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GLOSSÁR IO

Nesse capítulo apresentaremos os ativos cosméticos 

utilizados nos produtos das Linhas Profisssional e Home 

Care da Buona Vita. 

Na sequência você conhecerá os ingredientes utilizados 

nos nutricosméticos, que fazem parte de uma categoria de 

suplementos vitamínicos e minerais com efeitos metabólicos 

ou fisiológicos, resultantes da ação dos nutrientes e 

desenvolvidos para utilização como coadjuvantes nos 

tratamentos estéticos.

Para concluir o capítulo apresentaremos os INCI Name dos 

Ativos Cosméticos.



ATIVOS COSMÉTICOS
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ACETATO DE POLIETILENO

Agente esfoliante, sua forma sextavada e homogênea permite 
esfoliação segura sem causar microfissuras na pele.

ÁCIDO FERÚLICO (ANTIOXIDANTE)

Poderoso antioxidante, capaz de inibir a formação de melanina, 
além de neutralizar os radicais livres gerados pelo sol, poluição 
ambiental, cigarros e estresse.

ÁCIDO GLICÓLICO (PEELING QUÍMICO)

Hidratante, esfoliante, diminui a espessura da camada córnea 
hiperqueratínica, promovendo a redução da coesão ou 
adesividade entre os corneócitos e suas camadas.

ÁCIDO HIALURÔNICO (HIDRATANTE)

Confere aspecto aveludado, macio e possui ação hidratante por 
se tratar de uma substância altamente higroscópica, que mantém 
o equilíbrio natural da pele. Agente filmógeno de hidratação, atua 
contra a perda excessiva de água e ajuda a manter o equilíbrio 
natural da pele. 

ÁCIDO MANDÉLICO (PEELING QUÍMICO)

Ação queratolítica ou esfoliativa, pela capacidade de reduzir 
a coesão entre os corneócitos, facilitando a descamação de 
células mortas, promovendo o turnover (estímulo da renovação 
da epiderme). Por ser um dos AHA´S de maior peso molecular, 
o Ácido Mandélico favorece um efeito uniforme, o que também 
minimiza os transtornos comuns da aplicação de AHA’S 
sobre a pele, podendo ser utilizado em todos os fototipos. 
Ação benéfica nos tratamentos de acne devido à sua ação 
complementar antisséptica e cicatrizante e nos tratamentos de 
hiperpigmentação pela inibição da síntese da melanina. 

ÁCIDO SALICÍLICO

Melhora a textura da pele, por atuar como esfoliante na superfície 
do tecido e dentro dos poros, sem provocar irritação cutânea 
elevada. Melhora a aparência de peles envelhecidas. Sua ação 
esfoliante superior pode ser atribuída à sua solubilidade em 
óleos ou em lipídeos e se concentra nas camadas mais externas 
da pele, ricas em lipídeos, favorecendo a remoção das células 
mortas, refinando a textura da pele. Indicado também para peles 
acneicas pela ação efetiva na redução da formação da acne e 
comedões. Pode ter ação antifúngica e possui ação antisséptica 
moderada.

ACNEBIOL

Composto antiacne multifuncional à base de ácido salicílico em 
sinergia com demais ativos que promovem: ação queratolítica, 
anti-inflamatória, antiedema, seborreguladora, antisséptica, 
reepitelizante e adstringente. Contém:

 Æ Ácido salicílico: é efetivo na redução da formação da acne 
e comedões. Melhora a textura da pele, por atuar como 
esfoliante na superfície do tecido e dentro dos poros, sem 

provocar irritação cutânea elevada. Sua ação esfoliante 
superior pode ser atribuída à sua solubilidade em óleos ou 
em lipídeos e se concentra nas camadas mais externas da 
pele, ricas em lipídeos, favorecendo a remoção das células 
mortas, refinando a textura da pele.

 Æ Salicilato de Dimetilsilanodiol: ação queratolítica, anti-
inflamatória, antiedema, previne os sinais clínicos que 
caracterizam a inflamação. O Salicilato de Dimetilsilanodiol 
combate o efeito citodestrutivo dos radicais livres, 
reestruturando a membrana celular e combatendo a 
peroxidação lipídica. 

 Æ Acetilmetionato de Zinco: desempenha papel principal 
no combate à acne pela sua ação seborreguladora 
e microbicida, consequente da inibição da enzima 5 
alfa-redutase. Além disso, o zinco é um micronutriente, 
cofator essencial para uma série de reações enzimáticas 
relacionadas com as principais funções da pele, tais como, 
renovação celular, síntese de macromoléculas, cicatrização 
do tecido e proteção antirradicalar.

 Æ Extrato de lúpulo: rico em sesquiterpenos (humuleno, linalol, 
mirceno, cariofileno), flavonoides (quercetina, campferol, 
astragalina) e taninos. Ajuda a normalizar a oleosidade 
excessiva.

 Æ Extrato de limão: contém ácidos orgânicos (cítrico, málico, 
fórmico, acético), citratos de potássio e cálcio, sacarose, 
pectina, mucilagem. Possui também citroflavonoides 
(quercetina, hesperidina) e óleo essencial. Atua como 
antisséptico, adstringente e agente antioleosidade.

 Æ Extrato de Pepino: tem ação hidratante e cicatrizante, 
refresca e acalma a epiderme. Possui ação antieritema e 
antiprurido.

 Æ Extrato de Aloe Vera: rico em ácido parahidroxicinâmico 
é um bactericida não irritante moderado. Além da ação 
antisséptica, possui ação anti-inflamatória. É estimulador 
da multiplicação celular e cicatrizante. Contribui para a 
hidratação do tecido. 

ALANTOÍNA

Possui ação epitelizante, cicatrizante, calmante, revitalizante e 
amaciante de tecidos hiperqueratócicos. Acelera a proliferação 
das células e regeneração do tecido. Contribui para a elasticidade 
e integridade da pele, melhorando a sua textura e aparência.

ALFA BISABOLOL

Anti-inflamatório, descongestionante, calmante, cicatrizante e 
antiacne.

ALPHA ARBUTIN

Ativo clareador que atua inibindo a tirosinase (enzima envolvida na 
melanogênese) inibindo assim a formação da melanina. Possui 
ação clareadora comparável à hidroquinona, porém sendo muito 
mais seguro e não gerando danos ao DNA do melanócito.

ALOE VERA

Dermoprotetor, hidratante, tônico e suavizante. Rico em ácido 
parahidroxicinâmico é um bactericida não irritante moderado. 
Ação antisséptica, umectante, emoliente, anti-inflamatória, 
refrescante, calmante. É estimulador da multiplicação celular e 
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cicatrizante favorecendo a regeneração tecidual. Contribui para 
a hidratação do tecido.

AMETISTA PW

Pó ultrafino, que em sua fórmula genérica possui sílica, dióxido 
de ferro, manganês, titânio, cálcio, magnésio e traços de 
cromo. Os oligoelementos conferem ação reestruturante e 
revigorante à pele. O ferro (em sua formulação de Dióxido de 
Ferro) catalisa reações intracelulares, agindo diretamente na 
produção de colágeno, fator importante no combate aos sinais 
do envelhecimento.

AQUAPORINE

Hidrata, melhorando a circulação de água através das células, 
reforça a reserva natural de água na epiderme, restaura a 
hidratação, maciez e elasticidade da pele, estimula a renovação 
celular e a função da barreira da pele.

ARGISIL C

É capaz de estimular a secreção do NO (óxido nítrico) 
mensageiro endógeno nas células superiores da epiderme 
(queratinócitos), ativa a lipólise (liberação de glicerol e ácidos 
graxos pelos adipócitos) através de receptores específicos 
localizados na membrana dos adipócitos. Ação antiglicação do 
colágeno. Indução do mensageiro endógeno lipolítico que fará a 
eliminação dos ácidos graxos.

AZELOGLICINA

Derivado do ácido azeláico que possui propriedade 
seborreguladora além do seu diferencial de evitar a formação de 
manchas oriundas das lesões acneicas. Promove a melhora da 
aparência geral da pele.

BEAU PLEX

Composto rico em Vitaminas E, Vitamina C e Vitaminas B3, B5 e 
B6, que promovem a proteção biológica da pele e aumento da 
capacidade antioxidante, sequestrando radicais livres formados 
pela exposição solar e potencialmente lesivos. Contribuem para 
a hidratação e fortalecimento do tecido, protegendo a pele 
contra o envelhecimento precoce.

BEAUPLEX VH (VITAMINAS E, B3, B5, B6, C)

Composição balanceada de várias vitaminas, proporcionando 
atividade biológica ideal à pele. Nutre, hidrata e fortalece a pele, 
ao mesmo tempo em que energiza e ativa as células. Oferece 
proteção contra o envelhecimento precoce.

BELIDES

Clareador natural de alta eficácia que atua antes, durante 
e depois da formação da melanina na pele. Obtido da flor 

B

margarida (Bellis Perenis). Inibidor da Endoletina-1, inibidor da 
transcrição de tirosinase, da formação da melanina e também 
inibe a transferência de melanina para os queratinócitos. 

BETAGLUCAN

Influencia o sistema imunológico e outros mecanismos regulatórios 
da pele, atuando como calmante e redutor da hiperemia.

B-FGF  
(FATOR DE CRESCIMENTO FIBROBLÁSTICO BÁSICO)

Estimula os fibroblastos, prevenindo e reduzindo linhas e 
rugas pela ativação de novas células da pele; contribui para 
rejuvenescer a pele, reparar cicatrizes e escoriações; fortalece a 
elasticidade cutânea por induzir a síntese de colágeno e elastina.

BIO SOY MILK

Extrato de leite de soja, que contém aminoácidos responsáveis 
por promover hidratação da pele e flavonoides que promovem 
ação antioxidante.

BIOECOLIA

É um oligossacarídeo obtido por síntese enzimática de açúcares 
naturais (sacarose e maltose), possui ação prebiótica que favorece 
a manutenção da flora normal cutânea e integridade da pele. 

BIOEX ANTILIPÊMICO

Composto de sete potentes extratos botânicos com ação de 
reequilibrar o sistema linfático e venoso, estimulando a lipólise e 
o metabolismo de triglicerídeos, drenando e descongestionando 
os tecidos, com ação antiedema e tonificante da circulação 
periférica, contribuindo para o tratamento estético da celulite e 
gordura localizada. Contém:

 Æ Extrato de Arnica: reequilibra o sistema linfático e venoso, 
tonificante,  estimulante, drenante e descongestionante. 
Normaliza a microcirculação superficial ativando a 
reabsorção do edema.

 Æ Extrato de Castanha-da-índia: antilipêmico, propriedade 
descongestionante, vasoprotetor, regenerador, tonificante 
da circulação periférica, protetora dos vasos sanguíneos. 
Atua na microcirculação, diminuindo a permeabilidade 
capilar e aumentando o tônus venoso evitando a formação 
de edema.

 Æ Extrato de Centella Asiática: ativador da microcirculação, 
estimulante metabólico, elimina edemas e anticelulítico. 
Rico em asiaticoside, que tem propriedade de atuar sobre 
a circulação de retorno, aumentando a elasticidade das 
paredes venosas, melhorando a circulação sanguínea e 
eliminando edemas.

 Æ Extrato de Cavalinha: adelgaçante, antilipêmico, drenante, 
estimulante do metabolismo cutâneo e regenerador da 
epiderme. Melhora a elasticidade e resistência dos vasos 
sanguíneos.

 Æ Extrato de Algas Marinhas (Fucus Vesiculosus): estimulante 
metabólico, tonificante e ativador da microcirculação. Ação 
anticelulítica.
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 Æ Extrato de Hera: descongestionante, estimulante do 
metabolismo, redução de edema pela melhora da 
drenagem venosa e linfática. Fortalece a parede dos vasos 
e estimula a absorção cutânea.

 Æ Extrato de Erva Mate: antioxidante, diurético, estimulante, 
antilipêmico, estimulador metabólico, ação antiglicante e 
vasodilatador.

BIOFOETIDA

Extrato de uma planta rica em ácido ferúlico, poderoso 
antioxidante, capaz de inibir a formação de melanina, além de 
neutralizar os radicais livres gerados pelo sol, poluição ambiental, 
cigarros e estresse.

BIOFRUITS

Composto contendo alfa-hidroxi-ácidos (AHAs) naturais (Lático, 
Cítrico, Glicólico, Málico) obtidos de plantas e frutas especialmente 
selecionadas. Atua promovendo a remoção de células mortas da 
pele, garantindo um aspecto mais limpo e saudável.

BIOWHITE 

Efetivo despigmentante obtido através de extratos de plantas. 
Biowhite é 200 vezes menos tóxico que a Hidroquinona e é 
totalmente não irritante à pele. Sua ação baseia-se na inibição 
da síntese de melanina inativando a tirosinase, através do 
sinergismo deste complexo botânico. Possui ação anti-radical 
livre e anti-inflamatória, reduzindo irritações da pele.

B-WHITE 

Agente clareador com inovador mecanismo de ação. 
Peptídeo biomimético encapsulado em um lipossoma que 
garante maior estabilidade do ativo. Diferencia-se dos demais 
agentes clareadores pelo seu exclusivo mecanismo de ação 
(MITF-Fator de Transcrição Associado à Microftalmia) que 
inibe tanto a pigmentação constitutiva (genética) quanto a 
facultativa (fotoexposição), reduzindo a pigmentação da pele 
e irregularidades de cor, como manchas causadas pela idade. 
Proporciona um efeito progressivo com brilho para uma pele 
mais uniforme. Tem um excelente perfil de segurança.

CAFEÍNA

Xantina que reativa o mecanismo celular, causa lipólise dos 
triglicerídeos do interior do adipócito em ácidos graxos e glicerol 
inibindo a fosfodiesterase, enzima responsável pela conversão 
do AMPc  que é a forma ativa responsável por manter o processo 
de lipólise, reduzindo o tamanho das células de gordura.

C

CAFEISILANE C

Cafeína biovetorizada com silícios orgânicos. Reduz edema. 
Ação lipolítica pela estimulação do AMPc (combate a celulite). 
Inibidor do processo da fosfodiesterase. Regenera o tecido 
conjuntivo, contribuindo para a firmeza e tonicidade da pele.

CALCIDONE

Considerado um segundo mensageiro, envolvido em todas 
as reações bioquímicas do corpo, o cálcio é o oligoelemento 
que aciona as fases de diferenciação nas células epidermais. O 
Calcidone, uma combinação do cálcio e L-PCA, ajuda a pele a 
desempenhar ou recuperar o seu papel de barreira estimulando 
o processo de diferenciação celular e ativando a síntese de 
todos os lipídeos da epiderme, principalmente das ceramidas. 

CALÊNDULA 

Possui ação anti-séptica, antiinflamatória, cicatrizante, 
dermoprotetor, emoliente, tonificante, antialergênico e bactericida. 
Produtos Flora Vie: Emulsão Vanilla, Espuma Cremosa Vanilla, 
Gommage Corporal, Hidratante para Mãos e Unhas, Hidratante 
para Mãos Vanilla, Hidratante para Pernas e Pés, Esfoliante para 
os Pés, Sal Relaxante para os Pés, Gel após Barba Sense.

CALMISKIN

É um ativo rico em flavononas das folhas da hortelã. Limita 
os sintomas de irritação como eritema e sensações de 
formigamento por inibir a liberação de mediadores da inflamação 
(interleucina-1, 8, prostaglandina E2 e histamina) e por regular a 
microcirculação da pele. Estimula a produção de betaendorfinas.

CÂNFORA 

Agente térmico, estimulante, tonificante, antisséptico.

CARBONATO DE CÁLCIO

Ativador enzimático importante em diversas vias metabólicas, 
inclusive para a restauração da epiderme e prevenção da 
degradação de fibras elásticas.

CARBONATO DE SÓDIO

Saponificante para a ação desengordurante e amolecedor de 
comedões.

CARNOSINE

Peptídeo antiglicante de última geração com ação antiaging 
completa. Promove ação antiglicante combatendo as reações 
de cross-linking (reações cruzadas) e protegendo  o DNA e 
proteínas como o colágeno, mantendo-os jovens e funcionais. 
Possui a capacidade de se ligar a fibras de colágeno envelhecidas 
que sofreram processo de glicação e perderam a elasticidade, 
sinalizando ao organismo a necessidade de sua renovação, 
desta maneira a Carnosine estimula a síntese de novas fibras 
de colágeno funcionais, revertendo sinais do envelhecimento, 
como rugas profundas e a flacidez.

CARVÃO VEGETAL ATIVADO

Secativo, regulador da seborreia e depurativo.



R E L A Ç Ã O  D E  AT I V O S  C O S M É T I C O S

CG-EGF (FATOR DE CRESCIMENTO EPIDERMAL)

Promove turnover celular, acelerando o processo de renovação 
da epiderme, reduzindo e prevenindo linhas e rugas, devolvendo 
a uniformidade no tom da pele, promovendo vitalidade e energia; 
recupera a aparência jovial do tecido. 

CG-IGF (FATOR DE CRESCIMENTO INSULÍNICO)

Reduz e previne linhas e rugas por ativar a geração de novas 
células cutâneas, aumenta os níveis de colágeno e elastina 
da pele e reduz manchas avermelhadas. Fortalece capilares 
sanguíneos superficiais. Reduz edema. Fortalece os cabelos 
enquanto estimula os folículos capilares a produzir fios mais 
densos e fortes. 

CG-VEGF (FATOR DE CRESCIMENTO VASCULAR)

Estimula a angiogênese, ou seja, a produção de novos capilares 
sanguíneos, melhorando a irrigação tecidual. Estimula o 
crescimento capilar pela facilitação da nutrição do folículo capilar. 

CLORETO DE SÓDIO

Agente de esfoliação, promotor do equilíbrio energético corporal, 
responsável pelas trocas metabólicas (osmose).

CLORHEXIDINE 

Ação antisséptica.

CLOROFILA

Nutre, aumenta a hidratação e a oxigenação epitelial.

COLÁGENO HIDROLISADO

O colágeno é a principal proteína estrutural da pele, sendo um 
constituinte proteico de extrema compatibilidade com a pele. 
Suas fibras responsabilizam-se pela resistência e elasticidade 
do tecido cutâneo, contém grande proporção de prolina (+/- 
13% do peso seco) e hidroxiprolina (+/- 12% do peso seco), 
que são responsáveis pela capacidade de armazenar água 
em grandes quantidades, resultando na hidratação da pele. 
Devido à capacidade formadora de filme e hidratante, promove 
uma atmosfera de hidratação ideal na superfície da epiderme, 
potencializando o metabolismo epidérmico, importante para a 
manutenção da pele.

COLÁGENO MARINHO

Hidratante e proteína firmadora da pele. Devido à capacidade 
formadora de filme e hidratante, promove uma atmosfera de 
hidratação ideal na superfície da epiderme, potencializando o 
metabolismo epidérmico, importante para a manutenção da pele.

COMPLEXO AD (HEDERA HELIX, EXTRATO DE BILE, 
ÁCIDO TARTÁRICO)

Antilipêmico, lipolítico, adelgaçante, descongestionante dos 
fluidos tissulares, propriedades tensoativas, carreador lipofílico, 
anti-inflamatório e antiespasmódico.

D
DECELERINE

Atua nas células do folículo piloso enfraquecendo a formação 
do novo pelo, diminuindo gradativamente a densidade e 
a velocidade de crescimento do pelo.  Ao mesmo tempo 
proporciona efeito suavizante,  hidratante e anti-inflamatório. 

DIMETICONE

Lubrificante.

DIÓXIDO DE TITÂNIO

Filtro solar físico promove proteção contra radiação UVA, UVB e 
infravermelho. 

DMAE LIQUID BASE

Composto precursor da acetilcolina. Neurotransmissor 
responsável pela contração da musculatura esquelética e 
aumento da contractilidade e adesão celular. Exerce efeito 
tensor na pele, também possui ação antioxidante. Proporciona 
elasticidade, firmeza e tonicidade, corrigindo estrias e flacidez. 
Melhora a firmeza e contorno do abdômen, glúteos, parte interna 
das coxas e parte posterior dos braços, além de reduzir linhas de 
expressão e melhorar o aspecto geral da pele. Possui pequeno 
peso molecular (89,14 daltons), proporcionando alto poder de 
absorção no tecido epitelial. 

DNA AGE COMPLEX 

Ativo cosmético anti-aging idêntico ao peptídeo natural, 
carnosina, encontra do no corpo humano que atua em dois 
mecanismos de ações diferentes, prevenindo contra radicais 
livres e reações de glicação, e no tratamento contra o stress 
oxidativo. Ainda atua na estimulação do colágeno.

D-PANTENOL

Hidratante, suavizante e calmante. Combate as afecções 
cutâneas. 

DRAGOSINE 

Peptídeo antiglicante de última geração com ação antiaging 
completa. Promove ação antiglicante combatendo as reações 
de cross-linking de macromoléculas como o colágeno e o DNA, 
mantendo-as jovens e funcionais. Possui a capacidade de se 
ligar a fibras de colágeno envelhecidas que sofreram processo 
de glicação e perderam a elasticidade, sinalizando ao organismo 
a necessidade de sua renovação, desta maneira a Carnosine 
estimula a síntese de novas fibras de colágeno funcionais, 
revertendo sinais do envelhecimento, como rugas profundas e 
a flacidez.

DRY-FLO PURE

Proporciona sensação de pele aveludada, adsorve a oleosidade 
proporcionando um efeito mate, seco e incrementa o FPS dos 
filtros solares.
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E
ECO MINCEUR

Composto de 4 ativos, tem ênfase no tratamento da gordura 
localizada, atuando como lipolítico, através do aumento da 
lipólise, antilipêmico, acelerador do metabolismo e melhorando 
a circulação. São eles: 

 Æ Laranja Amarga: melhora a circulação, atividade 
antioxidante, supressora de apetite, tonificante cutâneo e 
lipolítico.

 Æ Chá Verde: contém xantinas com ação redutora de celulite e 
polifenóis que são antioxidantes. Antilipêmico, estimulante, 
acelera o metabolismo, melhora a microcirculação 
periférica.

 Æ Gengibre: ação estimulante, ativando a microcirculação 
periférica e rubefaciente.

 Æ L-Carnitina: importante aminoácido com função essencial 
no metabolismo dos ácidos graxos, transformando-os em 
energia reutilizável; aumenta a lipólise em até 1,5 vezes.

ECOBIDENS

Extrato glicerinado de Bidens Pilosa (Picão Preto), que promove 
a proteção do DNA e estimula a proliferação dos fibroblastos. 
Possui ação antioxidante e capacidade de reduzir o processo 
microinflamatório inibindo os indutores do processo de 
envelhecimento da pele.

ECOPHYSALIS

Extrato glicerinado de Physalis Angulata (Camapú). Promove 
ação anti-inflamatória e anti-irritante das peles sensíveis, 
contribuindo também com ação antioxidante para prevenir os 
danos de radicais livres.

ECOSKIN

Inovação cosmética que oferece ação pré e probiótica para o 
reequilíbrio da flora cutânea.  Uma flora equilibrada é de suma 
importância para a manutenção, a longo prazo, do pH ideal da 
pele e manutenção de suas funções fisiológicas, atua ainda 
fortalecendo as defesas biológicas da pele e aumentando a sua 
luminosidade.

EPIDERMOSIL 

É um ácido hialurônico fracionado, de baixo peso molecular, 
vetorizado pelo silício orgânico (silanol), intensificando a 
renovação epidérmica. Tem ação antiaging, com efeito 
preenchedor e firmador. Alto poder de hidratação cutânea atua 
na renovação celular, na reestruturação da derme e epiderme e 
aumenta a produção de ácido hialurônico natural.

ESTEARATO DE OCTILA

Emoliente não oleoso.

EXSY-ARL

Pseudodipeptídeo com ação antipoluição, antiglicante e efeito 
detox. Combate o estresse oxidativo inicial, eliminando a 
formação de radicais livres e aldeídos tóxicos, protegendo a 
membrana celular e, consequentemente, impedindo as ligações 
cruzadas nas proteínas (cross-linking). Desta maneira mantém-
se a integridade das fibras colágenas melhorando o sistema de 
defesa da pele e aumentando a capacidade regeneradora das 
membranas celulares. A sua propriedade quelante de metais de 
transição evita a toxicidade do ferro.

EXTRATO DE AÇAÍ

Hidratante, emoliente, energizante, suavizante, condicionador e 
remineralizante.

EXTRATO DE ACEROLA

Fonte natural de vitamina C. Antioxidante, adstringente, 
dermoprotetor, remineralizante, hidratante e condicionante.

EXTRATO DE ALECRIM

Antisséptico, anti-inflamatório, adstringente, germicida e refrescante.

EXTRATO DE ALGAS MARINHAS

Estimulante metabólico, tonificante, ativador da microcirculação. 
Ação anticelulite.

EXTRATO DE ALGAS MARRONS

Estimulante metabólico, tonificante, por ser rico em oligoelementos.

EXTRATO DE ALOE VERA

Dermoprotetor, hidratante, tônico e suavizante. Bactericida não 
irritante moderado. Ação antisséptica, umectante, emoliente, 
anti-inflamatória, refrescante, calmante e regeneradora de tecido.

EXTRATO DE AMÊNDOAS DOCES

Hidratante e suavizante. Nutritivo e rico em vitaminas A e B. 

EXTRATO DE ARNICA

Reequilibra o sistema linfático e venoso. Tonificante, anti-
inflamatório, estimulante, drenante e descongestionante. 
Normaliza a microcirculação superficial ativando a reabsorção 
do edema.

EXTRATO DE AVEIA

Fonte de aminoácidos constituintes do NMF, promovendo ação 
hidratante e amaciante.

EXTRATO DE CACAU

Emoliente, contém antioxidantes naturais e ácidos graxos 
essenciais com propriedades nutritivas e hidratantes que evitam 
a perda de água pela pele.

EXTRATO DE CAFÉ VERDE

Duplo conteúdo de xantinas (cafeína e teobromina) ação lipolítica 
e ativadora da microcirculação.
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EXTRATO DE CALÊNDULA

Dermoprotetor, adstringente, antisséptico e bactericida.

EXTRATO DE CAMÉLIA

Substância fitoativa obtida das folhas de chá branco (Camellia 
Sinensis), especialmente desenvolvida para proteger a pele das 
agressões externas, restabelecendo seu brilho natural, frescor e 
vitalidade. Inibe a angiogênese e reduz a telangiectasia, além de 
atenuar as reações inflamatórias.  

EXTRATO DE CAMOMILA

Diminui a irritabilidade, a ansiedade, antidepressiva, calmante, 
combate alergias, enxaqueca, insônia, melancolia e nervosismo. 
Tem ainda ação emoliente e protetora de peles secas e 
sensíveis graças às mucilagens presentes que retêm água, ação 
calmante, refrescante, antisséptica, suavizante, anti-inflamatória, 
antioxidante, cicatrizante, refrescante, suavizante, protetora solar. 

EXTRATO DE CASTANHA-DA-ÍNDIA

Antilipêmico, descongestionante, vasoprotetor, regenerador 
e ativador da microcirculação fortacelendo e aumentando o 
tônus venoso, diminuindo a permeabilidade capital e evitando a 
formação de edema.

EXTRATO DE CAVALINHA (EQUISETO)

Adelgaçante, antilipêmico, regenerador da epiderme.

EXTRATO DE CENTELLA ASIÁTICA

Anti-inflamatório, vasoprotetor e tonificante. Rico em asiaticoside, 
que tem propriedade de atuar sobre a circulação de retorno, 
aumentando a elasticidade das paredes venosas, melhorando 
a circulação sanguínea e eliminando edemas. Estimulante meta-
bólico e hidratante.

EXTRATO DE CHÁ VERDE (CAMELLIA SINENSIS)

Rico em polifenóis, que possuem ação antioxidante e antirra-
dicais livres. Seus constituintes contribuem ainda para minimizar 
a degradação de fibras colágenas, pela inibição de metalopro-
teinases, e promover proteção ao DNA celular.

EXTRATO DE COCO

Propriedades hidratantes, emolientes, amaciantes, antienvelhecimento, 
nutritivo e tônico. Atua sobre a pele como uma capa protetora 
ajudando a reter a umidade.

EXTRATO DE CHÁ VERDE 

Rico em polifenóis, que possuem ação antioxidante e 
antirradicais livres. Seus constituintes contribuem ainda para 
minimizar a degradação de fibras colágenas, pela inibição de 
metaloproteinases, e promover proteção ao DNA celular.

EXTRATO DE CRAVO-DA-ÍNDIA

Estimulante cutâneo, ativador da microcirculação periférica.

EXTRATO DE ERVA DOCE

Antisséptico, calmante, cicatrizante e refrescante e antioleosi-
dade.

EXTRATO DE FOLHAS DE OLIVA

Atua como agente emoliente, amaciante, hidratante e nutritivo. 
Apresenta ação antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante e 
neutralizadora dos radicais livres.

EXTRATO DE FRUTAS VERMELHAS (CEREJA, 
FRAMBOESA E AMORA)

Hidratante, suavizante, amaciante, adstringente, condicionador, 
antioxidante, tônico e remineralizante.

EXTRATO DE GENGIBRE

Rubefaciente, estimulante cutâneo, ativador da microcirculação 
periférica com ação detoxificante, anti-inflamatório e antioxidante.

EXTRATO DE GINKGO BILOBA

Ativador da microcirculação, antirradicais livres e rico em 
polifenóis (OPC).

EXTRATO DE GINSENG

Dermopurificante, restaurador do tecido e descongestionante.

EXTRATO DE GRAPEFRUIT

Rico em Ácidos Cítrico e Málico promove esfoliação suave, 
ajudando a remover células pigmentadas e melhorando o 
aspecto geral da epiderme com ação estimulante, tônico 
vascular e detoxificante.

EXTRATO DE GUARANÁ

Ação estimulante e ergogênica, antifadiga, diurético, antidepre- 
ssivo, antioxidante. Estimulante metabólico, antilipêmico, lipolítico, 
descongestionante, refrescante, tônico e vasoprotetor.

EXTRATO DE HAMAMELIS

Rico em taninos com ação adstringente, vasoprotetor, vaso-
constritor, descongestionante e antioleosidade.

EXTRATO DE HERA

Cicatrizante, descongestionante, fortalece a parede dos vasos 
reabsorvendo o edema tecidual.

EXTRATO DE MARACUJÁ

Possui substâncias como a passiflorina, a maracujina e a 
calmofilase com ação relaxante, sedativa. Reduz a ansiedade, 
melhora o sono, diminui o estresse e o cansaço. Ainda tem 
propriedades anti-inflamatórias, refrescantes, hidratantes e 
cicatrizantes.

EXTRATO DE MELISSA

Refrescante, descongestionante e calmante.

EXTRATO DE PAPAIA

Amaciante, hidratante, remineralizante e renovador celular.

EXTRATO DE PITANGA

Antioxidante, antirradicais livres, remineralizante, suavizante, 
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microcirculação, diminuindo a perda intersticial de líquidos e 
aumentando o tônus venoso.

FIRM SLIM

Composto de 7 potentes ativos, tem ação de reequilibrar o 
sistema linfático e venoso, estimulando o metabolismo, drenando 

hidratante, amaciante e condicionador.

EXTRATO DE PRÓPOLIS

Bactericida, anti-inflamatório, cicatrizante, regenerante e antiacneico.

EXTRATO DE ROSAS VERMELHAS

Adstringente, cicatrizante, anti-inflamatório, antisséptico, 
tonificante.

EXTRATO DE SÁLVIA

Antisséptico, bactericida, fungicida, adstringente, emoliente, 
dermopurificante e tônico.

EXTRATO DE SCUTELLARIA

Promove ação calmante e anti-inflamatória, favorecendo o 
tratamento de peles estressadas e irritadas. Estimula ainda a 
produção de beta-endorfinas na pele, oferecendo sensação de 
bem-estar.

EXTRATO DE TREMELLA FUCIFORMIS

Ativo obtido de uma espécie de fungo conhecido como “Fungo 
Neve”, que tem sido usado desde a antiguidade, pela tradição 
chinesa,  para o embelezamento. Seus constituintes promovem 
ação hidratante e antienvelhecimento sobre a pele.

EXTRATO DE UVA 

Rico em resveratrol, poderoso antioxidante. Possui ação anti-
inflamatória, eficaz no estresse oxidativo, evitando mutações no 
DNA. Atividade fotoquimiopreventiva, ou seja, confere proteção à 
pele contra os danos causados pela exposição à radiação UVB. 
Acelera o processo de cicatrização, sendo associado, inclusive 
ao aumento de fator de crescimento endotelial vascular (VEGF).

EXTRATO OLEOSO DE ARNICA

Contribui para a redução de edemas e hematomas, possui ação 
estimulante, drenante e descongestionante.

EXTRATO OLEOSO DE CASTANHA-DA-ÍNDIA

Propriedade descongestionante, tonificante da circulação 
periférica, protetora dos vasos sanguíneos. Atua na 

e descongestionando os tecidos, com ação antiedema e 
tonificante da circulação periférica o que irá potencializar os 
tratamentos de gordura localizada e celulite. Os ativos são:

 Æ Arnica: reequilibra o sistema linfático e venoso, estimulante, 
drenante, e descongestionante.

 Æ Fucus vesiculosus (Algas Marinhas): ação anticelulite, 
estimulação do fluxo sanguíneo.

 Æ Centella Asiática: rico em asiaticoside, que tem propriedade 
de atuar sobre a circulação de retorno, aumentando a 
elasticidade das paredes venosas, melhorando a circulação 
sanguínea e eliminando edemas.

 Æ Castanha-da-índia: propriedade descongestionante, 
tonificante da circulação periférica, protetora dos vasos 
sanguíneos. Atua na microcirculação, diminuindo a 
permeabilidade capilar e aumentando o tônus venoso.

 Æ Cavalinha: atividade drenante, estimulante do metabolismo 
cutâneo. Melhora a elasticidade e resistência dos vasos 
sanguíneos.

 Æ Hera: descongestionante, estimulante do metabolismo, 
redução de edema pela melhora da drenagem venosa e 
linfática.

 Æ Erva Mate: antioxidante, diurético, estimulante, ação 
antiglicante e vasodilatador. 

FOSFATIDILCOLINA 100% INSATURADA

Provoca a solvatação dos triglicerídeos transformando-os em 
glicerol e ácido graxo.

GATULINE SKIN REPAIR

Um novo ativo reestruturante e anti-aging com certificação 
orgânica. Estimula diretamente a regeneração tecidual e 
promove reparação cutânea atuando na diferenciação dos 
queratinócitos. Possui ação hidratante e efeito dermo-protetor 
que beneficia peles secas.

GLICIRRIZINATO DE POTÁSSIO

É derivado do Alcaçuz, tem ação anti-inflamatória, antioxidante e 
cicatrizante. Excelente propriedade antiirritante. Inibe a atividade 
hialuronidase, para manter os níveis de ácido hialurônico no 
corpo, para preservar a sustenção, hidratação e elasticidade.

GLUCONOLACTONA

Renovador celular com eficácia comparável aos AHA´s 
tradicionais, com vantagem de ser anti-irritante, podendo 
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HYALUROSAN 

O hialuronato de sódio mantém a hidratação da pele evitando 
o ressecamento, além de ter excelente penetração e afinidade 
com a pele demonstrando ótimas características lubrificantes

IDP2 PEPTÍDEO 

Peptídeo inteligente reconstitui epiderme, derme e tela 
subcutânea. Pelo mesmo mecanismo promove o preenchimento 
de dentro para fora das camadas da pele. Diferencia-se dos 
demais peptídeos do mercado por ser nanoencapsulado o 
que garante maior biodisponibilidade, por apresentar ação 
rápida em poucos dias de utilização e por ser o único que atua 
nas três camadas da pele. É um Decapeptideo que promove 
a diferenciação/proliferação celular e aumento da produção 
de matriz extra-celular. Estimula o crescimento de novos 
queratinócitos, provocando a ação epitelizante, essencial para 

os tratamentos de anti-aging. IDP-2 PEPTIDEO® promove a 
proliferação de fibroblastos aliada ao aumento da produção 
de MEC. Este mecanismo é tão necessário na cicatrização de 
ferimentos como no tratamento de rugas e perda de elasticidade. 
Promove também a reconstrução da Tela Subcutânea.

LACTOMIDE 

Um ativo lipossomado contendo Ceramida 3 e lipídios do leite 
que mantém e estabiliza as funções da pele conferindo uma 
aparência saudável e jovem. Efeito regenerador e de regulação 
da hidratação devido à sua ação na barreira de permeabilidade 
da epiderme.

LANACHRYS

Extrato de Chrysanthellum indicum, inibe os receptores ᾱ2, 
interrompendo seus estímulos e iniciando a degradação dos 
triglicérides. Ênfase no aumento natural da lipólise. Aumento na 
microcirculação cutânea. Efeito calmante e redutor do edema.

LEXFILM SUN

Base resistente na água. Propicia a formação de um filme, que 
melhora a aderência dos filtros à superfície da pele, aumentando 
a resistência à água, evitando que os filtros solares presentes no 
produto escorram, por isso é um ativo que não irrita os olhos. 
Prolonga a ação protetora solar.

LICORICE

Fração específica obtida do Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra 

ser usado mesmo em peles mais sensíveis. Hidratante e 
antioxidante. Reforça a função de barreira da pele. Não induz 
a fotossensibilização, atua contra o fotoenvelhecimento e no 
tratamento da acne.

HIBISCUS VERMELHO

Queratolítico suave, anti-inflamatório, tônico, refrescante, antioxi-
dante e hidratante.

HYDROMANIL

Propicia uma matriz tridimensional na superfície da pele, 
promovendo hidratação imediata e de longa duração do estrato 
córneo, além de liberação gradual de outros ativos integrados ao 
produto. Esta hidratação 3D melhora a adesão entre as células e 
reduz a descamação, recuperando o bom aspecto e aparência 
viçosa da pele.

HYDROMANIL 

Propicia uma matriz tridimensional na superfície da pele, 
promovendo hidratação imediata e de longa duração do estrato 
córneo, além de liberação gradual de outros ativos integrados ao 
produto. Esta hidratação 3D melhora a adesão entre as células e 
reduz a descamação, recuperando o bom aspecto e aparência 
viçosa à pele

HYDROVANCE

Promove uma hidratação eficaz e aumenta a elasticidade 
da pele. Melhora o sensorial em relação à espalhabilidade e 
sensação de pegajosidade.

HYDROVITON 24

Repõe sais minerais e os constituintes do NMF, promovendo 
hidratação ativa à pele por até 24 horas após a aplicação. É 
composto por uma mistura de aminoácidos, lactato sódico, 
ureia, alantoína, álcoois polivalentes. 

HYDROXYPROLISILANE CN

Estimula a biossíntese de colágeno, pois contém na sua 
composição aminoácidos vetorizados precursores das fibras 
de colágeno e silício orgânico (Silanóis) que é um elemento de 
fundamental importância para o desenvolvimento do ser humano. 
Normatizam a bioatividade celular, reduzindo consideravelmente a 
oxidação e, consequentemente, o processo de envelhecimento, 
melhorando e acelerando a regeneração celular e o processo 
de hidratação.

HYALOVEIL 

É  um novo tipo de ácido hialurônico adesivo, que forma um 
filme sobre a pele mantendo a hidratação cutânea, através da 
manutenção da umidade, funcionando como um selante.

L

H I
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(licorice) root extract) contribui para a redução de manchas 
solares e melhora da uniformidade do tom da pele, em razão 
da sua ação antioxidante e capacidade de inibir a tirosinase e, 
consequentemente, a formação da melanina, promovendo ação 
clareadora.

LIPEX BASSOL

Blend composto 100% de óleos vegetais purificados (canola, 
oliva, coco e soja), amacia, hidrata e suaviza a pele seca e 
fragilizada pelas agressões externas.

LIPEX ÔMEGAS 3 E 6

Composto rico em ômegas que contribui para maciez, 
hidratação e suavidade de peles secas e fragilizadas pelas 
agressões externas.

LIPOLYSSE

Complexo de ativos lipolíticos, que estimulam a quebra de 
triglicérides no interior dos adipócitos, reduzindo a espessura 
dos mesmos, amenizando o aspecto da pele tipo “casca de 
laranja”. Compõem o Lipolysse:

 Æ Cafeína: xantina que reativa o mecanismo celular, causa 
lipólise dos triglicerídeos do interior do adipócito em 
ácidos graxos e glicerol inibindo a fosfodiesterase, enzima 
responsável pela conversão do AMPc  que é a forma ativa 
responsável por manter o processo de lipólise, reduzindo o 
tamanho das células de gordura.

 Æ L-Carnitina: aminoácido com a finalidade de conduzir os 
ácidos graxos até as mitocôndrias (nossas unidades de 
energia) de forma a serem metabolizados em energia 
reutilizável pelo organismo. Apresenta molécula ativa com 
tamanho suficiente para penetrar na hipoderme (local 
onde a celulite é formada). Além dessas propriedades, 
a L-Carnitina também está envolvida na produção de 
colágeno e elastina, contribuindo para amenizar as ondas 
e irregularidades presentes na camada superficial da pele.

 Æ Extrato de Café Verde: extrato concentrado e puro é um 
poderoso antioxidante natural, rico em flavonoides do tipo 
polifenóis que inibem o estresse oxidativo. Inibe a absorção 
e o acúmulo de gordura pelas células. Estimula a lipólise e 
o metabolismo da gordura.

 Æ Asiaticoside: saponina isolada da Centella Asiática, que atua 
sobre a circulação de retorno, aumenta a elasticidade das 
paredes venosas, melhora a circulação sanguínea, elimina 
edemas e hematomas e combate processos degenerativos 
do tecido conjuntivo venoso. Por essas características tem 
ação de combater a celulite além da sua capacidade de 
reestruturação das fibras de colágeno e de ativação da 
circulação local, promovendo a eliminação de gordura.

LIPOSSOMAS DE COENZIMA Q10

Libera o ativo nas camadas mais profundas da epiderme e 
previne o envelhecimento prematuro. Também conhecida 
como ubiquinona, interrompe a reação em cadeia química 
que transforma os ácidos graxos essenciais em radicais livres 
destruidores; portanto protege contra o alto nível de atividade 
dos radicais livres encontrados na mitocôndria celular, que é vital 

para manter a capacidade de geração de energia das células. 
Também ajuda a elevar os níveis de outros antioxidantes, como 
as vitaminas C e E. Protege contra a atividade dos radicias livres 
na mitocôndria. Diminui as mutações do DNA mitocondrial 
relacionadas à idade. Ajuda nos processos metabólicos.

MANTEIGA DE CUPUAÇU

É um emoliente com ótima capacidade de promover a hidratação 
cutânea, oferecendo toque agradável, macio e suave à pele. 
Contém fitosteróis que agem na reposição lipídica do estrato 
córneo. Diminui a perda transepidérmica de água por atuar no 
equilíbrio hídrico, facilitando a regeneração do tecido, hidratando 
e trazendo de volta sua elasticidade. 

MANTEIGA DE KARITÊ

Rica em ácidos graxos e tocoferóis. Ação hidratante (por 
oclusão), emoliente, nutritiva, antioxidante e protetora.

MANTEIGA EXÓTICA

Nutrição, emoliência, hidratação e suavidade da pele.

MATRIXYL SINTHE6 

Preenchedor de rugas, uniformiza o relevo cutâneo e suaviza as 
rugas através da reconstrução da pele desde seu interior nos 
locais necessários, especialmente na região da testa e contorno 
dos olhos. Estimula a síntese de 6 componentes essenciais da 
matriz cutânea e da junção dermoepidérmica (colágeno I, III, IV, 
fibronectina, ácido hialurônico e laminina 5).

MENTOL

Agente térmico, refrescante, antiespasmódico, tonificante. 
Promove sensação de frescor seguido de efeito analgésico.

MICA

Oferece brilho discreto e luminosidade à pele, realçando a cor 
do bronzeado e a beleza da pele.

MONOÏ DE TAHITI

Óleo obtido pelo processo de enfleurage das pétalas das 
flores de Tiaré em óleo de coco, produzido exclusivamente nas 
ilhas da Polinésia Francesa. Possui propriedades suavizantes, 
calmantes e purificantes. Por se tratar de um óleo vegetal, é rico 
em ômegas, que favorecem a nutrição e renovação celular. 
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NANOCÁPSULAS DE                                          
SILÍCIOS ORGÂNICOS E AMINOÁCIDOS

Garantem ação regenerante e reestruturante do colágeno e da 
elastina, agindo sobre o processo de renovação da derme, bem 
na junção dermo epidérmica, onde nascem as células, evitando 
assim as sequelas de acne. Obs.: As nanocápsulas são estru-
turas poliméricas porosas, inertes e capazes de armazenar em 
seu interior ou de fixar em sua superfície, ativos cosméticos e 
liberá-los no sítio de ação de modo gradativo. 

NANOCÁPSULAS DE ÁCIDO KÓJICO 

Desenvolvido à base de um produto muito usado para o tratamento 
de hiperpigmentação, o ácido kójico, que é derivado de várias 
espécies fúngicas pela fermentação de arroz e milho. Sua principal 
vantagem é a alta penetração na forma nanossomada, de forma 
natural e gradativa, que propicia maior poder de ação, sendo 
necessária menor concentração do ácido kójico. Baixa toxicidade 
do ativo é outra característica. O ácido kójico atua quelando os íons 
cobre, que como consequência provoca a inibição da tirosinase, 
enzima fundamental na formação da melanina, além de induzir 
a redução da eumelanina. Além de seu efeito despigmentante, 
a substância também atua como um antisséptico, impedindo a 
proliferação de fungos e bactérias na pele. Além disso, tem ação 
antioxidante, ajudando no combate aos radicais livres e atuando 
na prevenção do envelhecimento cutâneo.

NANOCÁPSULAS DE COENZIMA Q10 

Libera o ativo nas camadas mais profundas da epiderme e 
previne o envelhecimento prematuro. Também conhecida 
como ubiquinona, interrompe a reação em cadeia química 
que transforma os ácidos graxos essenciais em radicais livres 
destruidores; portanto protege contra o alto nível de atividade 
dos radicais livres encontrados na mitocôndria celular, que é vital 
para manter a capacidade de geração de energia das células. 
Também ajuda a elevar os níveis de outros antioxidantes, como 
as vitaminas C e E. Protege contra a atividade dos radicias livres 
na mitocôndria. Diminui as mutações do DNA mitocondrial 
relacionadas à idade. Ajuda nos processos metabólicos.

NANOCÁPSULAS DE ÓLEO DE ROSA MOSQUETA 

Com formulação nanoencapsulada, torna-o próprio para uso 
com equipamentos de eletroterapia. Destaca-se entre os 
demais óleos por ser um óleo vegetal de características únicas, 
possuindo em sua composição quase 80% de ácidos graxos 
poli-insaturados, os chamados ácidos graxos essenciais: 
ômegas. Os ômegas são requeridos na formação da estrutura 
das membranas das células da epiderme, são responsáveis 
pelo processo de regeneração das células, mecanismo de 
defesa e processos fisiológicos e bioquímicos relacionados 
à regeneração dos tecidos. Dentre as inúmeras aplicações e 
benefícios deste óleo temos:

 Æ Ajuda a prevenir e atenuar o envelhecimento da pele, 
diminuindo as linhas de expressão, tais como o contorno 
dos olhos e rugas superficiais.

 Æ Contribui para a recuperação da barreira cutânea, reduzindo 
a perda de água transepidérmica (TEWL) e promovendo 
hidratação à pele.

 Æ Regeneração cutânea de cicatrizes pós-cirúrgicas e 
melhora na nutrição e circulação sanguínea, recuperando 
sua textura natural, lubrificação e elasticidade.

 Æ Redução de hipercromias, minimizando manchas de pele 
causadas pelo sol ou por envelhecimento.

 Æ Proporciona excelentes resultados na cicatrização de peles 
afetadas por queimaduras ou danificadas pela radioterapia.

 Æ Ajuda na prevenção e atua no tratamento de estrias.

 Æ Produz melhora significativa na sintomatologia em pacientes 
com pele ressecada, xerose, psoríase, hiperqueratose, 
queratose actínica, etc.

NANOCÁPSULAS DE VITAMINA A

Os seus benefícios vão desde ação clareadora de manchas, 
estímulo à renovação celular e ação pró-colágeno, até a sua 
ação antiaging oriunda das propriedades antioxidantes, anti-
inflamatórias e de proteção à integridade do DNA. Minimiza 
rugas, melhora a textura e luminosidade da pele e restaura a 
firmeza de peles maduras.

NANOCÁPSULAS DE VITAMINA C

Verdadeira Vitamina C pura e estável, que possui intensa ação 
antioxidante, propicia ação clareadora (previne e atenua manchas) 
e sequestra radicais livres, amenizando os danos causados pela 
radiação ultravioleta e retardando o envelhecimento intrínseco. 
Apresenta ainda papel fundamental no processo de síntese de 
colágeno.

NEUROXYL NP 

Previne a degeneração da comunicação entre os neurônios, o 
que resulta no aumento da sobrevivência de células nervosas e 
consequente melhora da diferenciação celular. Neuropeptídeos 
biomiméticos, possuem ação preventiva e reparadora sobre 
vários mecanismos degenerativos envolvidos no sistema 
nervoso cutâneo, ou seja, previnem o aumento da sensibilidade 
cutânea relacionada com o envelhecimento, o desequilíbrio da 
função imunológica, o aparecimento de pigmentação anormal e 
pele seca e desidratada. Como resultado obtem-se a melhora 
da aparência global da pele envelhecida.

NIACINAMIDA 

Conhecida como Vitamina B3, previne a acne e melhora a textura 
da pele. Contribui ainda para a inibição da formação de sequelas 
da acne, pois possui propriedades relacionadas à uniformização 
do tom da pele (ação iluminadora), inibindo o surgimento de 
hipercromias. Seu uso contínuo reduz a aparência de manchas 
da idade. Possui ação hidratante, fortalecedora da barreira 
epidermal e estimuladora de fibroblasto, inibindo o surgimento 
de cicatrizes hipotróficas, e rejuvenescedora.

NEUROXYL NP

Previne a degeneração da comunicação entre os neurônios, o 
que resulta no aumento da sobrevivência de células nervosas e 
consequente melhora da diferenciação celular. Neuropeptídeos 
biomiméticos, possuem ação preventiva e reparadora sobre 
vários mecanismos degenerativos envolvidos no sistema 
nervoso cutâneo, ou seja, previnem o aumento da sensibilidade 
cutânea relacionada com o envelhecimento, o desequilíbrio da 
função imunológica, o aparecimento de pigmentação anormal e 
pele seca e desidratada. Como resultado obtém-se a melhora 
da aparência global da pele envelhecida.

NIACINAMIDA PC
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Conhecida como Vitamina B3, previne a acne e melhora a textura 
da pele. Contribui ainda para a inibição da formação de sequelas 
da acne, pois possui propriedades relacionadas à uniformização 
do tom da pele (ação iluminadora), inibindo o surgimento de 
hipercromias. Seu uso contínuo reduz a aparência de manchas 
da idade. Possui ação hidratante, fortalecedora da barreira 
epidermal e estimuladora de fibroblasto, inibindo o surgimento 
de cicatrizes hipotróficas, e rejuvenescedora. 

NICOTINATO DE METILA

Hiperemiante, rubefaciente, vasodilatador e anti-inflamatório. 
Promove o aquecimento da pele, melhorando a circulação 

organismos como bactérias causadoras da acne, reduzindo a 
contaminação microbiana nas áreas de pele lesionadas pelo 
processo de extração.

ÓLEO DE OLIVA

Auxilia na reestruturação e equilíbrio do manto hidrolipídico, 
preservando a maciez e suavidade da pele, prevenindo e 
combatendo o ressecamento. Nutritivo, emoliente e lubrificante 
do tecido epitelial (pele). Rico em vitamina E. 

ÓLEO DE ROSA MOSQUETA

Destaca-se entre os demais óleos por ser um óleo vegetal de 
características únicas, possuindo em sua composição quase 
80% de ácidos graxos poli-insaturados, os chamados ácidos 
graxos essenciais: ômegas. Os ômegas são requeridos na 
formação da estrutura das membranas das células da epiderme, 
são responsáveis pelo processo de regeneração das células, 
mecanismo de defesa e processos fisiológicos e bioquímicos 
relacionados à regeneração dos tecidos. Dentre as inúmeras 
aplicações e benefícios deste óleo temos:

 Æ Ajuda a prevenir e atenuar o envelhecimento da pele, 
diminuindo as linhas de expressão, tais como o contorno 
dos olhos e rugas superficiais. 

 Æ Contribui para a recuperação da barreira cutânea, reduzindo 
a perda de água transepidérmica (TEWL) e promovendo 
hidratação à pele.

 Æ Regeneração cutânea de cicatrizes pós-cirúrgicas e 
melhora na nutrição e circulação sanguínea, recuperando 
sua textura natural, lubrificação e elasticidade.

 Æ Redução de hipercromias, minimizando manchas de pele 
causadas pelo sol ou por envelhecimento.

 Æ Proporciona excelentes resultados na cicatrização de peles 
afetadas por queimaduras ou danificadas pela radioterapia.

 Æ Ajuda na prevenção e atua no tratamento de estrias.

 Æ Produz melhora significativa na sintomatologia em pacientes 
com pele ressecada, xerose, psoríase, hiperqueratose, 
queratose actínica, etc.

ÓLEO DE SEMENTE DE UVA

Utilizado no combate e prevenção de estrias. Excelente 
fonte de ácidos graxos essenciais e dermocompatíveis que 
restauram a camada protetora da pele: ácido linoleico (vitamina 
F), ácido linolênico e ácido oleico. Rico em antioxidantes e 
ômegas essenciais, com grande poder antioxidante, graças 
aos flavonoides existentes em sua composição contribui 
para a melhora da textura da pele. Forma um filme protetor 
permitindo maior retenção hídrica, diminuindo a perda de 
água por evaporação transepidérmica. Emoliente que melhora 
a hidratação da pele prevenindo o ressecamento da pele, 
normalizando e reforçando a estrutura do manto hidrolipídico.

ÓLEO ESSENCIAL DE ROSA

Oferece ação rejuvenescedora para todos os tipos de pele, 
especialmente benéfica para as peles maduras, secas, ásperas 
ou sensíveis, devido à sua ação suavizante e anti-inflamatória.

ÓLEO VEGETAL

O
periférica e contribuindo para uma melhor absorção de outros 
ativos aplicados concomitantemente.

NUTRIPEPTÍDEOS

Penetram rapidamente na pele renovando o metabolismo celular, 
estimulando a proliferação de fibroblastos e reforçando as 
células de defesa da pele. Ativam a síntese das fibras colágenas, 
aumentam a capacidade de recuperação celular após situações 
de estresse (sol, poluição, etc).

OCTIL METOXICINAMATO

Filtro solar contra radiação UVB.

ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES

Rico em ômegas é emoliente, nutritivo, amaciante, 
proporcionando hidratação e suavidade à pele.

ÓLEO DE ANDIROBA

Anti-inflamatório, antisséptico, cicatrizante, emoliente e hidratante.

ÓLEO DE CANOLA

Rico em ácidos graxos e ômegas, promove excelente emoliência, 
recuperando peles ressecadas e em processo de descamação.                                       

ÓLEO DE GÉRMEN DE TRIGO

Emoliente e antioxidante.

ÓLEO DE GIRASSOL

Rico em ômega 6, hidrata e regenera os tecidos. Contém alto 
teor de vitamina E, previne o envelhecimento e possui ação 
antioxidante. Emoliente e condicionador.

ÓLEO DE MELALEUCA 

Possui ação anti-inflamatória, antimicrobiana e antifúngica 
comprovada. Sua ação anti-inflamatória contribui para a redução 
da hiperemia, dor e edema, tornando o processo de extração 
mais confortável, seguro e com recuperação mais rápida ao 
cliente. Sua ação antisséptica promove o combate a micro-
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Forma um filme protetor permitindo maior retenção hídrica, 
diminuindo a perda de água por evaporação transepidérmica, 
melhorando a permeabilidade cutânea. Proporciona toque 
sedoso e macio à pele. Rico em glicina, fosfolipídeos e poli-
insaturados. É uma excelente fonte de ácidos graxos essenciais 
e dermocompatíveis que restauram a camada protetora da pele: 
55% de ácido linoleico (vitamina F), 7% de ácido linolênico e 
24% de ácido oleico. Previne o ressecamento da pele, auxilia 
no restabelecimento da hidratação da pele, normalizando e 
reforçando a estrutura do manto hidrolipídico.

OLIVEM 1000

Reestruturante biomimético da pele, com certificação Ecocert. 
Mimetiza as funções fisiológicas da pele, melhorando a 
integridade da função barreira e promovendo maciez e 
suavidade.

OLIVOIL AVENATE

Ácidos graxos do óleo de oliva associados à proteína hidrolisada 
da aveia com alta compatibilidade com a pele e máxima 
biodegradabilidade. Proporciona efeito antienvelhecimento e um 
significativo aumento da capacidade da pele em reter umidade.

OLIVOIL SURFACTANT

Emoliente vegetal, derivado da oliva e do trigo, com poder de 
limpar a pele sem irritá-la. 

OURO NANOATIVO

O Ouro, que por anos inspirou os alquimistas na busca pela 
beleza eterna, se tornou hoje um precioso elemento para 
tratamentos cosméticos. Na forma de nanopartículas possui 
ação biológica, proporcionando ação estimulante, revitalizante e 
iluminadora sobre a pele.  

OVO ATOMIZADO

Efeito tensor.

PANTENOL

Agente hidratante e estimulante da epitelização, que contribui 
para deixar a pele mais suave e elástica, somando-se a isso o 
efeito anti-inflamatório, que acalma a pele irritada.

PCA SÓDIO

Agente de hidratação fisiológica da pele por excelência. O sódio 
é um macroelemento que está envolvido na distribuição da água 
entre o meio extracelular e as células.

PCA ZINCO

Participa de síntese de proteínas e divisão celular, auxiliando 
na cicatrização. Atua no equilíbrio hormonal, tendo função 
seborreguladora, além de combater o desenvolvimento de 
infecções microbianas, pelas propriedades antissépticas, o que 

P

confere uma ação anti-inflamatória.

PECTINA

Fibras solúveis de origem vegetal (frutas) que retêm água e 
umidade. Torna as máscaras homogêneas e tem ação tensora.     

PENTACARE-NA

Age quase instantaneamente formando um filme tensor que 
estica e suaviza a pele, o relevo cutâneo e minimiza rugas finas. 
Mantém a elasticidade, a aderência e hidratação da pele.

PEPTÍDEOS DE AVEIA

Fonte de aminoácidos constituintes do NMF (fator de hidratação 
natural da pele), promove ação hidratante, nutritiva e amaciante.

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

Oxidante.

PERSULFATO DE AMÔNIO

Agente promotor de ação clareadora em combinação com 
emulsão reveladora.

PERSULFATO DE POTÁSSIO

Agente promotor de ação clareadora em combinação com 
emulsão reveladora.

PERSULFATO DE SÓDIO

Agente promotor de ação clareadora em combinação com 
emulsão reveladora.

PHEOSLIM

Extrato concentrado de Algas marrons com potente ação redutora 
de medidas masculinas e de mulheres acima dos 40 anos.

PHYCOJUVENINE

Ativo obtido de algas que protege o DNA mitocondrial celular, 
contribuindo para o rejuvenescimento. Restaura a capacidade 
de divisão das células-tronco presentes na pele, protege-as 
preservando e prolongando sua eficácia e rejuvenesce fibroblastos. 

PHYSIOGENYL (O CAFÉ DA MANHÃ DA PELE)

Estimula o crescimento e o metabolismo dos queratinócitos, 
ativa a produção de ATP intracelular e é potente hidratante. 
Ingrediente ativo 100% fisiológico. Composto de oligoelementos 
associados a uma molécula de PCA:

 Æ Sódio PCA: agente de hidratação fisiológica da pele 
por excelência. O sódio é um macroelemento que está 
envolvido na distribuição da água entre o meio extracelular 
e as células.

 Æ Magnésio PCA: imbatível no combate à fadiga e ao 
estresse. Desempenha papel fundamental nas células da 
pele, pois a produção de ATP é determinada pela presença 
do magnésio. Qualquer ação da pele requer energia, 
portanto, magnésio.

 Æ Zinco PCA: participa de síntese de proteínas e divisão 
celular, auxiliando na cicatrização. Atua no equilíbrio 



o produto de degradações enzimáticas e prolonga o seu tempo 
na circulação, direcionando o produto especificamente para as 
células degradadas.

PUMPKIN ENZYME (ÁCIDO ENZIMÁTICO)

Bioativo à base de água de coco verde integral, vetorizada com 
polissacarídeos sulfatos, rico em aminoácidos e sais minerais. 
Além da sua ação hidratante, possui extraordinária capacidade 
de estimular o crescimento de fibroblastos, aumentando o nível 
de colágeno do tipo I na pele.

QUIDITAT SRC 

Bioativo à base de água de coco verde integral, vetorizada com 
polissacarídeos sulfatos, rico em aminoácidos e sais minerais. 
Além da sua ação hidratante, possui extraordinária capacidade 
de estimular o crescimento de fibroblastos, aumentando o nível 
de colágeno do tipo I na pele.

RAFFERMINE

Frações especiais da soja que contêm alto teor de glicoproteínas, 
ricas em hidroxiprolina, semelhante às da derme. Devido a essa 
semelhança é metabolizado pelas células como nutriente. 
Revitaliza a matriz extracelular por estimular a síntese de 
colágeno I, fibrilina-1 e glicosaminoglicanas (moléculas altamente 
hidrofílicas envolvidas na hidratação e na plasticidade da pele). 
Aumenta a elasticidade do tecido, prevenindo ou corrigindo 
as rugas, estrias e flacidez. Previne a degradação das fibras 
colágenas e de elastina. 

RENEW ZYME (ÁCIDO ENZIMÁTICO)

Ativo natural revolucionário, extraído da romã macerada com 
proteínas intactas que promovem renovação celular. Reúne 
as propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e emolientes 
cientificamente comprovadas com a tecnologia enzimática. Atua 
na renovação celular, promovendo a sustentabilidade a partir da 
utilização de um ativo natural que promove hidratação imediata, 
manutenção do equilíbrio hídrico da pele, estimula a produção 
de colágeno e previne os danos causados pela radiação UV. 
A enzima também é desativada quando a água evapora, não 
causando irritação da pele. 

REVINAGE (VITAMINA A LIKE)

Promove as mesmas ações benéficas da Vitamina A (Ácido 
retinoico) na pele, sendo considerado o verdadeiro retinoide like. 

hormonal, tendo função seborreguladora, além de 
combater o desenvolvimento de infecções microbianas, 
pelas propriedades antissépticas, o que confere uma ação 
anti-inflamatória.

 Æ Manganês PCA: Fundamental para a síntese do RNA e 
DNA. O manganês é um dos oligoelementos presentes na 
pele em concentração muito baixa. Seu papel no ciclo da 
ureia (ureia significa 7% do NMF) é bem conhecido como 
ativador da enzima arginase responsável pela hidrólise da 
arginina à ureia. É também um cofator de certas enzimas 
fosfato de transferência (transferases).

PLANTEC OLIVE ACTIVE HP

Possui excepcional ação antiglicante e antioxidante, combatendo, 
portanto, os dois principais responsáveis pelo envelhecimento: 
os radicais livres e as reações de cross-linking responsáveis 
pela glicação e degradação de DNA e fibras proteicas. O ativo 
ainda é fonte de esqualenos de origem vegetal que promovem 
a recuperação da barreira cutânea, propiciando hidratação e 
suavidade à pele.

PÓ DE PÉROLA

Rico em minerais, como o cálcio, que tem ação reestruturante 
e revigorante, e zinco que protege a pele. Além de ser fonte 
de aminoácidos que potencializam as atividades metabólicas 
e enzimáticas da derme. Entre os benefícios destacam-se 
nutrição, proteção, hidratação e efeito lifting imediato.

POLISSACARÍDEOS DE ALGAS

São responsáveis pelo agradável sensorial refrescante de 
máscara e pela promoção de uma intensa hidratação sobre a 
pele, deixando-a com aparência macia e renovada. 

PRODEW 400

Ativo composto por PCA Na e oito aminoácidos (Prolina, Glicina, 
Alanina,  Serina, Treonina, Arginina, Lisina e Ácido Glutâmico), 
que confere  a propriedade de mimetizar as próprias condições 
naturais de hidratação da pele. Atua em sinergia promovendo 
uma hidratação de acordo com a necessidade de cada tipo de 
pele, além de conferir elasticidade e promover a produção de 
colágeno.

PRO-LIPO DUO 

Sistema patenteado de fosfolípidos concentrados capazes de 
formar lipossomas. Essas vesículas reproduzem a mesma forma 
lamelar da pele (bicamada lipídica), possibilitando que o ativo 
permeie para as camadas mais profundas. Além disso, protege 

Enzimas proteolíticas obtidas de um processo tecnológico a partir 
da abóbora. Atua exatamente na epiderme da pele, removendo 
as camadas de células danificadas e células mortas. Como 
resultado da remoção há a estimulação da renovação, obtendo-
se uma pele com tonalidade mais uniforme, redução de manchas, 
tornando-a mais lisa e macia ao toque, uma verdadeira inovação 
na esfoliação enzimática da pele.

QUIDITAT SRC

Q

R



Os seus benefícios vão desde ação clareadora de manchas, 
estímulo à renovação celular e ação pró-colágeno, até a sua 
ação antiaging oriunda das propriedades antioxidantes, anti-
inflamatórias e de proteção à integridade do DNA. Em resumo, o 
REVINAGE minimiza rugas, melhora a textura e luminosidade da 
pele e restaura a firmeza de peles maduras.

RHAMNOSOFT

Polissacarídeos obtidos a partir de fermentação biológica. Inibe 
a liberação de mediadores químicos relacionados ao processo 
inflamatório, resultando em ação calmante e liberação de 
betaendorfinas, neurotransmissor associado ao bem-estar.

SCULPTESSENCE 

É  extraído da semente do linho, rico em Poliosídeos, que 
estimulam a síntese de glicosaminoglicanas, proteínas estruturais 
de resistência, flexibilidade e elasticidade da pele. Promove a 
reestruturação dérmica e redefinição do contorno facial. Protege 
contra a degradação de colágeno em 39%. Hidratação cutânea 
com efeito “Hyaluronic Acid-Like”.

SALICILATO DE METILA

Analgésico de uso tópico promove alívio de dores musculares, 
contusões, dores reumáticas, mialgia, nevralgia e torcicolo.

SAMBUCUS

Atua em peles sensíveis com a ação antiedema e anti-inflamatória, 
mantendo o equilíbrio da permeabilidade capilar, resultando na 
redução de bolsas e olheiras, agindo no clareamento, evitando 
a dilatação dos vasos sanguíneos, descongestionando a região 
próxima aos olhos. Atua também aliviando o processo irritativo 
característico de peles sensíveis ou sensibilizadas. 

SILICATO DE ALUMÍNIO              

Clareador, depurativo, desintoxicante, descongestionante, 
cicatrizante, efeito tensor, redutor de medidas.

SKIN WHITENING COMPLEX (SWC) 

Fitocomplexo balanceado, que atua de forma sinérgica inibindo 
diferentes etapas do processo de pigmentação da pele. Sua 
atividade clareadora da pele se deve não apenas ao mecanismo 
de síntese de melanina, mas também à capacidade de 
descolorir o pigmento que já está formado na pele, possuindo 
eficácia comparável à da Hidroquinona.  

 Æ Extrato de Uva-Ursi: Rico em ARBUTIN natural, ativo 
clareador que atua inibindo a tirosinase (enzima envolvida 
na melanogênese) inibindo assim a formação da melanina. 

 Æ Biofermentado de Aspergillus: Inibe a formação de nova 
melanina devido à sua atividade quelante sobre o íon Cobre, 
cofator essencial para a atividade da enzima tirosinase, 
desta maneira a enzima não completa a formação da 
melanina.

 Æ Extrato de Grapefruit: Rico em Ácidos Cítrico e Málico, 
promove esfoliação suave, ajudando a remover células 

S
pigmentadas e melhorando o aspecto geral da epiderme.

 Æ Extrato de Arroz: Rico em oligossacarídeos, que dão 
propriedades suavizantes e hidratantes ao complexo.

STIMU-TEX

Composto formado de frações especiais do óleo de Argan e 
da manteiga de karité. Esta combinação bem equilibrada de 
ácidos graxos, vitaminas e fitoesteróis é a ideal para tratamento 
de peles muito secas e com prurido (coceira), protegendo-as 
das reações cutâneas que provocam alergias causadas pela 
liberação de histamina.

SULFATO DE MAGNÉSIO

Desempenha papel fundamental no funcionamento das células, 

T
pois participa de reações energéticas que fazem parte do Ciclo 
de Krebs e na produção de energia em forma de ATP. Importante 
para a produção de proteínas e como catalisador químico em 
cerca de 300 enzimas do nosso organismo.

SYN COLL 

Pequeno peptídeo de seqüência única que imita o mecanismo 
do corpo para produzir colágeno via tgf-b (fator de crescimento 
tissular). Bioativo de alta penetração que remove qualquer tipo 
de ruga e repara as marcas de expressão. Estimula a síntese 
de colágeno, compensando o déficit natural ou provocado pelo 
envelhecimento precoce.

TGP-2 PEPTÍDEO

Oligopeptídeo derivado do Fator de Crescimento Transformador 
(TGF) que possui ação seletiva e proporciona clareamento da 
pele e retarda o crescimento de pelos simultaneamente. Tem ação 
despigmentante, anti-inflamatório (diminui a incidência de manchas 
decorrentes de processos inflamatórios) e retarda o crescimento de 
pelos por induzir a fase catágena do crescimento capilar.

THALASPHERES® DE VITAMINA C

Possui intensa ação antioxidante, que propicia ação clareadora 
(previne e atenua manchas) e sequestro de radicais livres, 
amenizando os danos causados pela radiação ultravioleta e 
retardando o envelhecimento intrínseco. Apresenta ainda papel 
fundamental no processo de síntese de colágeno. Sua tecnologia 
em forma de microcápsulas de Vitamina C estabilizada garante 
maior capacidade de permeação cutânea e liberação controlada 
de ativos no seu sítio de ação específico. 

TINOSORB M

Absorvedor UVA que utiliza partículas microfinas que agem 
como micropigmento e absorvedor.  Filtro solar altamente 
eficiente devido à sua tripla ação: absorvedor UV, dispersor e 
refletor da luz. Produto fotoestável. Sinergia e estabilização dos 
absorvedores de filtros UVB.  



TREHALOSE

Fração ativa obtida da planta da ressurreição, que deve a sua 
capacidade de ressuscitar após períodos de seca, devido à 
grande capacidade de retenção hídrica da trehalose, a qual 
promove sobre a pele hidratação e protege as células de serem 
lesadas e degradadas pela desidratação comum às peles 
maduras. Possui mecanismo capaz de inibir a formação de 

U

odores desagradáveis oriundos da pele envelhecida.

TRIETANOLAMINA                             

Alcalinizante e emoliente.

UREIA

Hidratante e umectante.

UVINUL A PLUS

Filtro solar 100% fotoestável. Promove proteção solar eficaz 
contra UVA longo e na redução de radicais livres fotoinduzidos.

VC IP (VITAMINA C ESTÁVEL)

Verdadeira Vitamina C pura e estável, que possui intensa ação 
antioxidante, propicia ação clareadora (previne e atenua manchas) 
e sequestra radicais livres, amenizando os danos causados pela 
radiação ultravioleta e retardando o envelhecimento intrínseco. 
Apresenta ainda papel fundamental no processo de síntese de 
colágeno.

VEDERINE (VITAMINA D LIKE)

Ativo inovador, atua restaurando as funções dos receptores da 
Vitamina D lesados pelo processo de envelhecimento. Estimula 
os mecanismos moleculares envolvidos na diferenciação dos 
queratinócitos acelerando a recuperação da barreira cutânea e a 
renovação da epiderme, promove o efeito de reestruturação da 
pele, melhora da sua estrutura e dos contornos faciais.

VITAMINA C

Propicia ação clareadora (previne e atenua manchas) e sequestra 
radicais livres, amenizando os danos causados pela radiação 
ultravioleta e retardando o envelhecimento intrínseco. Apresenta 
ainda papel fundamental no processo de síntese de colágeno.

VITAMINA E

Antioxidante, umectante, emoliente, nutritivo, ativa a microcir-
culação que contribui para retardar o envelhecimento.

V

X

Z

XANTALGOSIL C

Acefilina combinada ao silício orgânico potencializa o processo 
de lipólise devido à inibição da fosfodiesterase e consequente 
aumento do AMP cíclico. Ação regeneradora do tecido conjuntivo, 
organizando a matriz extracelular, melhorando a microcirculação e 
aparência da pele.

ZEMEA 

Ingrediente 100% natural, derivado do açúcar do milho, é um 
glicol alternativo para produtos cosméticos. Não produz irritação 
ou sensibilização cutânea e propicia umectância melhorada. 
Tem ação emoliente, é um carreador de ingredientes ativos, 
potencializa a ação de determinados conservantes e a hidratação.


