PRINCÍPIOS ATIVOS E SUAS FUNÇÕES

Adenin

Rejuvenecedor, antirrugas, despigmentante.

Alutrat Anidro

Antiperspirante, adstringente.

Aminoácidos do Leite

Restaura a umidade do cabelo e da pele, melhorando o tato e o brilho.

Arbutin

Despigmentante.

Asebiol

Controla a produção do sebo.

Avena Eyes

Complexo para contorno dos olhos, hidratante, atenua as rugas e as linhas de expressão.

Azuleno

Possui ação antiflogística, anti-inflamatória, de regeneração tissular e antialérgica, e um excelente descongestionante, normalizador e
calmante tópico.

Biosome DMAE

DMAE na forma liposomada, as quais potencializam seu transporte e a absorção dos princípios ativos através da pele pela sua
afinidade com os fosfolipídios cutâneos. Em verdade, as estruturas dos lipossomas mimetizam a barreira fosfolipídica do extrato córneo,
atravessando-o e levando os ativos para além da epiderme. Reduz a transmissão de impulsos nervosos, auxiliando no combate à flacidez
em geral. É indicado na formulação de produtos anti aging, no combate às rugas (rosto) e em produtos corporais indicados no tratamento
da flacidez em geral.

Caviar HS

Antielastase, acelera regeneração celular.

Ceramidas III

As ceramidas são componentes naturais do estrato córneo, fazendo parte da barreira lipídica. Com a idade, casos de psoríase e dermatite
atópica a quantidade de ceramidas decresce. Ceramide III Puro Pó® é indicado como coadjuvante no tratamento dessas enfermidades, no
tratamento de peles envelhecidas, no reparo de peles secas e sensíveis e no tratamento de cabelos danificados.

Coffeskin

Antioxidante global que atua no foto e cronoenvelhecimento. Com efeito antioxidante global, o Coffeskin se consagra no mercado mundial
por ser uma associação de extrato de café com o bioflavonóide succinil rutina (derivado estável e hidrossolúvel) e carcinina, que reduz
a fragmentação do DNA foto-induzida. É rico em polifenóis, bioflavonóides e potentes antioxidantes globais, que normalizam o equilíbrio
celular conferindo "proteção tecnológica avançada" à pele e tratamento intensivo no foto e cronoenvelhecimento.

Densiskin

Aumenta densidade da pele, controla a irritação e atenua inflamação da pele.

DMAE Bitartarato

Firmador para pele.

DMAE Lactato

Regulador do pH da pele, agente bacteriostático, hidratante, umectante, clareador.

Drieline

Estimulante sistema imunológico e anti-inflamatório.

Elastina

Antienvelhecimento e hidratante.

Endorphin

Neurocosmético.

Eye Contourn Complex

Complexo exclusivo que associa bioflavonóides, fitoesteróis e Silício Orgânico. Possui ação descongestionante, hidratante e regeneradora.

Filtro Solar UVA/UVB hidrossolúvel

Filtro químico.

Gluconolactona

Esfoliante, antioxidante.

Happybelle PE

Estimulação da proliferação de fibroblastos; estimulação da migração de queratinócitos; revitalização; hidratação; suavização de rugas;
calmante para a pele.

Hidroviton

Reguladora de hidratação da pele.

Íris Isso

Antienvelhecimento.

Kigeline

É um fitormônio derivado do fruto da planta Kigelia africana, possui propriedades firmadoras da pele parecidas com as hormonais, agindo
na prevenção da flacidez da pele e do tecido, enquanto aumenta a firmeza e a tensão.

Lipossomas Coenzima Q10

Antioxidante, antienvelhecimento.

Matrixyl

Antienvelhecimento.

Melawhite

Despigmentante.

Nanosferas de Phytonadione

Nanosferas de Phytonadione (Vitamina K vegetal), Calêndula officinalis, Urtica dióica, Aesculus hippocastanum e Algae water. Protetor da
pele, além de apresentar propriedades anticoagulantes. É adequado para tratar olheiras e hematomas pós-lipoaspiração.

Tensine

Ativo constituído por proteínas purificadas do trigo, de alto peso molecular, que formam sobre a pele filmes resistentes e responsáveis
pelo chamado efeito cinderela (efeito tensor).

Vitamina C

Antirradicais livres e estimulante da síntese de colágeno e glicosaminoglicanas.
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