode ser indicado ainda para fios em transição
capilar ou enfraquecimento por químicas descolorantes/tinturas sucessivas.
Seu uso pode ser clínico, associado à mesoporação transdérmica plasmática livre
de agulhas, microagulhamento ou fotobiomodulação, ou ainda em uso
domiciliar diário.

• Desenvolvido para tratamento intensivo de crescimento capilar;
• Combate a alopecia masculina e feminina e ao
    envelhecimento capilar;
• Contribui para a produção de novos folículos pilosos;
• Protege o folículo frente ao estresse oxidativo aumentando a
   energia metabólica;
• Aumenta a microcirculação e a oxigenação do couro cabeludo;
• Age como fortificante, estimulante ao crescimento e
   regenerante;
• Possui ação protetora e filtrante das radiações solares;
• Aumenta a hidratação dos fios em até 45%;
• Toque sedoso, maciez e brilho.

Terapia intensiva

Agente de crescimento

Reparador químico

Bioestimulador

Oxigenador

Ativos: Associação de Biotinoil Tripeptide-1, Apigenina e Ácido Oleanóico,

Extrato de Jaborandi, Extrato de Centella asiatica, Arginina, Extrato de

Gérmen de Glicina Soja, Extrato de Gérmen de Trigo, Extrato da raiz de

Scutellaria baicalensis, Gluconolactona e Gluconato de Cálcio, D-Pantenol,

Glicerina, Ácido Lático.





Kit Intimate Nanocare (box profissional)

Novo conceito de tratamento estético multifuncional diferenciado para a
região genital de homens e mulheres. Com dermocosméticos clínicos para
o tratamento rejuvenescedor, densificador, corretor de assimetrias,
bacteriostático e clareador intenso em região inguinal, vulvar e perineal.
Ainda, sua aplicação pode ser extendida para joelhos e axilas.
Este box especialmente desenvolvido para o uso clínico, engloba todas
as etapas para um tratamento premium que pode ser associado a
fotobiomodulação, radiofrequência, microagulhamento, eletroporação,
ionização e várias eletroterapias. 

Este kit contém:

Bio Clean Care 
Sabonete Especial de Embelezamento Íntimo

G-Peel 
Peeling Mecânico e Enzimático Densificador Perineal 

Bio Performance Essence
Essence Ortomolecular Bacteriostática Clareadora de Uso Íntimo 

G-Booster Peel 
Peeling de Resurfacing Fotodinâmico e Clareamento Íntimo 

G- Repair Mask 
Bio Oil Reconstrutor Calmante para Área Genital



Bio Clean Care
Sabonete Especial de Embelezamento Íntimo

 Ÿ Uso profissional/home care;

 Ÿ Tratamento de limpeza e beleza para região íntima;

 Ÿ Ação regeneradora, calmante, revigorante,

hidratante e antioxidante;

 Ÿ Homogeneização do tom da pele na região genital;

 Ÿ Renovação celular (sem efeitos irritativos);

 Ÿ Tamponamento especial com pH regular;

 Ÿ Sensorial de conforto e refrescância.

Ativos: Extrato de Aloe Vera, Sálvia, Hammamélis, Zedoária,

Quelato Ortomolecular de Zinco, Éster de Ácido Lático, Mentol,

Cânfora, Ácido Lático.

Prebio Skinbiotic Essence
Essence Ortomolecular Prebiótica Clareadora

Ativos: Água termal da Polinésia Francesa, Quelatos Ortomoleculares:

Manganês, Silício, Selênio, Cálcio, Zinco, Hexilresorcionol, Vitamina C

Aquaestável, Ácido Fitico, Ácido Kójico, Prebiótico de origem vegetal

composto por Extrato de Salix Alba, ácido salicílico e 4-Terpineol.

Ÿ Essence ortomolecular de tratamento clareador;

Ÿ Skinbiótico de uso tópico para área especificamente

genital/axilas;

Ÿ Ação prebiótica de fortalecimento ao microbioma

saprófito genital;

Ÿ Rejuvenescedor fotodinâmico;

Ÿ Rica em minerais e oligoelementos;

Ÿ Calmante, hidratante, anti-irritante;

Ÿ Cicatrizante, fortificante e antioxidade.

Refrescante

Suavizante

Higienizante

Bacteriostático

Hidratante

Novo conceito de versatilidade para a limpeza e tratamento de beleza da região
íntima de homens e mulheres. Enriquecido com puros extratos vegetais para o
restabelecimento do equilíbrio fisiológico, tem
ação regeneradora, tônica, além de possuir um
incrível poder hidratante e dermopurificante.
Seus ativos verdes ainda conferem propriedades
estimulante celular, antisséptica e adstringente.
Alfa-hidroxiácidos e quelatos ortomoleculares
aceleram a renovação celular específica (sem efeitos
irritativos), favorecendo o processo enzimático genital e
a síntese de proteínas na região íntima, otimizando o
clareamento da pele e rejuvenescimento íntimo.
Seu uso é indicado para área íntima/genital (unissex),
parte interna de coxas, virilha, axilas e joelhos.

Associação de água termal oriunda dos atóis da polinésia francesa e ativos
essenciais com atuação nanovetorizada nas disfunções pigmentares com ação
prebiótica e simbiótica. Apresenta uma significativa pluriatividade enzimática
devido à forte ação antioxidante e regeneradora gerada por
seus complexos ortomoleculares, conferindo altíssima
proteção citológica para os constituintes epidérmicos da
região íntima do homem e da mulher. Possui ativos
prebióticos inseridos dentro de uma matriz 3D, promovendo
uma ação fortalecedora ao microbioma saudável da flora
genital. Seu uso é indicado para área íntima/genital
(unissex), parte interna de coxas, virilha, axilas e joelhos.

Clareador

Cicatrizante

Remineralizante

Prebiótica

Ortomolecular



Intimate Repair Day
Sérum Clareador e Rejuvenescedor Íntimo de Uso Diurno

Ÿ Clareamento genital estimulado;

 Ÿ Rejuvenescedor íntimo;

 Ÿ Regeneração córnea citogenital;

 Ÿ Remodelação das células epiteliais;

 Ÿ Melhor aspecto dos lábios vulvares e região

perianal/perineal;

 Ÿ Incremento na elasticidade genital;

 Ÿ Hidratação potencializada.

Ativos: Alfa Arbutin, Ácido Ferúlico, Ácido Hialurônico, 4-Hexylresorcinol,

Niacinamida, Vitamina C Aquaestável, Vitamina A, Extrato de raiz Sophora

flavescens, Extrato de Kiwi, Glicerina, Ciclometicona, Dimeticona

Crospolímero.

Intimate Repair Night
Gel Íntimo de uso Noturno para Despigmentação Genital

Ÿ Despigmentação íntima;

 Ÿ Efeito de luminosidade;

 Ÿ Uniformidade do relevo cutâneo;

 Ÿ Renovação celular genital programada;

 Ÿ Correções em assimetria íntima;

Ÿ Uniformidade da pigmentação para regiões delicadas

   em clareamento corporal.

Ativos: Ácido Glicólico, 4-Hexylresorcinol, Éster de Ácido Lático e

Lactato de Amônia, Dipropilenoglicol.

Clareador

Redensificador

Fortalecedor

Remodelador

Hidratante

Sérum clareador e rejuvenescedor com blend de ativos antioxidantes, umectantes
e de ativação da regeneração celular promove uma
remodelação das células epiteliais para melhor
aspecto dos lábios vulvares e de toda a extensão
perianal/perineal. Com vitaminas e dermoativos
nanossômicos essenciais para o desenvolvimento e
manutenção do tecido epitelial, promovem um
incremento na elasticidade genital, com hidratação
potencializada. A eficácia de hidratação da pele é
capaz de manter a intregridade da barreira da camada
córnea que está intimamante ligada à manutenção da
maciez e sedosidade do delicado tecido íntimo.
Seu uso é indicado para área íntima/genital (unissex),
parte interna de coxas, virilha, axilas e joelhos.

Gel de clareamento da zona íntima de homens e mulheres. Apresenta uma
associação de ativos biotecnológicos, despigmentantes e Green concept que atuam
na renovação celular e no refinamento da camada
epitelial, com intensos efeitos clareadores. Dentre
suas ações citam-se benefícios de luminosidade,
hidratação profunda e restauração do equilíbrio
hídrico cutâneo. Harmoniza o aspecto da pele
contribuindo para sua uniformidade, em um
tratamento desenvolvido especialmente para regiões
delicadas. Em virtude de propriedades específicas de
clareamento, redução do estresse oxidativo e
renovação celular continuada da pele delicada desta
região. Seu uso é indicado para área íntima/genital
(unissex), parte interna de coxas, virilha, axilas e
joelhos. Uso diário.

Clareador

Iluminador

Renovador celular

Nivelador

Reestruturador





The Hot Complex 
Aquagel Hiperemiante Green Complex com Pimentas Dermodrenantes

Fluido hiperemiante termoterápico com ação térmica. Promove o aumento
de temperatura local, que desencadeia um mecanismo
de termorregulação, ativando o sistema linfático,
que por sua vez acelera o metabolismo,
resultando na queima de calorias,
diretamente estimulando as conexões
nervosas para aumentar o fluxo sanguíneo
local e a liberação de neuropeptídeos.
Promove a lipólise corporal, reduzindo
medidas e conferindo ação anticelulite. Sua
Tecnologia DrenActive favorece a permeação
dos nanoativos, potencializando sua ação na
composição e aumentando sua efetividade
de tratamentos estéticos corporais
subsequentes ao seu uso. 

• Ação termogênica;

• Proporciona a vasodilatação periférica;

• Textura fluida de aplicação rápida e fácil;

• Acelera o metabolismo;

• Propriedades rubefaciente e hiperemizante;

• Ações estimulantes, anticelulíticas e lipolíticas;

• Ativador do sistema linfático; 

• Estimulante da energia muscular e redutor da

   adiposidade cutânea. 

Ativos: Cafeína Nanolipossomada, Extrato de Algas

Gracilárias, Centella asiática, Ginkgo biloba, Capsicum,

Castanha da Índia, Gengibre, Alecrim, Babosa, Cônfrei,

Calêndula, Jaborandi, Pfaffia, Quina, L-Carnitina,

Nicotinato de Metila; Pronalen CPS SPO® .

Salt Detox 360° 
Esfoliante Detox em Gel de Silicone com Mix Salino e Pimentas Dermodrenantes

Esfoliante de ação detoxificante que equilibra micropartículas de 5 sais com
gramaturas especiais, para uma ação esfoliante intensa e regular na pele,
removendo as células mortas, proporcionando uma excelente esfoliação de
média abrasão. Ampla atividade nutritiva e dermoregeneradora. Com uma
composição rica em mix salinos, pimentas dermodrenantes, bio oils orgânicos
e ativos carreadores de ingredientes que melhoram o sistema linfático, a
circulação periférica, acelerando o metabolismo celular, auxiliando na
eliminação de líquidos e toxinas. Formulado em base anidra.

• Promove uma ação esfoliante intensa e regular;

• Ativa o sistema linfático;

• Estimula a microcirculação;

• Acelera o metabolismo da queima de gorduras;

• Contribui na redução de medidas e celulite;

• Revigorante, hidratante e nutritivo; 

• Promove a regeneração celular; 

• Possui alto poder desintoxicante.

Ativos: Sal Rosa do Himalaia, Sal Negro,

Sal Amargo, Sal Marinho, Sal Vulcânico,

Óleo Essencial de Pimenta negra, Extrato

de Pimenta Rosa, Extrato de Gengibre,

Triglicérideos cáprico/caprílico, BioOil

de Girassol.

Lipolítico

Long lasting

Termogênico

Ativador fitness

Anti celulite

Esfoliante

Drenante

Detoxificante

Purificante

Redutor



Drenactive Cellu Expert 
Creme de Massagem Lipolítico Anticelulite com Nanocomplexos Ativos

Creme de massagem lipolítico anticelulite com exclusiva Tecnologia DrenActive.
Com nanocomplexos ativos e multifuncionais, atuam nas camadas profundas
da pele em todos os níveis da celulite, impedindo a estocagem
de novos adipócitos. Sua composição concentrada
e inteligente da associação sinérgica de extratos
botânicos naturais e nanobiotecnológico atuam
no tecido subcutâneo acelerando o
metabolismo celular, melhorando a
microcirculação periférica, promovendo
ação drenante, eliminando o acúmulo de
líquido e toxinas intercelulares, resultando
na melhora do aspecto “casca de laranja”,
proporcionando uma silhueta remodelada,
restabelecendo as fibras elásticas de
sustentação da pele tornando-a mais lisa,
firme, hidratada e macia.

• Ação long lasting;

• Diminui celulite e medidas corporais;

• Ativa a microcirculação;

• Reduz a lipogênese;

• Promove a lipólise;

• Ativação do metabolismo celular;

• Melhora a tonificação corporal;

• Atividade antioxidante, vasoconstritora e

   renovação celular;

• Estimulante da energia muscular;

• Redutor da adiposidade cutânea.

Ativos: L-Carnitina, Rutina, Hydra 360°®, Cafeína

Nanolipossomada, Nano Cellulitech®, BioOil de

Girassol, Extrato de Gengibre, Óleo Essencial de

Palma Rosa, Extrato de Grapefruit, Óleo Essencial de

Pimenta Negra, Triglicérides do ácido cáprico e

caprílico, Glicerina.

Body'n'Jections Anticelulite 
Nano Booster Corporal Anticelulite para Eletroterapias E Cremes de Massagem

Novo conceito de formulação powerdose nanobooster para o tratamento
dermocorretivo da lipodistrofia ginóide. Sua composição dinamizada atua
sistematicamente com a Tecnologia DrenActive com ação filtrodrenante,
desintoxicante e anticelulítica para associação em eletroterapias diversas,
com uso em gotas puras, ou associado ao creme de massagem de sua
preferência da linha Adélia Mendonça Cosméticos. 

• Diminui a celulite e medidas corporais;

• Ativa a microcirculação sanguínea;

• Reduz a lipogênese;

• Promove a lipólise dos adipócitos;

• Ativação do metabolismo celular;

• Ação estimulante e dermodrenante; 

• Atividade antioxidante e de renovação celular;

• Nanopower dose para uso em eletroterapias

   ou puro.

Ativos: Cafeína Nanolipossomada, Slimbuster L®,

Slimbuster H®, Extrato de Arnica, Extrato de Gengibre,

Óleo Essencial de Pimenta Negra, Óleo Essencial de

Palma Rosa, L-Carnitina, Red-1® (Cápsulas de Coenzima

A, Cafeína e Carnitina), Nano Celulitech®,

Fosfatidilcolina, Rutina.

Anti celulite

Suavizante

Drenante

Vasoconstritor

Estimulante

Anti celulite

Suavizante

Drenante

Vasoconstritor

Estimulante



Drenactive Force 
Creme de Massagem Redutor com Ação Drenante, Anti Edema e Firmadora

Desenvolvido com exclusiva Tecnologia DrenActive
de liberação seriada dos ativos nanoencapsulados
com ação long lasting. Permeiam profundamente
na pele, ativando o metabolismo celular, a
microcirculação sanguínea periférica e
melhoram a tonificação corporal, ajudando
a manter a integridade da estrutura de
sustentação da pele. Combina múltiplos
benefícios que irá ajuda a redefinir as
curvas do corpo, drenando de forma eficaz
e aumentando a firmeza e o tônus do
tecido. Seus nanoativos especiais reforçam
a estrutura molecular da derme e aumentam
a firmeza, elasticidade e tonicidade do tecido
epitelial, reduzindo a permeabilidade dos
vasos capilares, com efeito anti edema em
um novo panorama.

• Fortalece a estrutura de sustentação da pele,

   tornando-a mais firme;

• Efeito imediato long lasting;

• Ação drenante, anti edema e firmadora;

• Melhora a tonificação corporal;

• Atua diretamente sobre a contração das fibras

   de colágeno;

• Ação estimulante, anticelulítica e lipolítica; 

• Proporciona uma hidratação de longa duração;

• Amplo efeito anti edema.

Ativos: DMAE liquid base, Nature Pep Sacha Inchi®,

Colágeno Hidrolisado, Cafeína Nanolipossomada,

Elastina, Tensine®, Raffermine®, Fisiogenil Complexo

Ortomolecular, Leg Actif®, Hidra 360°®, Nanovitamina

E; BioOil de Girassol, Triglicérides do ácido cáprico e

caprílico, Extrato de Algas Amarelas (Chlorela), Algas

Pardas e Algas Vermelhas (Rhodophyta), Glicerina.

Body'n'Jections Firmeza e Tônus 
Nano Booster Corporal Firmador e Tensor para Eletroterapias e Cremes de Massagem

Novo conceito de formulação powerdose
nanobooster para o tratamento dermocorretivo
da flacidez corporal e o estímulo de seu tônus.
Sua composição dinamizada atua sistematicamente
com a Tecnologia DrenActive com ação estimuladora
da microcirculação, descongestionante, drenante,
lipolítica e firmadora. Seu uso é indicado para
associação em eletroterapias diversas, com uso de
gotas puras, ou associado ao creme de massagem
de sua preferência da linha Adélia Mendonça
Cosméticos.

• Fortalece a estrutura de sustentação da pele,

   tornando-a mais firme;

• Efeito imediato long lasting;

• Ação drenante, anti edema e firmadora;

• Melhora a tonificação corporal;

• Atua diretamente sobre a contração das fibras

   de colágeno;

• Ativa a microcirculação;

• Ação estimulante, anticelulítica e lipolítica; 

• Proporciona uma hidratação de longa duração;

• Nanopower dose para uso em eletroterapias

   ou puro.

Ativos: Cafeína Nanolipossomada, Fosfatidilcolina,

Colágeno Hidrolisado, DMAE, Elastina, Tensine®,

Raffermine®, Quelato de Silício Orgânico,

Hidroxyprolisilane, Radicaptol®, Extrato de Ginkgo

Biloba, Extrato de Centella Asiática, Extrato de

Chá Verde, Glicerina. 

Drenante
Anti edema

Firmador
Tensor

Hidratante

Drenante

Anti edema

Firmador

Tensor

Hidratante



Drenactive Burn 
Creme de Massagem Avançado Remodelador para Gordura Localizada

Exclusiva Tecnologia DrenActive que associa
ativos naturais à nanobiotecnologia, atuando
diretamente na quebra das moléculas adiposas,
acelerando a velocidade da lipólise.
Apresenta agentes firmadores derivados
de frações especiais da soja, e alto teor de
glicoproteínas e polissacarídeos. Com ação
de reequilibrar o sistema linfático e venoso,
estimula a lipólise e o metabolismo de
triglicerídeos, drenando e descongestionando
os tecidos, com ação anti edema e tonificante
da circulação periférica, contribuindo para o
tratamento estético da celulite e gordura
localizada.

• Ação long lasting;

• Estimula a microcirculação sanguínea periférica; 

• Melhora a tonificação corporal;

• Elimina as toxinas do corpo;

• Ação estimulante, anticelulítica e lipolítica; 

• Redução da gordura subcutânea;

• Ação emagrecedora e de remodelação;

• Estimulante da energia muscular;

• Redutor da adiposidade cutânea.

Ativos: Cafeína Nanolipossomada, Fosfatidilcolina,

L-Carnitina, L-Ornitina, Bioblend Anti-lipêmico (Extrato

de Algas Fucus, Andiroba, Arnica, Castanha da Índia,

Cavalinha, Centella Asiática, Erva Mate e Hera), Óleo

Essencial de Palma Rosa, Extrato de Chá Verde, Extrato

de Pimenta Rosa, Óleo Essencial de  Laranja Amarga,

BioOil de Girassol, Extrato de Arnica, Triglicérides do

ácido cáprico e caprílico, Glicerina.

Body'n'Jections Gordura Localizada 
Nano Booster Corporal Lipolítico para Eletroterapias e Cremes de Massagem

Novo conceito de formulação powerdose
nanobooster para o tratamento dermocorretivo
da redução de medidas e queima de gordura
localizada. Sua composição dinamizada atua
sistematicamente com a Tecnologia DrenActive
com ação lipolítica, drenante, descongestionante
e estimuladora do tônus corporal. Seu uso é
indicado para associação em eletroterapias
diversas, com uso de gotas puras, ou associado
ao creme de massagem de sua preferência da
linha Adélia Mendonça Cosméticos. Formulação
de alto impacto para desportistas.

• Ativação do metabolismo celular;

• Estimula a microcirculação sanguínea

   periférica; 

• Melhora a tonificação corporal; 

• Diminui celulite e medidas;

• Redução da gordura subcutânea; 

• Ação emagrecedora e de remodelação;

• Redutor da adiposidade cutânea;

• Nanopower dose para uso em eletroterapias

   ou puro.

Ativos: Cafeína Nanolipossomada, L-Carnitina,

Timiline®, Adipo-Trap®, Fosfatidilcolina, L-Ornitina,

Bioblend Anti-lipêmico (Extrato de Algas Fucus, Andiroba,

Arnica, Castanha da Índia, Cavalinha, Centella Asiática,

Erva Mate e Hera), Óleo Essencial de Laranja Amarga,

Glicerina, Extrato de Algas Gracilárias (Vermelhas).

Lipolítico

Long lasting

Tonificante

Remodelador

Ativador fitness

Lipolítico

Long lasting

Tonificante

Remodelador

Ativador fitness



Perfect Lipout 
Mousse Efervescente Tensor para Redução de Medidas com Bioblend Lipolítico e Nanocomplexos Drenantes

Mousse efervescente termogênico com exclusiva Tecnologia DrenActive que contém ativos inovadores que agem em sinergia
no tecido subcutâneo, promovendo melhoras na celulite e na quebra da gordura. Este mousse acelera ainda os efeitos dos
tratamentos corporais e atua impedindo a reestocagem dos lipídeos no interior das células nas áreas que apresentam
acúmulo de gordura (coxas, quadris, abdômen e glúteos), além do potente efeito da cafeína, que age por 24 horas
no corpo de forma segura e eficiente.  Seu efeito termogênico eleva a temperatura local e mantém o efeito long lasting
de ativação lipolítica, garantindo uma ação redutora mesmo após horas da aplicação do produto.

• Mousse efervescente termogênico;

• Efeito hiperêmico e rubefaciente;

• Ação anticelulítica;

• Ação lipolítica; 

• Estimulação da microcirculação cutânea;

• Melhora da tonificação corporal;

• Atua no controle e redução de medidas;

• Auxilia na preservação da elasticidade e tonicidade cutânea.

Ativos: Cafeína Lipossomada, Radicaptol®, Carnosina, Nanovitamina E, Bioblend

Anti-lipêmico (Extrato de Algas Fucus, Andiroba, Arnica, Castanha da Índia, Cavalinha,

Centella Asiática, Erva Mate e Hera), Vitamina C Aquaestável, Canela, Pronalen

CPS SPO® (Seiva de Capsaicina).

Lipolítico

Long lasting

Termogênico

Ativador fitness

Remodelador




