EDIÇÃO 02 – 2018

A energia é a eterna alegria.
É com a conclusão do grande poeta e pintor William Blake que o presidente da
Extratos da Terra percebe uma fonte de energia inesgotável quando observa uma
pessoa alegre. Pessoas cheias de energia esbanjam felicidade por onde passam. Elas
cativam, encantam, superam desafios e estão sempre prontas para recomeçar. A
energia é a verdadeira essência da vontade. É a energia positiva que move você,
que o faz seguir em frente, querer melhorar como pessoa, como profissional, como
amigo... É essa mesma energia que o faz ultrapassar desafios, expectativas e faz você
superar você mesmo. Tudo isso para simplesmente ser feliz. A felicidade faz parte
da Extratos da Terra. Nossa energia está focada em desenvolver, especialmente
para você, produtos que superem as suas expectativas, que possam trazer a
alegria do resultado e a sua satisfação plena. Faz parte também da Extratos da
Terra ser inovadora. Somos hoje uma das mais completas empresas no segmento
da cosmética, atuando com excelência em três nichos de mercado. Tudo isso para
simplesmente ver você feliz. Aproveite cada começo de um novo dia para renovar
a sua energia e decidir ser feliz. Buscando constantemente fontes de pesquisa
e inovação em tecnologias, a Extratos da Terra leva até você o que há de mais
moderno em beleza, qualidade de vida e saúde, atendendo ao mercado com as
linhas home care e profissional.

Joel Aterino de Souza
[ Diretor ]
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Extratos da Terra:
a tecnologia do futuro
para uma cosmetologia
avançada e sustentável.
• Produtos com fórmulas inovadoras, que proporcionam
resultados rápidos e comprovados.
• Empresa que antecipa tendências, lançando cosméticos
pioneiros no mercado.
• Tecnologia verde: processo de fabricação que prioriza
a responsabilidade ambiental.
• Produtos certificados pela Anvisa e livres de testes em animais.
• Realização de constantes pesquisas como fontes de
informação.

Ícones
É muito simples identificar quais são as indicações dos produtos da
Extratos da Terra. Veja abaixo os ícones presentes nas páginas, que
servem para sinalizar cada uma delas.
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Higienização
Uma pele bonita e sedosa é sinônimo de cuidado constante.
A Extratos da Terra possui produtos que promovem uma
higienização inteligente, removendo as impurezas e a oleosidade
da pele, ao mesmo tempo em que repõem os nutrientes
essenciais, enfraquecidos pela ação de agentes nocivos como o
vento, o sol e a poluição.
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Dermosoft Clean
Emulsão de Limpeza
e Demaquilante Facial
Benefícios:
- Retira maquiagem
- Remove facilmente resíduos da pele
- Possui textura leve
- Pode ser usado na área dos olhos
- Permite fácil espalhabilidade
- Limpa profundamente sem ressecar
Ativo: Extrato de raspa de juá.
Indicação profissional: limpa e hidrata a pele, eliminando as
impurezas nela acumuladas. Sua ação demaquilante remove a
maquiagem facilmente. Tem textura leve e refrescante, com efeito
“quick break”, proporcionando hidratação e fácil espalhabilidade.
Indicação home care: esse produto também é indicado para o uso no
home care, sendo um demaquilante que limpa a pele das impurezas
acumuladas durante o dia, fácil e prático de usar. Pode ser utilizado
na área dos olhos.
Modo de uso: aplique o produto com a pele seca, primeiramente na
área dos olhos para a retirada da maquiagem mais pesada e, depois,
no restante da face, colo e pescoço. Por último, utilize um algodão
embebido em água para retirar o produto.
Rendimento: aproximadamente 35 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 120 ml

Aquaface
Emulsão de Limpeza Facial
Benefícios:
- Remove as impurezas
- Pele limpa e hidratada
Ativos: extrato de juá, extrato de moringa (puricare®), alantoína e
complexo vegeoil.
Indicação profissional: retira as impurezas e a maquiagem sem
provocar irritação, pois contém alantoína e extrato de juá, que
acalmam, hidratam e protegem a pele. O extrato de moringa presente
na emulsão protege contra a poluição. O complexo vegeoil o torna
um produto rico em ômegas 3, 6 e 9, melhorando a elasticidade e a
hidratação da pele sem deixar resíduos oleosos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique uma pequena quantidade do produto por
todo o rosto, o pescoço e o colo, com movimentos circulares. Retire
com algodão embebido em água ou enxágue abundantemente.
Rendimento: aproximadamente 45 aplicações
Tamanho: uso profissional - 200 ml
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Dermosoft Clean
Espuma de Limpeza Facial
Benefícios:
- Retira as impurezas da pele
- Remove a oleosidade excessiva
- Promove a hidratação natural da pele
- Evita o ressecamento
Ativos: ácido lático e FNH (Hydration N.M.F.).
Indicação profissional: limpa a pele, removendo as impurezas e a
oleosidade. Promove uma limpeza eficaz, equilibra o pH da pele e
hidrata. Enriquecida com ácido lático e FNH, proporciona ação
hidratante e regeneradora. Ideal para higienização da pele em
procedimentos estéticos.
Indicação home care: este produto também é indicado para
a manutenção no home care, para a limpeza diária da pele,
principalmente para peles sensíveis e irritadas.
Modo de uso: aplique sobre a face, colo e pescoço, com movimentos
circulares. Retire com algodão embebido em água ou enxágue.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 100 ml

Dermosoft Clean
Espuma de Limpeza Ácido Glicólico
Benefícios:
- Pré-peeling
- Estimula a renovação celular
- Uniformiza o tom da pele e ilumina
- Equilibra a produção sebácea
- Protege do ressecamento
- Estimula a síntese de colágeno
Ativo: ácido Glicólico, bioAHA’s, extrato de aloe vera e tensoativos
vegetais.
Indicação profissional: a Espuma de Limpeza com Ácido Glicólico
é um produto multifuncional: limpa e ao mesmo tempo promove
uma esfoliação química, afinando a pele e auxiliando na permeação
de produtos que sejam aplicados sobre ela, sendo dessa forma um
potencializador de qualquer procedimento realizado em cabine.
Pode ser usada como um pré-peeling ou como um preparador da
pele para diversos tipos de tratamento, como controle da acne
e da oleosidade, tratamento de cicatrizes, rejuvenescimento,
clareamento, entre outros. O ácido glicólico presente na espuma
proporciona uma esfoliação química, auxiliando na uniformização
do tom da pele, reduz e previne os sinais da idade por estimular a
produção de colágeno, deixando a pele mais sedosa. Possui também
o BioAHA’s, que promove o controle da oleosidade e a desobstrução
dos poros sem deixar a pele sensibilizada ou ressecada. A sinergia da
aloe vera e dos tensoativos vegetais devolve a hidratação e restaura
os tecidos, evitando que a pele fique irritada ou vermelha, além de
protegê-la do ressecamento.
Indicação home care: este produto também é indicado para a
manutenção no home care, sendo ideal para limpar a pele diariamente.
No uso diário, o produto funciona como um light peeling que auxilia
nos tratamentos de cicatrizes, controle da oleosidade, clareamento e
rejuvenescimento.
Modo de uso: agite antes de usar. Aplique uma pequena quantidade
sobre a palma da mão e espalhe sobre a pele seca com movimentos
circulares em todo o rosto, o colo e o pescoço. Remova o produto
com enxágue ou retire com algodão umedecido com água. OBS.: se
desejar, friccione a espuma na pele para maior permeação dos ativos
e um resultado mais rápido.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 100 ml
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Dermosoft Clean
Sabonete Dermopurificante Facial
Benefícios:
- Limpeza profunda
- Com tensoativos vegetais
- Fator Natural de Hidratação (FNH)
Ativos: ácido lático, FNH (Hydration N.M.F.) e tensoativos vegetais.
Indicação profissional: sabonete líquido hidratante formulado com
tensoativos vegetais. Promove uma espuma cremosa e não irritante,
favorecendo uma limpeza profunda com a retirada de impurezas
da pele. Tem a capacidade de retenção da umidade próxima à
do “Fator Natural de Hidratação” (FNH), ajudando a prevenir a
desidratação e o ressecamento da pele. O ácido lático tem ação
hidratante e regeneradora, além de regular o pH da pele e atua como
agente rejuvenescedor e clareador. A perfeita harmonia dos ativos
ácido lático e FNH restaura a umidade natural, devolvendo à pele a
aparência jovial e saudável.
Indicação home care: este produto também é indicado para a
manutenção no home care, sendo um sabonete hidratante de uso
diário, recomendado principalmente para peles sensíveis, normal e
seca.
Modo de uso: aplique sobre a face, o pescoço e o colo, com
movimentos circulares. Retire com algodão embebido em água ou
enxágue abundantemente.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 250 ml

Aquaface
Sabonete Líquido Limpeza Profunda
Benefícios:
- Limpeza profunda da pele
- Tensoativos vegetais
- Ação adstringente
Ativo: extrato de frutas vermelhas.
Indicação profissional: desenvolvido com tensoativos vegetais e
suaves, que promovem limpeza profunda sem agredir ou irritar a
pele. Possui extrato de frutas vermelhas, que são ricas em vitaminas,
sais minerais e ácidos orgânicos, conferindo assim ação hidratante,
suavizante, antioxidante e remineralizante. Reduz a oleosidade e a
sujidade cutânea devido à ação adstringente, contribuindo para a
manutenção de uma pele saudável.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para
o uso no home care, tais como, Dermosoft Clean Sabonete
Dermopurificante Facial, Dermosoft Clean Espuma de Limpeza
Facial ou Dermosoft Clean Espuma de Limpeza com Ácido Glicólico.
A escolha do produto vai depender das necessidades de cada pele.
Modo de uso: aplique o sabonete sobre a face, o colo e o pescoço,
com movimentos circulares, e remova completamente com algodão
embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Esfoliação
A esfoliação estimula a renovação celular, melhorando
o aspecto e a aparência da pele. Também é essencial
para remover as células mortas e preparar a pele para
os tratamentos seguintes, favorecendo a permeação
de ativos.

Dermosoft Clean
Peeling Fitomineral Facial
Benefícios:
- Esfoliação física e enzimática
- Auxilia no clareamento da pele
- Remove as impurezas
- Proteção antipoluição
- Promove a renovação celular
Ativos: microesferas de arroz, argila branca, papaína, manteiga de
karité, peptídeos antipoluição (Puricare®) e alantoína.
Indicação profissional: esfoliante de ação física e enzimática. A
ação abrasiva na pele é promovida pelas microesferas de arroz
e pela argila branca, que proporcionam uma esfoliação eficaz,
desobstruindo os poros e removendo as células mortas. Devido
às propriedades da argila branca, o peeling auxilia na absorção
da oleosidade, no clareamento e na uniformidade do tom da pele.
A esfoliação enzimática fica por conta da papaína, que provoca
ação queratolítica sobre os tecidos mortos sem alterar os tecidos
saudáveis, promovendo um processo de cicatrização mais suave
e uniformizando a textura da pele. Com a preocupação de não só
retirar as impurezas da pele, o Peeling Fitomineral foi desenvolvido
pensando também na proteção, tendo peptídeos que protegem a
pele contra a poluição, os metais pesados e a fumaça de cigarros.
Indicação home care: a versão menor deste produto é indicada
para a manutenção no home care, para esfoliar a pele uma vez por
semana. O peeling auxilia na renovação e na uniformização da pele,
e protege contra a poluição.
Modo de uso: aplique o produto com movimentos circulares e retire
com algodão embebido em água ou enxágue.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações (180 g)
Tamanho: uso profissional - 180 g e home care - 60 g
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Aquaface
Creme Esfoliante Facial
Benefícios:
- Remove células mortas
- Afina a camada córnea
- Adstringente
Ativos: complexo botânico LC (extrato de lavanda e cavalinha),
esfoliante natural de nozes e semente de apricot.
Indicação profissional: esfoliante físico abrasivo suave, composto
por esfoliantes vegetais e livre de esferas de polietileno. Promove
a remoção de sujidades e de células mortas, preparando a pele
para uma melhor permeação de ativos. O complexo botânico
confere propriedades adstringentes, antioleosidades, restauradoras,
remineralizantes e regeneradoras da epiderme. Balanceia a
hidratação e deixa a pele macia.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para o
uso no home care, tais como o Dermosoft Clean Peeling Fitomineral
Facial.
Modo de uso: deve ser utilizado após higienização da pele, com
movimentos circulares e de forma mais acentuada em áreas mais
espessas do rosto. Retire com algodões embebidos em água.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 250 g
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BioTempo Ilumine
Esfoliante Enzimático
Benefícios:
- Renovação celular
- Ação queratolítica
- Afinamento da camada córnea
- Aumento da permeação de ativos
Ativos: papaína, extrato de papaya, extrato de abacaxi (bromelina)
e manteiga de karité.
Indicação profissional: promove uma esfoliação suave através de
esfoliantes enzimáticos como a papaína e a bromelina, que removem
as células mortas e queratinizadas, facilitando a renovação celular e
o clareamento gradual, pois corrigem pequenas desordens cutâneas
como pigmentação excessiva, acne e envelhecimento cutâneo.
As propriedades do extrato de papaya e da manteiga de karité
melhoram a permeabilidade cutânea, hidratam e protegem as células
das agressões de agentes externos. Pode ser usado antes do creme
emoliente na limpeza de pele, em tratamento para clareamento,
rejuvenescimento, acne ou qualquer outro tratamento em que se
queira aumentar a permeabilidade dos ativos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique o produto em toda área a ser tratada com
manobras de massagem. Deixe agir por 10 minutos e retire com
algodões embebidos em água. No home care, utilizar esfoliante
enzimático em apenas três noites na semana, aplicando sobre a área
a ser tratada e deixando agir por 10 minutos. Em seguida, remover
com água.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações (200 ml)
Tamanho: uso profissional - 200 ml
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Tonificação
Produtos que ajudam a equilibrar o pH são essenciais
para revitalizar e devolver o aspecto saudável da
pele. Os produtos da Extratos da Terra possuem
fórmulas avançadas que ajudam a aumentar a
resistência das fibras de colágeno e têm ação antiinflamatória e adstringente. Tudo para uma pele
macia e renovada.

Dermosoft Revitalize
Loção Tônica Reequilibrante Facial
Benefícios:
- Equilibra o pH natural da pele
- Promove hidratação
- Efeito energizador
- Possui ação revitalizante
- Fácil absorção
Ativos: artêmia, pró-vitamina B5 e overnight repair.
Indicação profissional: reequilibra o pH, tonifica, hidrata e revitaliza
a pele. Contém artêmia, que produz efeito energizador, e overnight
repair, que permite uma regeneração celular acelerada. Estimula a
produção de colágeno e a ativação dos fibroblastos. Por fim, contém
a pró- vitamina B5, que promove hidratação intensa e duradoura.
Indicação home care: a versão de 100 ml deste produto é
indicada para o uso home care para revitalizar e equilibrar as peles
desvitalizadas e envelhecidas. Também é indicado para prevenção do
envelhecimento. Pode ser usado de uma a duas vezes ao dia.
Modo de uso: após a higienização, aplique o produto em toda a
face e deixe-o ser absorvido naturalmente ou faça movimentos de
tamborilamento.
Rendimento: aproximadamente 60 aplicações (250 ml)
Tamanho: uso profissional - 250 ml e home care - 100 ml

Aquaface
Loção Tônica Facial
Benefícios:
- Equilibra o pH da pele
- Hidratante
- Deixa a pele tonificada e viçosa
Ativos: alantoína, extrato de cravo-branco e extrato de laranjaamarga.
Indicação profissional: equilibra o pH, além de a alantoína regular
e normalizar as funções biológicas da pele, como hidratação,
tonificação, proteção do tecido e secreção sebácea. Já os extratos
de cravo-branco e laranja-amarga conferem propriedades calmantes,
refrescantes e hidratantes à pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para o
uso no home care, tais como o Dermosoft Revitalize Loção Tônica
Reequilibrante Facial.
Modo de uso: após a higienização, aplique o produto em toda a face.
Deixe ser absorvido naturalmente.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Máscaras
A exposição diária ao sol, vento e poluição podem
afetar profundamente a pele. A Extratos da Terra
possui diversas máscaras para suprir as necessidades
de cada pele. Com ação multifuncional, promovem
renovação celular e hidratação, além de acalmar e
preservar as células contra a degradação, podendo ser
utilizadas em uma ampla variedade de tratamentos.

Dermosoft Revitalize
Máscara Nutri Golden Facial
Benefícios:
- Aumenta a resistência das células
- Promove hidratação intensa
- Promove renovação celular
- Possui ação neuroprotetora
- Combate o estresse oxidativo e os danos celulares
- Possui fator de crescimento neural (NGF)
- Propicia restauração facial
Ativos: ácido hialurônico (overnight repair), trehalose (G.P.S.),
ômegas (óleo de girassol e manteiga de karité), neuroxyl® e
hydration N.M.F.
Indicação profissional: indicada para peles desidratadas e
envelhecidas. Possui trehalose, que restaura o equilíbrio hídrico dos
tecidos severamente desidratados, formando uma camada protetora
sobre a pele e evitando o ressecamento e a desidratação. Possui
ação termoprotetora, pois atua diretamente sobre as proteínas do
estresse. Protege as funções vitais e mantém a qualidade da pele.
Possui ação neuroprotetora, que, além da atividade antioxidante,
estimula e protege as células nervosas dos danos para que não
ocorra apoptose (morte celular), já que essas células não podem ser
renovadas. Essa função de proteção e estímulo das células nervosas
é realizada naturalmente pelo NGF (fator de crescimento neural),
presente nas células cutâneas. Por esse fato, a Máscara Nutri Golden
Facial foi desenvolvida com o neuroxyl®, que compensa a falta de
NGF e é capaz de desenvolver as mesmas funções desses fatores,
mantendo a integridade da rede neural, melhorando a diferenciação
celular e diminuindo os efeitos do envelhecimento cutâneo, além
de evitar o desequilíbrio da função imunológica e o aparecimento
de pigmentação anormal da pele. Com isso, obtém-se uma melhora
visível da aparência global da pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para o
uso no home care, tais como Dermosoft Revitalize Dermo Vit C e
toda a linha Dermosoft Day.
Modo de uso: aplique, com o auxílio de uma espátula, uma fina
camada por toda a face. Deixe em repouso por 10 a 20 minutos e
retire com algodão embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 250 g

19

Aquaface
Máscara Restauradora Tropical
Benefícios:
- Hidrata e nutre a pele
- Ação antioxidante
Ativo: extrato de frutas tropicais (laranja-amarga, maracujá e
papaya).
Indicação profissional: seus extratos são ricos em vitaminas (A, B
e C) e possuem ação hidratante, restauradora e antioxidante, além
de nutrir profundamente a pele. Indicada para peles desvitalizadas
e não recomendado o uso após extração.Indicação home care: este
produto é de uso exclusivo para profissionais.
Modo de uso: aplique, com auxílio de uma espátula, uma fina camada
por toda a região do rosto, colo e pescoço. Deixe agir por 20 minutos
e remova em seguida com algodão embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 250 g

Aquaface
Máscara Fitomineral
Benefícios:
- Ilumina a pele
- Promove hidratação
- Controla a oleosidade

Ativos: argila verde, óxido de zinco, complexo botânico LC (extrato
de laranja-amarga e cravo-branco), óleo de soja e manteiga de karité.
Indicação profissional: rico em argila verde e com fosfolipídeos
de girassol, promove um efeito hidratante e dermoprotetor, além
de deixar a pele mais iluminada. Possui o complexo botânico com
efeito antioxidante e refrescante, e minerais que nutrem e hidratam a
pele, ao mesmo tempo que desintoxicam e controlam o excesso de
oleosidade. Ideal para peles normais, oleosas e acneicas por sua ação
absorvente e secativa.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique, com o auxílio de uma espátula, uma fina
camada por toda a região do rosto, colo e pescoço. Deixe agir por
20 minutos e remova em seguida com algodão embebido em água
filtrada.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 250 g

Aquaface
Máscara Remineralizante
Benefícios:
- Promove a revitalização
- Hidrata

Ativos: Argila vermelha e extrato de romã.
Descrição: Com argila vermelha, é rico em oligoelementos que
neutralizam os radicais livres, prevenindo o fotoenvelhecimento
cutâneo. Entre os principais oligoelementos, destacam-se o óxido
de ferro e o cobre. O óxido de ferro revitaliza a pele, e o cobre tem
poder antisséptico. Regula a microcirculação e a oleosidade da pele.
Modo de uso: Aplique, com auxílio de uma espátula, uma camada
fina e uniforme por toda a região do rosto, colo e pescoço. Deixe agir
por 20 minutos, retirando com algodão embebido em água. Pode
provocar sensibilidade quando usado após extração.
Rendimento: Aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: Uso profissional - 250 g
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Aquaface
Máscara Calmante
Benefícios:
- Acalma a pele
- Promove hidratação
Ativos: óxido de zinco, alantoína, alfabisabolol, extrato de aloe
vera, extrato de lavanda, extrato de rosas brancas e manteiga de
karité.
Indicação profissional: a combinação dos sete ativos presentes na
fórmula promove ação calmante, anti-irritante, anti-inflamatória,
cicatrizante e refrescante. Possui alto poder de hidratação e
favorece a renovação celular. Ajuda a acalmar e restaurar peles
sensibilizadas.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique, com o auxílio de uma espátula, uma fina
camada por toda a região do rosto, colo e pescoço. Deixe agir por
20 minutos e remova em seguida com algodão embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 250 g

Dermosoft Antiacne
Máscara Antioleosidade
Benefícios:
- Controla a oleosidade
- Secativa
- Cicatrizante
- Previne hipercromias
- Forma filme oclusivo
- Proporciona efeito mate
Ativos: argila verde, argila baunilha e óxido de zinco.
Indicação profissional: a máscara antioleosidade foi desenvolvida
especialmente para peles acneicas. Ela contém argila verde, que,
além de controlar a oleosidade, combate edemas, nutre os tecidos,
é adstringente, tonificante e cicatrizante, propriedades que são
importantes para o tratamento em cabine. A ação cicatrizante é
potencializada pela argila baunilha que também ilumina a pele e
previne a formação de marcas escuras decorrentes do processo
inflamatório da acne. A máscara é um passo importante no
protocolo de tratamento da pele acneica, pois ela também funciona
como um filme oclusivo, potencializando a permeação de ativos
que são utilizados antes dela. Esse efeito é proporcionado pelo
óxido de zinco, que forma um filme protetor entre a pele e o meio
externo. Além disso, tem propriedades anti-inflamatórias, secativas
e cicatrizantes. Sua fórmula possui emolientes que favorecem
o equilíbrio do manto hidrolipídico, evitando o ressecamento e
promovendo ao mesmo tempo efeito matte.
Indicação home care: esse produto é de uso exclusivo para
profissionais, para uso em casa indicamos o kit Dermosoft
Antiacne Home Care composto por: Dermosoft Antiacne Espuma
Detox, Dermosoft Antiacne Sérum Multissolução e Dermosoft
Antiacne Sérum Secativo Pontual e como suplementação oral o
nutracêutico, Dermosoft Antiacne Acne In.
Modo de uso: com o auxílio de uma espátula ou pincel, aplique
a máscara formando uma camada uniforme em toda a área a ser
tratada. Deixe agir de 10 a 15 minutos e remova em seguida com
algodão embebido em água ﬁltrada.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações (180 g)
Tamanho: uso profissional - 180 g
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Peelings
Os peeling da Extratos da Terra foi desenvolvida
para eliminar a acne, clarear a pele e prevenir o
envelhecimento cutâneo. Formulada com ativos
especiais que promovem a renovação celular,
equalizam a melanina, estimulam a renovação do
colágeno e purificam a pele.
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Dermosoft Peeling
Iluminador Sérum Fluido Facial
Benefícios:
- Clareia e uniformiza o tom da pele
- Reduz a síntese de melanina
- Possui ação antioxidante
- Possui ação antiglicação (proteção do colágeno e elastina)
- É um inibidor da tirosinase
Ativos: ácido mandélico 7,5%, bio AHAs 2,5%, dermawhite® e
decarboxi carnosine (alistin).
Indicação profissional: o Peeling Iluminador é indicado para o
clareamento da pele, pois é composto pela sinergia de ácidos
(mandélico, glicólico, lático, cítrico, tartárico, ferúlico e glucônico)
e ativos que reduzem a pigmentação da pele e têm propriedades
queratolíticas. O ácido mandélico, juntamente com o dermawhite®,
atua na síntese da melanina através da inibição da enzima
tirosinase. Na melanina já depositada na superfície da epiderme,
ajuda a promover uma eficaz remoção dos pigmentos por ativar
uma esfoliação superficial da camada córnea. Para completar o
tratamento, o Peeling Iluminador tem o alistin, com potente ação
antioxidante, protegendo as membranas biológicas do estresse
oxidativo, ao mesmo tempo que protege as enzimas e as proteínas
das ligações cruzadas (cross-linking). Ele neutraliza os radicais livres,
além de apresentar resistência à degradação enzimática. Dessa
forma, devolve a luminosidade da pele e atua como um agente
antiglicação. O Peeling Iluminador é um peeling seguro, que não
causa descamação e pode ser utilizado durante todo o ano. Por não
descamar, evita o “efeito rebote” e promove resultados efetivos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para o
uso no home care, tais como a Dermosoft Revitalize Dermo Vit C.
Modo de uso: aplique o produto em toda a face (em média 6 gotas)
e deixe agir por 10 minutos, observando a tolerância da pele. Remova
com algodão embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações
Tamanho: uso profissional - 30 ml

Dermosoft Peeling
Iluminador Sérum Fluido Facial

Antes

Depois

Resultados visíveis da aplicação com apenas 10 sessões.
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Dermosoft Peeling
Rejuvenescedor Sérum Fluido Facial
Benefícios:
- Reduz e previne rugas e linhas de expressão
- Diminui a flacidez
- Promove esfoliação química e enzimática
- Estimula a produção de colágeno
- Previne os danos da radiação UV
- Renova as células
- Atua como regenerador cutâneo
Ativos: ácido lático 10% + ácido elágico (renew zyme®)
Indicação profissional: o Peeling Rejuvenescedor é formulado com
ácidos menos agressivos e irritantes que regeneram e rejuvenescem
a pele sem provocar desconforto. O ácido lático presente no peeling
ainda fortalece a função de proteção da pele, fornecendo o fator
natural de hidratação e regulando o pH – importante para manter a
pele saudável. Atua no rejuvenescimento de peles fotoenvelhecidas
por prevenir os danos causados pela radiação UV. Além disso, o
renew zyme® promove uma esfoliação enzimática, em que enzimas
proteolíticas hidrolisam a queratina, removendo os queratinócitos
envelhecidos e favorecendo o processo de renovação celular e a
regeneração dos tecidos epidérmicos de forma muito mais rápida.
Como consequência, tem-se a estimulação da produção de novas
células, de forma a tratar e prevenir o aparecimento das rugas e das
marcas de expressão e melhorando o aspecto cutâneo. O Peeling
Rejuvenescedor é um peeling seguro, que não causa descamação
e pode ser utilizado durante todo o ano. Por não descamar, evita o
“efeito rebote” e promove resultados efetivos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para o
uso no home care como o Sérum Preenchedor e Firmador Facial e
a Dermo Vit C da linha Dermosoft Revitalize, além do Creme AntiIdade Reverse da linha Dermosoft Day.
Modo de uso: aplique o produto em toda a face (em média 6 gotas)
e deixe agir por 10 minutos, observando a tolerância da pele. Remova
com algodão embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações
Tamanho: uso profissional - 30 ml

Dermosoft Peelig
Rejuvenescedor Sérum Fluido Facial

Antes

Depois

Resultados visíveis da aplicação com apenas 10 sessões.
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Dermosoft Antiacne
Peeling Secativo
Benefícios:
- Reduz acne e comedões
- Possui ação secativa
- Auxilia no clareamento de hipercromias pós-inflamatórias
- Auxilia na redução das cicatrizes de acne
- Reduz a vermelhidão e o inchaço
- Evita a formação de hipercromias
- Controla o processo inflamatório
- Auxilia na cicatrização
- Controla a oleosidade
- Desobstrui os poros
Ativos: ácido mandélico 5%, ácido glicólico 3% e ácido salicílico 2%
e acneol.
Indicação profissional: O peeling secativo é composto por três
importantes ácidos mais o acneol, que juntos são capazes de agir
nas principais causas da acne. O ácido glicólico é um esfoliante que
age nas camadas mais superficiais da pele, promovendo a renovação
celular, auxiliando na redução das cicatrizes de acne e estimulando
a produção de colágeno. O ácido salicílico complementa a ação
esfoliante do ácido glicólico e ainda promove uma esfoliação dentro
dos poros, limpando-os e auxiliando no controle da oleosidade. A
associação dos ácidos salicílico e mandélico controla as bactérias
que estão na pele e que são responsáveis pelo processo inﬂamatório
da acne. O ácido mandélico também favorece o processo de
cicatrização e regula a produção de melanina, evitando a formação
de marcas hiperpigmentadas na pele. Para completar o tratamento,
o peeling contém ainda o acneol, que é efetivo na redução da
formação da acne e de comedões, reduz o inchaço e a vermelhidão
característicos dessas peles, e ainda melhora o grau de inﬂamação da
acne. Tem ação secativa, melhora o aspecto geral da pele e controla
a oleosidade logo nas primeiras aplicações.
Indicação home care: esse produto é de uso exclusivo para
profissionais, para uso em casa indicamos o kit Dermosoft Antiacne
Home Care composto por: Dermosoft Antiacne Espuma Detox,
Dermosoft Antiacne Sérum Multissolução e Dermosoft Antiacne
Sérum Secativo Pontual e como suplementação oral o nutracêutico,
Dermosoft Antiacne Acne In.
Modo de uso individual: após toniﬁcar a pele com o Tônico
Equalizador, aplique o peeling sobre toda a região a ser tratada e
deixe agir de 10 a 15 minutos, observando a tolerância de pele. Após
o tempo, retire com algodão umedecido em água filtrada.
Modo de uso protocolo: após toniﬁcar a pele com o Tônico
Equalizador, aplique o peeling sobre toda a região a ser tratada. Em
seguida, aplique sobre o Peeling Secativo a Máscara Antioleosidade
e deixe agir por 15 minutos, observando a tolerância da pele.
Após o tempo, retire com algodão umedecido em água ﬁltrada.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações (30 g)
Tamanho: uso profissional - 30 g
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Antiacne
A linha Dermosoft Antiacne é uma linha com produtos
exclusivos para o tratamento da acne em cabine e produtos
para os cuidados diários da pele em casa. A linha é indicada
para acne adulta e/ou hormonal e atua de forma global nas
principais causas que levam ao aparecimento da acne.

Dermosoft Antiacne
Sabonete Detoxificante
Benefícios:
- Detoxificante celular
- Limpa e purifica os poros
- Limpa a pele profundamente
- Controla a oleosidade
- Diminui o aspecto avermelhado
- 2 em 1: máscara e sabonete
Ativos: acneol, biodetox, nano melaleuca, argila verde, tensoativos
suaves, argila baunilha.
Indicação profissional: sabonete detoxificante é um produto
multifuncional diferenciado por conta de sua aplicação inovadora. O
produto é uma máscara detoxificante, aplicada ainda antes de a pele
ser higienizada, que por sua ação detox elimina as impurezas que
conseguiram penetrar na pele, auxiliando o organismo a expulsar
as toxinas que ficam acumuladas nos poros e que contribuem para
o processo inflamatório da acne. Quando umedecida, a máscara
emulsiona e vira um sabonete, limpando a pele de todas as toxinas
e impurezas que ficam nela alojadas. Contém argila verde, rica em
zinco, que age nas glándulas sebáceas controlando o excesso de
oleosidade, removendo as impurezas e ajudando a desobstruir os
poros. Já a ação antipoluição fica por conta do biodetox, que purifica
a pele dos agentes tóxicos acumulados na sua superfície e dentro dos
poros através do estímulo de enzimas detoxificantes, protegendo a
pele do estresse oxidativo. A melaleuca nanoencapsulada reduz a
vermelhidão, melhorando o aspecto geral da pele e auxiliando no
controle de bactérias. A argila baunilha evita a formação de marcas
escuras decorrentes das lesões inflamatórias. Ao ser emulsionada,
a máscara é facilmente retirada em forma de sabonete, o qual terá
a função de limpar profundamente a pele. A limpeza completa é
realizada pelo acneol, que atua como esfoliante na superfície e
dentro dos poros, limpando-os profundamente, além de favorecer
a remoção das células mortas. A sinergia dos ativos reduz a
inflamação, controla as bactérias envolvidas na formação da acne
e da oleosidade excessiva da pele, promovendo um efeito matte e
refrescante. O produto é composto, ainda, por tensoativos suaves
que não agridem nem ressecam a pele.
Indicação home care: esse produto é de uso exclusivo para
profissionais, para uso em casa indicamos o kit Dermosoft Antiacne
Home Care composto por: Dermosoft Antiacne Espuma Detox,
Dermosoft Antiacne Sérum Multissolução e Dermosoft Antiacne
Sérum Secativo Pontual e como suplementação oral o nutracêutico,
Dermosoft Antiacne Acne In.
Modo de uso: caso seja necessário, antes de aplicar o produto, retire
a maquiagem da cliente. Em seguida aplique o produto em forma de
máscara por toda a área a ser tratada, de maneira homogênea. Deixe
agir por 10 minutos. Aplique Dermosoft Antiacne Tônico Equalizador
sobre a máscara e faça movimentos circulares. Assim que a máscara
emulsionar, continue fazendo movimentos circulares para higienizar
completamente a pele. Retire o produto com algodão seco. Se
necessário, retire os resíduos da pele com algodão umedecido em
água.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações (250 ml)
Tamanho: uso profissional - 250 ml
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Dermosoft Antiacne
Tônico Equalizador
Benefícios:
- Controla a oleosidade
- Diminui a irritação
- Diminui a inflamação
- Auxilia na cicatrização
Ativos: acneol (ácido salicílico, acetilmetionato de zinco, extratos
botânicos, salicilato de dimetilsilanediol e enxofre solúvel) e extrato
de aloe vera.
Indicação profissional: O Tônico Equalizador reúne os melhores
ativos para controlar a oleosidade, diminuir a irritação e a inflamação,
auxiliar na cicatrização e equilibrar o pH da pele. A associação
dos ativos presentes no acneol age nas principais causas da acne:
controlando a secreção sebácea excessiva e inibindo a ação de
bactérias e enzimas envolvidas no processo inflamatório, que
provocam o aparecimento da acne. Além dessas duas principais
funções, o produto, que também contém extrato de aloe vera,
favorece a renovação celular, auxilia na cicatrização de lesões,
diminui a irritação e a vermelhidão e tem ação antisséptica.
Indicação home care: esse produto é de uso exclusivo para
profissionais, para uso em casa indicamos o kit Dermosoft Antiacne
Home Care composto por: Dermosoft Antiacne Espuma Detox,
Dermosoft Antiacne Sérum Multissolução e Dermosoft Antiacne
Sérum Secativo Pontual e como suplementação oral o nutracêutico,
Dermosoft Antiacne Acne In.
Modo de uso: com a pele limpa e desintoxicada, umedeça o
algodão com o tônico e aplique sobre toda a área a ser tratada e
deixe absorver. Na associação com eletroterapia, após a absorção,
podem ser aplicados LED, laser de baixa potência ou microcorrente.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações (250 ml)
Tamanho: uso profissional - 250 ml
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Dermosoft Antiacne
Peeling Secativo
Benefícios:
- Reduz acne e comedões
- Possui ação secativa
- Auxilia no clareamento de hipercromias pós-inflamatórias
- Auxilia na redução das cicatrizes de acne
- Reduz a vermelhidão e o inchaço
- Evita a formação de hipercromias
- Controla o processo inflamatório
- Auxilia na cicatrização
- Controla a oleosidade
- Desobstrui os poros
Ativos: ácido mandélico 5%, ácido glicólico 3% e ácido salicílico 2%
e acneol.
Indicação profissional: O peeling secativo é composto por três
importantes ácidos mais o acneol, que juntos são capazes de agir
nas principais causas da acne. O ácido glicólico é um esfoliante que
age nas camadas mais superficiais da pele, promovendo a renovação
celular, auxiliando na redução das cicatrizes de acne e estimulando
a produção de colágeno. O ácido salicílico complementa a ação
esfoliante do ácido glicólico e ainda promove uma esfoliação dentro
dos poros, limpando-os e auxiliando no controle da oleosidade. A
associação dos ácidos salicílico e mandélico controla as bactérias
que estão na pele e que são responsáveis pelo processo inﬂamatório
da acne. O ácido mandélico também favorece o processo de
cicatrização e regula a produção de melanina, evitando a formação
de marcas hiperpigmentadas na pele. Para completar o tratamento,
o peeling contém ainda o acneol, que é efetivo na redução da
formação da acne e de comedões, reduz o inchaço e a vermelhidão
característicos dessas peles, e ainda melhora o grau de inﬂamação da
acne. Tem ação secativa, melhora o aspecto geral da pele e controla
a oleosidade logo nas primeiras aplicações.
Indicação home care: esse produto é de uso exclusivo para
profissionais, para uso em casa indicamos o kit Dermosoft Antiacne
Home Care composto por: Dermosoft Antiacne Espuma Detox,
Dermosoft Antiacne Sérum Multissolução e Dermosoft Antiacne
Sérum Secativo Pontual e como suplementação oral o nutracêutico,
Dermosoft Antiacne Acne In.
Modo de uso individual: após toniﬁcar a pele com o Tônico
Equalizador, aplique o peeling sobre toda a região a ser tratada e
deixe agir de 10 a 15 minutos, observando a tolerância de pele. Após
o tempo, retire com algodão umedecido em água filtrada.
Modo de uso protocolo: após toniﬁcar a pele com o Tônico
Equalizador, aplique o peeling sobre toda a região a ser tratada. Em
seguida, aplique sobre o Peeling Secativo a Máscara Antioleosidade
e deixe agir por 15 minutos, observando a tolerância da pele.
Após o tempo, retire com algodão umedecido em água ﬁltrada.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações (30 g)
Tamanho: uso profissional - 30 g
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Dermosoft Antiacne
Máscara Antioleosidade
Benefícios:
- Controla a oleosidade
- Secativa
- Cicatrizante
- Previne hipercromias
- Forma filme oclusivo
- Proporciona efeito mate
Ativos: argila verde, argila baunilha e óxido de zinco.
Indicação profissional: a máscara antioleosidade foi desenvolvida
especialmente para peles acneicas. Ela contém argila verde, que,
além de controlar a oleosidade, combate edemas, nutre os tecidos,
é adstringente, tonificante e cicatrizante, propriedades que são
importantes para o tratamento em cabine. A ação cicatrizante é
potencializada pela argila baunilha que também ilumina a pele e
previne a formação de marcas escuras decorrentes do processo
inflamatório da acne. A máscara é um passo importante no
protocolo de tratamento da pele acneica, pois ela também funciona
como um filme oclusivo, potencializando a permeação de ativos
que são utilizados antes dela. Esse efeito é proporcionado pelo
óxido de zinco, que forma um filme protetor entre a pele e o meio
externo. Além disso, tem propriedades anti-inflamatórias, secativas
e cicatrizantes. Sua fórmula possui emolientes que favorecem
o equilíbrio do manto hidrolipídico, evitando o ressecamento e
promovendo ao mesmo tempo efeito matte.
Indicação home care: esse produto é de uso exclusivo para
profissionais, para uso em casa indicamos o kit Dermosoft
Antiacne Home Care composto por: Dermosoft Antiacne Espuma
Detox, Dermosoft Antiacne Sérum Multissolução e Dermosoft
Antiacne Sérum Secativo Pontual e como suplementação oral o
nutracêutico, Dermosoft Antiacne Acne In.
Modo de uso: com o auxílio de uma espátula ou pincel, aplique
a máscara formando uma camada uniforme em toda a área a ser
tratada. Deixe agir de 10 a 15 minutos e remova em seguida com
algodão embebido em água ﬁltrada.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações (180 g)
Tamanho: uso profissional - 180 g
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Dermosoft Antiacne
Sérum Equilíbrio Total
Benefícios:
- Auxilia no controle de bactérias da pele
- Previne a formação de marcas escuras
- Auxilia na cicatrização
- Antioxidante
- Controla o processo inflamatório
- Controla a oleosidade excessiva
- Possui efeito matificante
Ativos: aloe vera, acneol, nano melaleuca, nano resveratrol
Indicação profissional: o Sérum Equilíbrio Total agem nas principais
causas da acne: controlando a secreção sebácea excessiva, inibindo
a ação de bactérias e enzimas envolvidas no processo inﬂamatório,
inibindo a ação dos radicais livres gerados pelo estresse oxidativo,
limpando os poros, prevenindo a formação de marcas escuras na pele
e prolongando o efeito anti-inﬂamatório. Possui acneol, que contém
8 ativos, entre eles duas formas de ácido salicílico, que promovem
esfoliação nos poros e na superfície da pele. Sua versão vetorizada
inibe as reações inﬂamatórias por impedir a ação de algumas
enzimas epidérmicas envolvidas no processo da inﬂamação e inibe
a ação de fungos. O zinco controla a oleosidade excessiva, inibindo
a ação da enzima 5 alfa-redutase, diminuindo também o brilho da
pele. Os extratos de aloe vera e acácia diminuem as irritações e o
vermelhidão da pele, por diminuir o inchaço e a coceira, além de
promover a hidratação e auxiliar na cicatrização. O enxofre, por sua
vez, tem ação secativa. O extrato de lúpulo e a melaleuca combatem
a formação da acne e controlam a oleosidade da pele. Contém a
nano melaleuca, que possui ação antibacteriana e antifúngica,
fortalecendo as defesas do organismo e auxiliando no controle de
bactérias. Na pele acneica, o efeito bactericida é prolongado pela
associação do resveratrol, que inibe o desenvolvimento da acne,
prolongando e potencializando o efeito antibacteriano. O nano
resveratrol tem efeito clareador da pele, atuando na prevenção da
formação de hipercromias, favorece a cicatrização e possui forte
atividade hidratante por longo período de tempo, além de ter ação
antioxidante.
Indicação home care: esse produto é de uso exclusivo para
profissionais, para uso em casa indicamos o kit Dermosoft Antiacne
Home Care composto por: Dermosoft Antiacne Espuma Detox,
Dermosoft Antiacne Sérum Multissolução e Dermosoft Antiacne
Sérum Secativo Pontual e como suplementação oral o nutracêutico,
Dermosoft Antiacne Acne In.
Modo de uso do produto: aplique uma leve camada do sérum em toda
a área a ser tratada e deixe absorver. Não é necessário a remoção do
produto. Na associação com eletroterapia, após a absorção do sérum
pode ser usado equipamentos como LED, laser de baixa potência ou
microcorrente. Aplique o protetor solar em seguida.
Modo de uso no protocolo: após a remoção da Máscara
Antioleosidade e do Peeling Secativo, aplique uma leve camada
do sérum em toda a área a ser tratada e deixe absorver. Não é
necessário a remoção do produto. Na associação com eletroterapia,
após a absorção do sérum pode ser usado equipamentos como LED,
laser de baixa potência ou microcorrente. Aplique o protetor solar
em seguida.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações (30 g)
Tamanho: uso profissional - 30 g

Testes comprovam - 21 dias
100% perceberam redução das lesões inﬂamadas (espinhas)
80% perceberam a diminuição de comedões fechados (cravos)
87% perceberam o tom da pele mais uniforme e com menos marcas escuras
77% perceberam resultado positivo após 14 dias de uso dos produtos
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Anti-Idade
A Extratos da Terra desenvolveu produtos que auxiliam no
rejuvenescimento facial, revertendo os sinais de envelhecimento,
estimulando a síntese de colágeno e prevenindo os danos do dia a dia.
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Dermosoft Revitalize
Dermo Vit C
Benefícios:
- Antirrugas
- Previne e clareia hipercromias
- Aumenta a produção de colágeno
- Melhora a elasticidade da pele
- Potente antioxidante
- 100% de aproveitamento da vitamina C
- Hidrata de forma prolongada
- Permeia até as camadas mais profundas
Ativos: vitamina C e resveratrol nanoencapsulados, extrato de ferula
foetida, superox-C (extrato de Kakadu).
Indicação profissional: composto por um blend de potentes
antioxidantes, como vitamina C, resveratrol, extrato de ferula
foetida, ácidos gálico e elágico, além das vitaminas A e E. Age
contra o desgaste da pele, prevenindo e atenuando os sinais de
envelhecimento, reduzindo rugas e linhas de expressão, melhorando
a flacidez, auxiliando no clareamento cutâneo e reduzindo a
produção de melanina, o que resulta em um tom uniforme da pele.
Proporciona hidratação de longa duração, reduzindo o ressecamento
da pele e estimulando a síntese de ácido hialurônico e colágeno.
O produto possui vitamina C e resveratrol nanoencapsulados que,
diferentemente dos ativos convencionais, permitem a permeação
dos ativos até as camadas mais profundas da epiderme, sendo mais
eficazes e mais seguros. Sua base em sérum tem sensorial sedoso e
agradável, podendo ser aplicado na região dos olhos. Dermo Vit C
tem potentes antioxidantes de fontes naturais e sustentáveis, como
o resveratrol, o extrato de ferula foetida e o extrato de kakadu, este
último considerado a fruta com maior concentração de vitamina C do
mundo, originária da Austrália. Por ser nanoencapsulada e envasada
em uma embalagem airless, a vitamina C não oxida dentro do frasco,
permitindo uma maior eficácia do produto e 100% de entrega.
Indicação home care: este produto também é indicado para o uso
no home care para clareamento e uniformização do tom da pele,
prevenção e tratamento das rugas e linhas de expressão, além de ser
um ótimo hidratante, deixando a pele saudável e sedosa.
Modo de uso: com a pele higienizada, aplicar sobre rosto, colo e
pescoço, e deixar absorver. Em seguida, prosseguir com o protocolo
escolhido. No home care, deve ser usado pela manhã, seguida do
protetor solar, e à noite.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 30 g

Testes comprovam - 28 dias
63,3% dos voluntários observaram que o produto clareou a pele
(redução de manchas)
73,3% observaram que o produto reduziu/suavizou as rugas e linhas
de expressão
76,7% observaram que o produto deixou a pele mais luminosa e
melhorou a aparência geral da pele
73,3% observaram que o produto melhorou a firmeza da pele
76,7% observaram que o produto uniformizou o tom da pele
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Dermosoft Revitalize
Dermo Plus
Benefícios:
- Multifuncional 7 em 1: preenche, rejuvenesce, reduz rugas, reduz linhas de
expressão, firma a pele, reduz cicatrizes e uniformiza a pele
- Fator de crescimento
- Corpo e face
Ativos: ácido hialurônico biovetorizado pelo silício, bioativo do himalaia e
hydroxyprolisilane®.
Indicação profissional: sérum desenvolvido para uso com o microagulhamento.
Possui fatores de crescimento KGF e EGF, e é livre de parabenos, corante,
essência, óleo mineral e silicone. Formulado com o bioativo do himalaia, que
estimula a produção de fatores de crescimento produzidos pelas célulastronco derivadas do tecido adiposo que atuam diretamente no envelhecimento
cutâneo, estimulando a regeneração da epiderme e diminuindo as rugas. O
ácido hialurônico diminui o ressecamento da pele após o microagulhamento,
por promover a hidratação com o aumento da produção de ácido hialurônico
natural. Além disso, tem efeito preenchedor e firmador. Os ativos mencionados
em sinergia com o hydroxyprolisilane® promovem a reestruturação da epiderme
e da derme, aumentando a produção de colágeno, organizando as fibras e
proporcionando uma melhora na elasticidade do tecido e na aparência da
pele, auxiliando na redução de cicatrizes. Além do uso com microagulhamento,
também pode ser usado nas técnicas de fotomodulação e fototerapia.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para profissionais, porém
outros produtos podem ser indicados para home care, tais como Dermosoft
Revitalize Dermo Vit C, Dermosoft Revitalize Sérum Anti-Idade Preenchedor
e Firmador Facial, Dermosoft Day Sérum Tensor ou outro produto de acordo
com as necessidades de cada pele e da avaliação da profissional.
Modo de uso: aplique uma leve camada do Sérum Dermo Plus em toda a
região a ser tratada, face ou corpo até total absorção do produto. Ao utilizar
com a técnica de microagulhamento aplique o produto imediatamente após o
agulhamento da pele.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 50 ml

Dermosoft Revitalize
Creme de Massagem Facial

Benefícios:
- Melhora a elasticidade
- Promove renovação celular
- Intensifica o ciclo de reparação celular noturno
- Combate o estresse oxidativo e os danos celulares
- Possui ação revitalizante
Ativos: artêmia, alantoína, cronopeptídeos (overnight repair), manteiga de
karité e óleo de girassol.
Indicação profissional: creme de massagem que proporciona um deslize
adequado para massagens faciais energizantes e drenagens em protocolos
de revitalização e pós-cirúrgicos. A artêmia revitaliza as células por seu
efeito energizador e combate a glicação do colágeno, que provoca a perda
de elasticidade e a formação de rugas. Os cronopeptídeos reparam os
danos celulares causados pelo estresse oxidativo, favorecem a biossíntese
de colágeno e promovem a bioconversão da vitamina D3 durante o sono. O
creme é um potente hidratante e, juntamente com a alantoína, reduz a perda
transepidérmica de água e forma uma camada protetora sobre a pele, evitando
o ressecamento e a desidratação (ação precursora do PCA), garantindo
hidratação profunda e duradoura. Reequilibra o pH fisiológico da pele e a
barreira lipídica.
Indicação home care: a versão de 60 g deste produto é indicada para o uso no
home care como hidratante para peles desidratadas e desvitalizadas. Pode ser
usado uma vez por dia, não sendo necessário realizar massagem.
Modo de uso: aplique sobre a pele com manobras estimulantes. Pode ser
aplicado também antes de uma máscara ou para finalização de protocolo antes
do protetor solar.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações (180 g)
Tamanho: uso profissional - 180 g e home care - 60 g
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Dermosoft Revitalize
Sérum Anti-Idade Preenchedor
e Firmador Facial
Benefícios:
- Reativa o volume facial
- Efeito preenchedor e firmador
- Estimula 5 proteínas
- Aumenta a produção de ácido hialurônico
- Efeito retinoic-like
- Age na epiderme, na derme e na hipoderme
Ativos: ornithine (adipofill®), ácido hialurônico fracionado
(epidermosil®), lupeol (lipex shea tris).
Indicação profissional: é um potente anti-aging e recupera o volume
facial, preenchendo as rugas. Possui como ativo o ácido hialurônico
fracionado, cuja principal função é intensificar a renovação
epidérmica (efeito retinoic-like). Em sinergia com o lupeol, aumenta
o sistema de defesa da pele e combate as reações inflamatórias,
fortalecendo a barreira epidérmica. Age contra o envelhecimento da
pele, promovendo elasticidade e firmeza. Possui fator de crescimento
que estimula a formação de proteoglicanas e glicoproteínas,
auxiliando na reestruturação do tecido e reduzindo os efeitos do
envelhecimento, assim como intensifica a formação de colágeno.
Atua diretamente no envelhecimento cutâneo, aumentando a
síntese de GAGs e ácido hialurônico natural. Aumenta a hidratação
natural da pele e reestrutura a derme, conferindo à pele uma maior
resistência às agressões externas, e restabelece a homeostase do
estrato córneo perdida durante os anos. Reconstitui o reservatório
hídrico através do estímulo de cinco proteínas (filagrina, aquaporina
– 3, claudina-1, desmogleína e loriclina) envolvidas no processo de
hidratação global. Contém ainda o ornithine, que reverte a lipotrofia,
promovendo o preenchimento rápido das rugas, principalmente
as nasogenianas, através do preenchimento da gordura local e do
aumento do volume facial sem a necessidade de métodos invasivos.
Indicação home care: este produto também é indicado para o uso
no home care para o preenchimento de rugas e linhas de expressão,
além de ser indicado para aumentar o volume facial perdido com a
idade. O produto deve ser aplicado duas vezes ao dia nas regiões
das rugas ou onde deseja-se o aumento do volume facial.
Modo de uso: com a pele higienizada, aplique o produto, duas vezes
ao dia, pontualmente sobre as rugas e linhas de expressão e deixe-o
ser absorvido.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 10 g

Testes comprovam - 7 dias
86,4% perceberam redução de rugas e linhas de expressão ao redor dos
olhos
72,7% perceberam redução de rugas e linhas de expressão dos lábios e
da testa
90,9% perceberam melhora na firmeza da pele
90,9% perceberam a eficácia para uma pele mais macia e hidratada
63,6% perceberam efeito lifting na região dos olhos
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Dermosoft Day
Prevent Creme Anti-Idade Facial
Benefícios:
- Previne os primeiros sinais do envelhecimento
- Estimula a produção de colágeno
- Combate a formação de radicais livres
- Promove elasticidade e firmeza
- Reparação celular noturna
Ativos: epidermosil® (ácido hialurônico fracionado), proteasyl® e
overnight repair
Indicação profissional: Dermosoft Day Prevent é um creme antiidade com a combinação de ativos que previnem o envelhecimento
precoce em peles com os primeiros sinais de envelhecimento. O
proteasyl® restabelece as fibras de elastina e colágeno, evitando
que elas sejam destruídas, prevenindo assim o aparecimento dos
temidos sinais da idade. Além de prevenir, o Prevent trata a pele
para que continue sempre saudável. Possui o ácido hialurônico
fracionado, o qual funciona como um fator de crescimento que
estimula a produção de fibras importantes como elastina e colágeno.
Possui um mecanismo de ação inteligente 2 em 1, que durante o
dia reduz os danos causados pelo estresse da pele, fortalecendo
a barreira epidérmica e conferindo elasticidade e firmeza. Durante
a noite, quando as células se renovam, o sistema biofuncional do
overnight repair intensifica o ciclo natural de reparação celular
noturno, agindo sobre todas as manifestações do envelhecimento
cutâneo: combatendo a formação de radicais livres, reparando os
danos celulares causados pelo estresse oxidativo, protegendo o
DNA e combatendo as alterações na estrutura e função do colágeno
que provocam a perda de elasticidade e formação de rugas.
Indicação home care: este produto também é indicado para o uso
diário no home care, pela manhã e à noite. Indicado para prevenção
e tratamento dos primeiros sinais de envelhecimento, que ocorrem
normalmente a partir do 25 anos de idade.
Modo de uso: com a pele higienizada, aplique o produto por toda
a face, o colo e o pescoço, até completa absorção. Para melhores
resultados, é indicado o uso home care, aplicando duas vezes ao dia
(manhã e noite). Uso indicado a partir dos 25 anos.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 50 g

Testes comprovam - 21 dias
70% perceberam redução das linhas de expressão
60% perceberam o aumento da elasticidade
60% perceberam o aumento da firmeza da pele
76,7% perceberam a melhora da hidratação
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Dermosoft Day
Reverse Creme Anti-Idade Facial
Benefícios:
- Reverte os sinais de envelhecimento
- Reduz rugas
- Estimula a síntese de GAGs
- Estimula a produção de colágeno
- Protege o DNA celular
- Possui ação antirradicais livres
- Aumenta a defesa da pele
- Estimula a síntese de vitamina D3
Ativos: lupeol (lipex shea tris), pró-vitamina D (overnight repair),
epidermosil® e linefactor®.
Indicação profissional: creme anti-idade que age revertendo os
sinais do envelhecimento da pele, promovendo elasticidade e firmeza.
Uma pele desidratada envelhece precocemente e, por essa razão,
Dermosoft Day Reverse confere hidratação avançada, diminuindo a
perda de água transepidérmica. O epidermosil® presente no creme
tem ação precursora do PCA, um dos principais fatores de hidratação
natural, aumenta a síntese de ácido hialurônico natural e estimula
a renovação celular. Além de hidratar, o creme aumenta o sistema
de defesa da pele e a espessura da epiderme, protege o colágeno
e atua na proteção da pele contra as agressões ambientais e o
estresse oxidativo. A presença do linefactor® confere efeito protetor
e mantém os níveis do fator de crescimento de fibroblastos, que são
responsáveis pela reestruturação da derme, estimulando a produção
de colágeno e a multiplicação celular, o que resulta na correção da
perda de elasticidade, melhorando a textura da pele e reduzindo
as rugas. Durante a noite, a associação balanceada e sinérgica do
overnight repair, que combate e repara os sinais de envelhecimento,
promove a renovação celular e a proteção do DNA.
Indicação home care: este produto também é indicado para o uso
no home care, ideal para pele normal a seca e para quem já possui
marcas de expressão e rugas mais evidentes. Recomenda-se o uso
pela manhã, associado a proteção solar, e também à noite.
Modo de uso: com a pele higienizada, aplique o produto por toda
a face, o colo e o pescoço, até completa absorção. Para melhores
resultados, é indicado o uso home care aplicando duas vezes ao dia
(manhã e noite).
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 50 g

Testes comprovam - 21 dias
66,7% perceberam eficácia na redução das linhas de expressão
70% perceberam o aumento da elasticidade da pele após o uso do
produto
70% perceberam o aumento da firmeza da pele após o uso do produto
76,7 % perceberam a melhora na hidratação da pele após o uso do
produto
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Dermosoft Day
Sérum Tensor Facial
Benefícios:
- Reduz linhas de expressão
- Combate a flacidez
- Protege e estimula o colágeno e a elastina
- Efeito lifting
- Primer
Ativos: DMAE, colágeno marinho (Densiskin®) e ácido glutâmico
Indicação profissional: produto multifuncional que promove a
redução das linhas de expressão acentuadas pelos movimentos
repetitivos faciais e pelo avanço da idade, além de proporcionar
efeito “lifting”. Possui colágeno marinho, com função tensora,
diminuindo as rugas finas e preservando a elasticidade dos tecidos
por proteger as fibras de colágeno e elastina. O DMAE presente no
creme proporciona firmeza e melhora o aspecto geral da pele, com
efeitos imediatos e a longo prazo, tendo efeito protetor contra os
radicais livres. Já o densiskin® aumenta a densidade dos tecidos
cutâneos e estimula a produção de enzimas produtoras de vitamina
D ativa.
Indicação home care: este produto também é indicado para uso
diário no home care, para redução da flacidez do rosto, colo e
pescoço. Pode ser usado como primer para proteção e tratamento
da pele antes do uso da maquiagem.
Modo de uso: aplique sobre toda a face, pescoço e colo. Pode ser
utilizado como primer antes da maquiagem.
*Por conter colágeno marinho, é um produto potencialmente alérgico
para pessoas com sensibilidade a frutos do mar.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 30 ml

Testes comprovam - 4 semanas
129,7% de melhora da elasticidade
57% de melhora da flacidez
52% de melhora intensa no preenchimento das rugas e linhas de
expressão

* Resultados de teste clínicos dermatológicos.
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Dermosoft Day
Creme para a Área dos Olhos
Benefícios:
- Reduz olheiras
- Reduz marcas de expressão
- Reduz bolsas e inchaço
- Possui ação anti-idade
- Reduz a aparência de cansaço
- Protege o colágeno e a elastina
Ativos: colágeno marinho (Densiskin®), pró-vitamina D (Overnight
Repair), proteasyl®, xantalgosil®, extrato de ginseng, extrato de
ginkgo biloba, extrato de arruda e extrato de castanha-da-índia.
Indicação profissional: a área dos olhos é uma região muito
sensível e geralmente com menos hidratação, por isso o Dermosoft
Day Creme para a Área dos Olhos é ideal para hidratar e diminuir
a aparência de cansaço. Graças ao ativo xantalgosil®, o creme
estimula a microcirculação, diminuindo as olheiras, o inchaço e
as bolsas na região dos olhos. Nessa região, aparecem também
os primeiros sinais da idade, e por isso o creme contém os ativos
densiskin® e proteasyl®, que promovem a redução das linhas
de expressão acentuadas pelos movimentos repetitivos, além de
proteger a integridade das fibras de colágeno e elastina, preservando
a elasticidade e a flexibilidade dos tecidos. Durante o dia, o overnight
repair presente na fórmula preserva a pele e protege as proteínas
dérmicas, fortalecendo a elasticidade e a firmeza. Durante a noite,
ele repara de forma global as manifestações do envelhecimento,
intensificando o ciclo de reparação celular noturno.
Indicação home care: a versão de 10 g é indicada para o uso no
home care para redução de olheiras, do inchaço, de rugas e das
linhas de expressão na área dos olhos. Indicado aplicar diariamente
pela manhã e à noite.
Modo de uso: aplique com movimentos circulares e suaves ao redor
dos olhos, de dentro para fora na pálpebra superior e de fora para
dentro na pálpebra inferior. Para melhores resultados, indique a
versão home care, que deve ser usada diariamente pela manhã e à
noite.
*Por conter colágeno marinho, é um produto potencialmente alérgico
para pessoas com sensibilidade a frutos do mar.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações (30 g)
Tamanho: uso profissional - 30 g e home care - 10 g

Testes comprovam - 4 semanas
60% perceberam diminuição do inchaço abaixo dos olhos
60% perceberam menos intensidade nas olheiras
80% perceberam melhora no preenchimento de rugas e linhas de
expressão
60% perceberam a pele mais iluminada e com tonalidade mais uniforme
90% mais hidratação, maciez e firmeza
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Clareamento
Para uma pele com aspecto saudável, a Extratos da
Terra apresenta uma série de produtos dedicados a
iluminá-la e clareá-la. Um tratamento completo que
proporciona uma pele mais uniforme e bonita.

Dermosoft Revitalize
Dermo Vit C
Benefícios:
- Antirrugas
- Previne e clareia hipercromias
- Aumenta a produção de colágeno
- Melhora a elasticidade da pele
- Potente antioxidante
- 100% de aproveitamento da vitamina C
- Hidrata de forma prolongada
- Permeia até as camadas mais profundas
Ativos: vitamina C e resveratrol nanoencapsulados, extrato de ferula
foetida, superox-C (extrato de Kakadu).
Indicação profissional: composto por um blend de potentes
antioxidantes, como vitamina C, resveratrol, extrato de ferula
foetida, ácidos gálico e elágico, além das vitaminas A e E. Age
contra o desgaste da pele, prevenindo e atenuando os sinais de
envelhecimento, reduzindo rugas e linhas de expressão, melhorando
a flacidez, auxiliando no clareamento cutâneo e reduzindo a
produção de melanina, o que resulta em um tom uniforme da pele.
Proporciona hidratação de longa duração, reduzindo o ressecamento
da pele e estimulando a síntese de ácido hialurônico e colágeno.
O produto possui vitamina C e resveratrol nanoencapsulados que,
diferentemente dos ativos convencionais, permitem a permeação
dos ativos até as camadas mais profundas da epiderme, sendo mais
eficazes e mais seguros. Sua base em sérum tem sensorial sedoso e
agradável, podendo ser aplicado na região dos olhos. Dermo Vit C
tem potentes antioxidantes de fontes naturais e sustentáveis, como
o resveratrol, o extrato de ferula foetida e o extrato de kakadu, este
último considerado a fruta com maior concentração de vitamina C do
mundo, originária da Austrália. Por ser nanoencapsulada e envasada
em uma embalagem airless, a vitamina C não oxida dentro do frasco,
permitindo uma maior eficácia do produto e 100% de entrega.
Indicação home care: este produto também é indicado para o uso
no home care para clareamento e uniformização do tom da pele,
prevenção e tratamento das rugas e linhas de expressão, além de ser
um ótimo hidratante, deixando a pele saudável e sedosa.
Modo de uso: com a pele higienizada, aplicar sobre rosto, colo e
pescoço, e deixar absorver. Em seguida, prosseguir com o protocolo
escolhido. No home care, deve ser usado pela manhã, seguida do
protetor solar, e à noite.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 30 g

Testes comprovam - 28 dias
63,3% dos voluntários observaram que o produto clareou a pele
(redução de manchas)
73,3% observaram que o produto reduziu/suavizou as rugas e linhas
de expressão
76,7% observaram que o produto deixou a pele mais luminosa e
melhorou a aparência geral da pele
73,3% observaram que o produto melhorou a firmeza da pele
76,7% observaram que o produto uniformizou o tom da pele
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Dermosoft Peeling
Iluminador Sérum Fluido Facial
Benefícios:
- Clareia e uniformiza o tom da pele
- Reduz a síntese de melanina
- Possui ação antioxidante
- Possui ação antiglicação (proteção do colágeno e elastina)
- É um inibidor da tirosinase
Ativos: ácido mandélico 7,5%, bio AHAs 2,5%, dermawhite® e
decarboxi carnosine (alistin).
Indicação profissional: o Peeling Iluminador é indicado para o
clareamento da pele, pois é composto pela sinergia de ácidos
(mandélico, glicólico, lático, cítrico, tartárico, ferúlico e glucônico)
e ativos que reduzem a pigmentação da pele e têm propriedades
queratolíticas. O ácido mandélico, juntamente com o dermawhite®,
atua na síntese da melanina através da inibição da enzima
tirosinase. Na melanina já depositada na superfície da epiderme,
ajuda a promover uma eficaz remoção dos pigmentos por ativar
uma esfoliação superficial da camada córnea. Para completar o
tratamento, o Peeling Iluminador tem o alistin, com potente ação
antioxidante, protegendo as membranas biológicas do estresse
oxidativo, ao mesmo tempo que protege as enzimas e as proteínas
das ligações cruzadas (cross-linking). Ele neutraliza os radicais livres,
além de apresentar resistência à degradação enzimática. Dessa
forma, devolve a luminosidade da pele e atua como um agente
antiglicação. O Peeling Iluminador é um peeling seguro, que não
causa descamação e pode ser utilizado durante todo o ano. Por não
descamar, evita o “efeito rebote” e promove resultados efetivos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para o
uso no home care, tais como a Dermosoft Revitalize Dermo Vit C.
Modo de uso: aplique o produto em toda a face (em média 6 gotas)
e deixe agir por 10 minutos, observando a tolerância da pele. Remova
com algodão embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações
Tamanho: uso profissional - 30 ml
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BioTempo Ilumine
Esfoliante Enzimático
Benefícios:
- Renovação celular
- Ação queratolítica
- Afinamento da camada córnea
- Aumento da permeação de ativos
Ativos: papaína, extrato de papaya, extrato de abacaxi (bromelina)
e manteiga de karité.
Indicação profissional: promove uma esfoliação suave através de
esfoliantes enzimáticos como a papaína e a bromelina, que removem
as células mortas e queratinizadas, facilitando a renovação celular e
o clareamento gradual, pois corrigem pequenas desordens cutâneas
como pigmentação excessiva, acne e envelhecimento cutâneo.
As propriedades do extrato de papaya e da manteiga de karité
melhoram a permeabilidade cutânea, hidratam e protegem as células
das agressões de agentes externos. Pode ser usado antes do creme
emoliente na limpeza de pele, em tratamento para clareamento,
rejuvenescimento, acne ou qualquer outro tratamento em que se
queira aumentar a permeabilidade dos ativos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique o produto em toda área a ser tratada com
manobras de massagem. Deixe agir por 10 minutos e retire com
algodões embebidos em água. No home care, utilizar esfoliante
enzimático em apenas três noites na semana, aplicando sobre a área
a ser tratada e deixando agir por 10 minutos. Em seguida, remover
com água.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações (200 ml)
Tamanho: uso profissional - 200 m
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Proteção Solar
Proteger a pele contra o sol é fundamental em
qualquer estação do ano. Por isso, a linha Dermosoft
Protect é composta por uma completa linha de
protetores solares com a mais moderna tecnologia,
que protege contra os raios UVA e UVB e radicais
livres. É a forma mais eficaz de hidratar a pele e
prevenir o fotoenvelhecimento diariamente.

Dermosoft Protect
Fotoprotetor Facial FPS 30 e 50
Benefícios:
- Alta proteção UVA e UVB
- Promove barreira física
- Reduz rugas e linhas de expressão
- Protege o DNA celular
- Aumenta a produção de colágeno
- Possui ação antioxidante
- Alta hidratação
- Previne o fotoenvelhecimento
Ativos: vitamina E, coenzima Q-10 e OTZ.
Indicação profissional e home care: os protetores faciais FPS 30
e 50 foram desenvolvidos para garantir a máxima proteção contra
os danos provocados pela exposição solar. Os filtros utilizados em
sua composição não sofrem degradação por ação da radiação,
garantindo um produto seguro e eficaz, quimicamente estável e
que permanece íntegro, protegendo a pele por um longo período
após ser aplicado. Dermosoft Protect possui filtros que reduzem
significativamente a formação de radicais livres na pele. Aliado à sua
composição diferenciada de ativos, como a coenzima Q-10 e OTZ,
atua como um potente antioxidante para tratamento e prevenção
do fotoenvelhecimento, diminuindo a profundidade das rugas,
proporcionando uma detoxificação dos tecidos, melhorando a
elasticidade e a firmeza da pele, agindo por um tempo prolongado
e garantindo mais eficácia. Além disso, protege o DNA celular e
confere alta hidratação.
Modo de uso: aplique uma camada uniforme por todo o rosto, colo
e pescoço, e espalhe até total absorção do produto. Reaplique o
produto a cada 2 horas.
Rendimento: aproximadamente 55 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 50 g

Dermosoft Protect
Fotoprotetor Facial Oil Free FPS 20
Benefícios:
- Protege contra a radiação UVA e UVB
- Oil free
- Controla a oleosidade
- Indicado para pele acneica e com comedões
- Possui toque seco
- Previne o fotoenvelhecimento
Ativos: extratos vegetais (bioex® antioleosidade).
Indicação profissional e home care: proteção facial moderada UVA
e UVB com toque seco e suave. Sua textura leve e a presença de
extratos vegetais são ideais para o controle da oleosidade da pele.
Além disso, hidrata, previne e protege a pele dos efeitos nocivos do
sol - contra o fotoenvelhecimento e as queimaduras solares.
Modo de uso: aplique uma camada uniforme por todo o rosto, colo
e pescoço, espalhando até total absorção do produto. Reaplique a
cada duas horas.
Rendimento: aproximadamente 55 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 50 g
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Limpeza de Pele
Todo tratamento de beleza começa com a limpeza
da pele, potencializando os resultados dos mais
diversos procedimentos estéticos. A linha Aquaface é
composta por produtos para o protocolo completo de
higienização profunda e superficial. Tudo para oferecer
mais satisfação e conforto para todos os biotipos e
fototipos.

Aquaface
Emulsão de Limpeza Facial
Benefícios:
- Remove as impurezas
- Pele limpa e hidratada
- Antipoluição
Ativos: extrato de juá, extrato de moringa (puricare®), alantoína e
complexo vegeoil.
Indicação profissional: retira as impurezas e a maquiagem sem
provocar irritação, pois contém alantoína e extrato de juá, que
acalmam, hidratam e protegem a pele. O extrato de moringa presente
na emulsão protege contra a poluição. O complexo vegeoil o torna
um produto rico em ômegas 3, 6 e 9, melhorando a elasticidade e a
hidratação da pele sem deixar resíduos oleosos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique uma pequena quantidade do produto por todo
o rosto, o pescoço e o colo, com movimentos circulares. Retire com
algodão embebido em água ou enxágue abundantemente.
Rendimento: aproximadamente 45 aplicações
Tamanho: uso profissional - 200 ml

Aquaface
Sabonete Líquido Limpeza Profunda
Benefícios:
- Limpeza profunda da pele
- Tensoativos vegetais
- Ação adstringente
Ativo: extrato de frutas vermelhas.
Indicação profissional: desenvolvido com tensoativos vegetais e
suaves, que promovem limpeza profunda sem agredir ou irritar a
pele. Possui extrato de frutas vermelhas, que são ricas em vitaminas,
sais minerais e ácidos orgânicos, conferindo assim ação hidratante,
suavizante, antioxidante e remineralizante. Reduz a oleosidade e a
sujidade cutânea devido à ação adstringente, contribuindo para a
manutenção de uma pele saudável.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para
o uso no home care, tais como, Dermosoft Clean Sabonete
Dermopurificante Facial, Dermosoft Clean Espuma de Limpeza
Facial ou Dermosoft Clean Espuma de Limpeza com Ácido Glicólico.
A escolha do produto vai depender das necessidades de cada pele.
Modo de uso: aplique o sabonete sobre a face, o colo e o pescoço,
com movimentos circulares, e remova completamente com algodão
embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Aquaface
Creme Esfoliante Facial
Benefícios:
- Remove células mortas
- Afina a camada córnea
- Adstringente
Ativos: complexo botânico LC (extrato de lavanda e cavalinha),
esfoliante natural de nozes e semente de apricot.
Indicação profissional: esfoliante físico abrasivo suave, composto
por esfoliantes vegetais e livre de esferas de polietileno. Promove
a remoção de sujidades e de células mortas, preparando a pele
para uma melhor permeação de ativos. O complexo botânico
confere propriedades adstringentes, antioleosidades, restauradoras,
remineralizantes e regeneradoras da epiderme. Balanceia a
hidratação e deixa a pele macia.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para o
uso no home care, tais como o Dermosoft Clean Peeling Fitomineral
Facial.
Modo de uso: deve ser utilizado após higienização da pele, com
movimentos circulares e de forma mais acentuada em áreas mais
espessas do rosto. Retire com algodões embebidos em água.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 250 g

Aquaface
Loção Tônica Facial
Benefícios:
- Equilibra o pH da pele
- Hidratante
- Deixa a pele tonificada e viçosa
Ativos: alantoína, extrato de cravo-branco e extrato de laranjaamarga.
Indicação profissional: equilibra o pH, além de a alantoína regular
e normalizar as funções biológicas da pele, como hidratação,
tonificação, proteção do tecido e secreção sebácea. Já os extratos
de cravo-branco e laranja-amarga conferem propriedades calmantes,
refrescantes e hidratantes à pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, porém outros produtos podem ser indicados para o
uso no home care, tais como o Dermosoft Revitalize Loção Tônica
Reequilibrante Facial.
Modo de uso: após a higienização, aplique o produto em toda a face.
Deixe ser absorvido naturalmente.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Aquaface
Creme Emoliente Facial
Benefícios:
- Auxilia no amolecimento de comedões
- Não comedogênico
Ativos: complexo antioleosidade (bioex® antioleosidade) e extrato de
lavanda.
Indicação profissional: auxilia no amolecimento de comedões antes
das extrações, podendo ser utilizado com vapor ou máscara térmica.
Não comedogênico. Pode ser usado para potencializar os resultados da
solução emoliente. O complexo antioleosidade e o extrato de lavanda
conferem ação adstringente, antisséptica e descongestionante à pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para profissionais.
Modo de uso: aplique o creme sobre a pele e deixe-o agir por 10 a 20
minutos com o auxílio de vapor de ozônio ou algodão umedecido em
água morna. Para potencializar o resultado, use-o antes da Solução
Emoliente, facilitando a extração.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 250 g

Aquaface
Solução Emoliente Facial
Benefícios:
- Facilita a extração de comedões
- Fácil aplicação
Ativo: AMP.
Indicação profissional: indicado para peles lipídicas, seborreicas e
mistas. Dissolve a gordura e facilita a extração. Amacia, amolece e
desprende os comedões da superfície queratinizada. Tem o diferencial
de conter como ativo o AMP, que é menos irritativo, menos sensibilizante
e mais seguro do que a trietanolamina. A vantagem do AMP é que ele
não forma nitrosaminas, composto cancerígeno que é um subproduto
das aminas, risco que a trietanolamina oferece dependendo de suas
impurezas.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para profissionais.
Modo de uso: faça compressas de algodão embebidas na solução e
aplique-as sobre a pele, deixando agir de 10 a 20 minutos. Sua ação
pode ser potencializada com o uso do Creme Emoliente antes da
aplicação.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml

Aquaface
Loção Descongestionante Facial
Benefícios:
- Acalma a pele
- Redução de eritema pós-extração
Ativos: Complexo botânico LCA (extrato de lavanda, camomila e
arnica) e alantoína.
Indicação profissional: loção calmante da pele e adstringente para
ser utilizada após a extração de comedões ou como tônico em peles
reativas e irritadas. O complexo botânico é rico em azuleno, sais
minerais e vitaminas, que melhoram o eritema, o ardor e a descamação
excessiva. Possui as propriedades adicionais da alantoína - antiinflamatórias, tônicas, hidratantes e refrescantes -, além de favorecer o
processo de regeneração celular.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para profissionais.
Modo de uso: aplique com o auxílio de um algodão, deixando sobre
a pele durante 20 minutos, ou borrife após a higienização. Não é
necessário retirar o excesso.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Antiestrias
A linha Lipofeme Antiestrias foi desenvolvida com produtos
específicos para combate e prevenção de estrias com uma
tecnologia inovadora, que age através de renovação celular,
hidratação, preenchimento e fortalecimento das fibras de colágeno
e elastina.
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Lipofeme Antiestrias
Peeling de Cristais de Quartzo
Benefícios:
- Esfoliação física e abrasiva
- Detox
- Renovador celular
- Esfoliante 100% vegetal
- Livre de microesferas de polietileno
Ativos: Areia de Bora Bora, cristais de quartzo e argila branca.
Indicação profissional: promove uma esfoliação física e abrasiva por
meio de esfoliantes vegetais que não agridem a pele, eliminando as
células mortas e potencializando assim o resultado do tratamento,
permitindo uma maior permeação de ativos. A ação esfoliante devese à areia de Bora Bora, aos cristais de quartzo e à argila branca, que
contém alto teor de cálcio e minerais que desintoxicam e purificam a
pele, reestruturando-a, oxigenando-a e revigorando-a.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: com o uso de luvas, faça a esfoliação no local das
estrias com movimentos circulares por 5 minutos e retire com toalha
seca ou úmida.
Rendimento: aproximadamente 60 aplicações
Tamanho: uso profissional - 300 g

51

Lipofeme Antiestrias
Peeling Corporal Sérum de Renovação
Celular
Benefícios:
- Preenchedor e firmador
- Reduz a profundidade das estrias
- Proporciona uniformidade do tom da pele
- Agente anti-aging
- Renovação e regeneração
- Aumenta a produção de ácido hialurônico natural
Ativos: ácido lático, ácido mandélico e ácido hialurônico fracionado
(epidermosil®).
Indicação profissional: foi desenvolvido a partir de uma combinação
balanceada de ácidos a 10%, composto pelos ácidos mandélico,
lático e hialurônico fracionado. O sérum tem o diferencial de possuir
ácidos que atuam de dentro para fora, reestruturando a epiderme
e a derme, e atuando como um potente renovador celular tanto
para a camada epidérmica quanto dérmica. O ácido hialurônico
fracionado é um fator de crescimento que estimula a regeneração
da pele, agindo especialmente na diferenciação e na multiplicação
dos queratinócitos. Aumenta a síntese de GAGs e do colágeno,
possui efeito preenchedor e firmador, e estimula a produção de
ácido hialurônico natural. O ácido mandélico penetra lentamente e
favorece efeito uniforme. Equilibra o processo de renovação atuando
sinergicamente nos mecanismos físicos e químicos, melhorando
a qualidade e a quantidade do colágeno e glicosaminoglicanas da
derme reticular, além de ser rejuvenescedor, assim como o ácido
lático, que induz a renovação celular através da esfoliação química e
possui alto poder umectante, clareador e rejuvenescedor.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique apenas nas estrias, deixando agir por 20
minutos, sem a necessidade de retirar.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações
Tamanho: uso profissional - 50 ml
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Lipofeme Antiestrias
Body Lotion
Benefícios:
- Diminui a aparência e a espessura das estrias
- Para estrias vermelhas e brancas
- Prevenção de novas estrias
- Hidratação profunda
- Efeito preenchedor
- Regeneração tecidual
- Proteção do colágeno e da elastina
Ativos: ácido hialurônico fracionado (epidermosil®), hidroxiprolina
(hydroxyprolisilane CN®), lipídeos (óleo de girassol e manteiga de
karité) e argisil C®.
Indicação profissional: o Body Lotion Antiestrias foi desenvolvido para
um tratamento revolucionário no combate às estrias, preenchendo
suas cicatrizes. Possui o ácido hialurônico fracionado e argisil C®, que
atuam como fator de crescimento e promovem comunicação celular,
estímulo da proliferação de queratinócitos, estímulo na formação de
proteoglicanas e glicoproteínas. Atua na produção de colágeno pela
citoestimulação dos fibroblastos, organizando as fibras de colágeno e
proporcionando uma melhora na aparência da pele. A hidroxiprolina,
por sua vez, promove maior elasticidade do tecido, melhorando o
processo regenerativo e a cicatrização, assim como aumentando a
firmeza da pele. Além disso, prevenir a formação de novas estrias
também é um processo importante no tratamento, por isso a fórmula
possui lipídeos e manteiga, que promovem uma hidratação profunda
do tecido, proporcionando maior elasticidade cutânea.
Indicação home care: este produto também é indicado para uso
no home care e deve ser utilizado diariamente em conjunto com o
tratamento profissional para redução das estrias brancas e vermelhas,
e também para prevenção do surgimento de novas estrias.
Modo de uso: após a utilização do peeling de cristais de quartzo
e peeling corporal, finalize o procedimento aplicando o produto no
local com estrias e fazendo movimentos circulares até total absorção.
Já no home care, pode ser aplicado em todo o corpo ou só no local
com estrias, duas vezes ao dia (manhã e noite), com a pele limpa.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 200 g

Testes comprovam - 45 dias
70% perceberam melhora no aspecto da estria
73% perceberam melhora na firmeza da pele
63% perceberam melhora no aspecto da pele
76% perceberam melhora na hidratação

Kit Lipofeme Antiestrias

Contém:
Lipofeme Antiestrias Peeling Corporal Sérum de Renovação Celular – 50 ml
Lipofeme Antiestrias Peeling de Cristais de Quartzo – 300 g
Lipofeme Antiestrias Body Lotion – 200 g

Resultados visíveis da aplicação do kit com apenas 10 sessões.

Antes

Depois
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Celulite,
Gordura Localizada,
Flacidez
A celulite, a gordura localizada e a flacidez são os maiores inimigos
da boa forma. Por isso, a Extratos da Terra apresenta produtos de
cabine com ativos inovadores de alta tecnologia na dermoescultura
corporal, para um tratamento de alta performance com excelentes
resultados.
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Pro Vegetal
Creme de Massagem Corporal Advanced
Skin Technology
Benefícios:
- Ação detox
- Reduz a celulite
- Diminui o edema e o inchaço
- Aumenta a permeação cutânea
Ativos: extratos venotônicos (ruscus, gengibre e grapefruit), óleo de
macadâmia e blend nanoencapsulado
Indicação profissional: tem como principal função a ação detox,
eliminando toxinas e líquidos. É um produto multifuncional, pois
também é eficaz no tratamento da celulite. Contém o óleo de
macadâmia, com excelente propriedade hidratante, preservando o
equilíbrio hídrico e promovendo a reparação da barreira cutânea,
mantendo a aparência saudável da pele. Sua base biodegradável
aumenta a permeação dos ativos, proporcionando melhora na
circulação e combatendo os radicais livres. Possui um blend
nanoencapsulado que ativa a microcirculação, confere ação antiinflamatória, calmante e potente ação antioxidante, auxiliando a
neutralizar a ação dos radicais livres que atuam no envelhecimento
da pele. Os ativos agem também no processo de renovação e
normalização da velocidade de regeneração cutânea. O extrato
de ruscus tem propriedade vasoconstritora e vasoprotetora, que
melhora o sistema circulatório e aumenta a irrigação sanguínea
periférica e, dessa forma, auxilia na diminuição de edemas e do
inchaço na pele. Esse efeito é potencializado pelo grapefruit, que
auxilia na circulação e na diminuição do edema, além de promover
a hidratação do tecido, mantendo os tecidos saudáveis. Já o
gengibre auxilia no descongestionamento do tecido e no aumento
da circulação periférica, reduzindo o líquido que fica extravasado no
tecido e que dificulta a nutrição e a oxigenação das células.
Indicação home care: a versão de 200 g é indicada no uso em casa
para redução de medidas e celulite. Recomendado o uso de uma a
duas vezes por dia.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando o produto totalmente. Realize as manobras de massagens
necessárias ao procedimento estético.
Rendimento: aproximadamente 70 aplicações (700 g)
Tamanho: uso profissional - 700 g e home care - 200 g

Testes comprovam - 30 dias
60% dos voluntários perceberam melhora da celulite
53,3 dos voluntários perceberam melhora na elasticidade
70% dos voluntários perceberam melhora na aparência geral da pele
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Lipofeme
Magic 3C - Instant Cream
Benefícios:
- Reduz gordura localizada
- Reduz medidas
- Reduz o grau de celulite e o aspecto “casca de laranja”
- Melhora a elasticidade e a hidratação
- Age por 8 horas
Ativos: óleo de cártamo, óleo de coco e óleo de chá verde (camellia
sinensis).
Indicação profissional: Lipofeme Magic 3C trouxe a inovação para o
tratamento de celulite e gordura localizada. O tratamento é composto
pelas ampolas + Lipofeme Fluido Corporal. As ampolas contêm 100%
de ativos nanoencapsulados, que permitem uma maior permeação
do produto na pele, além de atingir o alvo do problema, garantindo
a obtenção de resultados rápidos e visíveis. As nanocápsulas
proporcionam a liberação gradativa dos ativos na pele, com duração
de, no mínimo, 8h após a sua aplicação. Possui um blend de óleos
encapsulados ricos em ômegas 3, 6 e 9, sendo indicado para tratar
e prevenir a celulite e a gordura localizada, além de possuir em sua
composição substância termogênica capaz de reduzir a circunferência
abdominal. Atua como catalisador da queima de gordura e ativa a
microcirculação, sendo acelerador do metabolismo. Age ainda no
processo de renovação e regeneração cutânea. Os benefícios dos
ativos são potencializados pelo Fluido Corporal, que faz a ativação
do conteúdo da ampola, além de possuir ação firmadora. Tem ainda
o diferencial de você poder realizar a massagem por quanto tempo
desejar; quando o produto for absorvido, reaplique somente o fluido
na área onde já estava realizando massagem, e o creme reaparecerá.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. O Lipofeme Nano Shower é indicado para a manutenção
home care.
Modo de uso: agite o flaconete antes de usar. Aplique uma
quantidade de gotas suficiente na região a ser tratada e espalhe de
forma uniforme com movimentos suaves. Borrife Lipofeme Fluido
Corporal para ativar as nanocápsulas, transformando o produto em
um creme instantaneamente e, em seguida, realize as manobras de
massagem. Reaplique o Lipofeme Fluido Corporal quando necessário
para melhorar a espalhabilidade e facilitar as manobras de massagens
estéticas. Para obter o resultado esperado, siga a dosagem proposta
de gotas por aplicação. Dependendo das medidas da cliente, pode
ocorrer uma variação.

Área

Gotas

Área

Gotas

Abdômen

25 - 40

Braços

15 - 20

Coxas

20 - 30

Dorso

25 - 40

15 - 20

Panturrilha
(cada)

10 - 15

Glúteo

Observação: o uso de equipamentos pode ser feito sempre antes da
aplicação do produto. Nunca utilize equipamentos durante ou depois
da aplicação do Lipofeme Magic 3C Instant Cream. Estudos sobre o
produto não contemplam lactantes ou gestantes bem como mulheres
que estão planejando uma gravidez nesse período.
Rendimento: aproximadamente 330 gotas por ampola
Tamanho: uso profissional - 10 flaconetes de 10 ml cada

Testes comprovam - 23 dias
95% dos participantes da pesquisa notaram a redução de celulite e melhora
da firmeza da pele
95% notaram a redução do aspecto “casca de laranja”
77% de melhora no grau de hidratação
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Em 23 dias de aplicação do produto, houve redução de medidas de 1,08 cm.

Lipofeme
Fluido Corporal
Benefícios:
- Melhora na flacidez
- Promove aumento da microcirculação
- Estimula o metabolismo
- Potencializador de alta performance
Ativos: extrato de arruda, extrato de ginkgo biloba, extrato de
centella asiática e complexo silanol (xantalgosil®, hydroxyprolisilane
CN® e argisil C®).
Indicação profissional: é um potencializador de tratamentos
estéticos contra celulite, gordura localizada e flacidez. Os extratos de
arruda, ginkgo biloba e centella asiática ativam a microcirculação e
promovem maior irrigação dos tecidos, melhorando a vascularização
dos fluidos e, consequentemente, aumentando a permeabilidade,
além de proteger os tecidos devido à presença de antirradicaislivres e anti-inflamatórios. Tem ação anticelulite por promover a
comunicação celular e estimular a microcirculação. O xantalgosil®
estimula a lipólise nos adipósitos, promove a redução de medidas,
melhora a microcirculação sanguínea e a reabsorção dos edemas,
conferindo ação anticelulite intensa. Também tem ação regeneradora
e firmante do tecido conjuntivo, melhorando a firmeza da pele. O
argisil C® promove a ação lipolítica e tem ação antiglicação por
proteger e organizar as fibras de colágeno, proporcionando uma
melhora na aparência da pele e maior elasticidade do tecido. Já o
hydroxyprolisilane CN® proporciona hidratação prolongada aos
tecidos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, sendo o Lipofeme Nano Shower Anticelulítico indicado
para o uso em casa quando a finalidade do tratamento é a celulite, e
Lipofeme Firmante para tratar a flacidez.
Modo de uso: borrife o Fluido Corporal e inicie o procedimento de
massagem. Para outros tratamentos, aplique-o diretamente sobre a
pele antes da massagem.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Lipofeme
Creme Firmante Corporal
Benefícios:
- Reduz a flacidez
- Melhora a textura e a aparência da pele
- Aumenta a elasticidade da pele
- Aumenta a hidratação de forma prolongada
- Previne o envelhecimento precoce
Ativos: DMAE nano, xantalgosil®, hydroxyprolisilane®, complexo de
elastina e colágeno
Indicação profissional: Lipofeme Creme Firmante é indicado para a
redução da flacidez, aumento da elasticidade e da hidratação, melhora
da textura e da aparência da pele, além de garantir hidratação de
forma prolongada. Esses benefícios são garantidos pela combinação
de quatro ativos especialmente selecionados para garantir resultados
rápidos e eficazes. O DMAE nanoencapsulado proporciona firmeza,
combate à flacidez, melhora o aspecto da pele e proporciona efeito
lifting através da biossíntese de um neurotransmissor que age na
estrutura das fibras musculares. O xantalgosil® tem ação regeneradora
e firmante do tecido conjuntivo, melhora a microcirculação sanguínea
e a reabsorção de edemas. O complexo de elastina e colágeno
fornece substrato para a regeneração epitelial, prevenindo contra o
ressecamento e o envelhecimento precoce da pele, além de melhorar
a formação de novas fibras. Por fim, o hydroxyprolisilane® aumenta a
biossíntese e a organização das fibras de colágeno proporcionando
melhora da aparência da pele e da elasticidade, e previne o
envelhecimento precoce.
Indicação home care: este produto também é indicado no uso
em casa para redução e prevenção da flacidez de pele, podendo
ser utilizado por gestantes após o quarto mês de gestação sob
orientação médica. Recomenda-se o uso de uma a duas vezes ao dia.
Modo de uso: aplicar sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando o produto até sua total absorção.
Rendimento: aproximadamente 45 aplicações
Tamanho: uso home care e profissional - 180 g

Testes comprovam - 4 semanas
73% dos participantes do teste observaram pele mais firme
80% observaram melhora na aparência geral da pele
87% observaram que o produto deixa a pele mais lisa e hidratada
93% apresentaram resultado positivo após o uso do produto
* Realizados estudos clínicos dermatológicos e estudo de eficácia percebidas
em mulheres de 34 a 48 anos de fototipo III e IV.
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Vitta
Hiperemim Creme de Massagem
Lipotérmico
Benefícios:
- Provoca hiperemia e aquecimento
- Contém nicotinato de metila
- Reduz medidas
- Reduz gordura localizada
- Ação anticelulite
- Modelador corporal
Ativos: complexo CACCI (extrato de cavalinha, algas fucus,
centella asiática e castanha-da-índia), nicotinato de metila e silanol
(xantalgosil®).
Indicação profissional: permite um deslize adequado para as
manobras de massagens. Contém nicotinato de metila, que provoca
hiperemia, vasodilatação e aquecimento da pele, juntamente com
o complexo botânico, que ativa a microcirculação e estimula o
metabolismo celular. O aumento da circulação provoca uma melhor
absorção de ativos como o silanol, que estimula a lipólise nos
adipócitos, promove a redução de medidas e confere ação anticelulite
pelo aumento da microcirculação e diminuição de edemas.
Indicação home care: a versão menor de 180 g é indicada para o
tratamento em casa na redução de medidas e de gordura localizada.
Modo de uso: com o auxílio de luvas, aplique de forma localizada até
total absorção ou utilize com manobras de massagem. O aspecto
vermelho deve passar em poucas horas. No uso home care, aplique
de forma localizada, com movimentos circulares até total absorção
do produto.
Rendimento: aproximadamente 45 aplicações (1000 g)
e 23
aplicações (500 g)
Tamanho: uso profissional - 1000 g e 500 g e home care - 180 g

Vitta
Hiperemim Fluido Lipotérmico
Benefícios:
- Provoca hiperemia e aquecimento
- Contém nicotinato de metila
- Reduz medidas
- Reduz gordura localizada
- Possui ação anticelulite
- Ativa a microcirculação
Ativos: complexo CACCI (extrato de cavalinha, algas fucus,
centella asiática e castanha-da-índia), nicotinato de metila e silanol
(xantalgosil®).
Indicação profissional: o fluido lipotérmico contém nicotinato de
metila, que provoca hiperemia, vasodilatação e aquecimento da pele.
Juntamente com o complexo botânico, ativa a microcirculação e
estimula o metabolismo celular, promovendo uma melhor absorção
de ativos como o silanol, que estimula a lipólise nos adipócitos,
promove a redução de medidas e confere ação anticelulite pelo
aumento da microcirculação e diminuição de edemas.
Indicação home care: a versão menor de 200 ml é indicada para o
tratamento em casa na redução de medidas e de gordura localizada.
Modo de uso: com o auxílio de luvas, borrife o produto na região a
ser tratada antes da aplicação de protocolos estéticos. No uso home
care, aplique uma vez ao dia, de forma localizada, e espalhe com
movimentos circulares até total absorção do produto. O aspecto
vermelho deve passar em poucas horas.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações (500 ml) e 20
aplicações (200 ml)
Tamanho: uso profissional - 500 ml e home care - 200 ml
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Vitta
Criolipolítico
Benefícios:
- Reduz medidas
- Estimula a quebra das moléculas de gordura
- Aumenta a termogênese
- Reduz edemas e toxinas
- Auxilia na redução de celulite
Ativos: café, matcha, alecrim, mentol e ureia.
Indicação profissional: promove o resfriamento da pele e,
consequentemente, a vasoconstrição periférica, levando ao aumento
do metabolismo local, o que induz à redução de gordura na região
da aplicação. Além disso, possui propriedades termogênicas que
reduzem os efeitos do acúmulo da gordura localizada. A presença da
cafeína e do matcha promovem a remodelagem do corpo, diminuindo
medidas e estimulando diversas enzimas para controlar o metabolismo
das gorduras, o que incentiva a quebra dessas moléculas. A ação
enzimática se dá pela inibição da enzima que degrada o hormônio
norepinefrina, o qual é responsável pelo aumento do metabolismo,
pelo controle da termogênese e da oxidação da gordura. O matcha
tem propriedades adicionais de diminuição da retenção de líquidos,
auxiliando também nos tratamentos de celulite e de detoxificação,
além de ter altos níveis de antioxidantes, combatendo os radicais
livres e o envelhecimento celular. O mentol e o alecrim resfriam e
refrescam a pele, auxiliando na redução de medidas.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique uma leve camada na região escolhida e
espere 5 minutos. Em seguida, aplique uma camada mais espessa e
aguarde a ação do produto por 30 minutos. Não realize massagens e
exercícios físicos durante esse tempo. Também não é permitido ocluir
a região, pois a oclusão pode ocasionar queimadura na pele. Pode ser
aplicado em dias alternados. É aconselhado o uso de luvas durante a
aplicação do produto.
Rendimento: aproximadamente 90 aplicações
Tamanho: uso profissional - 900 g

Vitta
Crio Solução Crioterápica

Benefícios:
- Gordura localizada
- Flacidez
- Promove resfriamento local
Ativos: mentol, ureia, extrato de aloe vera e extrato de cavalinha.
Indicação profissional: promove o resfriamento local após a sua
aplicação. Os extratos de cavalinha e aloe vera têm ação tonificante e
auxiliam no combate à flacidez tecidual. Por estimular o metabolismo
e a microcirculação periférica, possui excelente resultado na redução
de medidas. Além disso, o complexo Aloe presente na solução tem
ação hidratante, protetora e restauradora dos tecidos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique com bandagens de crepe umedecidas em
água com o produto diluído (partes iguais de água, álcool e solução).
A aplicação também poderá ser feita borrifando-se a mistura
sobre as faixas úmidas em água, devendo-se evitar o contato com
a coluna cervical e lombar, rins e pulmões. Deixe agir sem oclusão
por aproximadamente 20 minutos. Também pode ser utilizado para
o preparo de argilas, misturando-se a Solução Crioterápica com a
argila.
Rendimento: aproximadamente 30 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 ml
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Vitta
Guaraná-Café Creme de Massagem
Lipotérmico
Benefícios:
- Reduz medidas
- Contém cafeína e nicotinato de metila
- Provoca hiperemia e aquecimento
- Possui ação anticelulite
- Aumenta a microcirculação
- Possui ação lipolítica
Ativos: nicotinato de metila, extrato de guaraná e extrato de café.
Indicação profissional: creme de massagem hiperemiante com
nicotinato de metila, que aumenta a atividade vascular promovendo
o aquecimento da pele e facilitando a permeação de ativos. Permite
um excelente deslizamento e é de fácil aplicação. Rico em cafeína
e em outras xantinas que estimulam o metabolismo. Tem ação
lipolítica, além de combater localmente o efeito do acúmulo de
gordura, sendo ideal para a redução de medidas. Tem propriedades
descongestionantes e vasoprotetoras e, quando associado à
massagem, promove o aumento da microcirculação periférica,
auxiliando no tratamento da celulite.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. Para o uso em casa, recomendamos o Vitta Hiperemim
Creme de Massagem Lipotérmico na versão de 180 g.
Modo de uso: com o auxílio de luvas, aplique sobre a pele executando
manobras de massagens manuais até total absorção. Reaplique
quando necessário. O aspecto vermelho deve passar em poucas
horas.
Rendimento: aproximadamente 90 aplicações
Tamanho: uso profissional 1000 g

Vitta
Bio Sal Bandagem e Banho de Imersão
Benefícios:
- Diminui edemas
- Melhora a microcirculação
Ativos: extrato de centella asiática e sulfato de magnésio.
Indicação profissional: favorece a eliminação de toxinas, sendo
um excelente potencializador no tratamento de celulite, protocolos
drenantes, modeladores e no relaxamento. Contém sulfato de
magnésio, que age regulando a atividade de várias enzimas
no organismo, equilibrando as funções essenciais do corpo e
desempenhando um papel importante na transmissão neuroquímica,
auxiliando no tratamento de dores musculares e no alívio do estresse.
O sulfato de magnésio, associado ao extrato de centella, melhora
o sistema circulatório, equilibrando a hidratação e a irrigação dos
tecidos. Em consequência, provoca a diminuição de edemas e a
eliminação de toxinas do organismo, melhorando ainda a textura da
pele e facilitando a regeneração celular. O Bio Sal pode ser associado
a outros produtos da linha, sendo ideal para banhos de imersão,
flutuação e bandagens.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. Para manutenção do tratamento em casa,
recomendamos o Pro Vegetal Creme de Massagem Advanced Skin
Technology de 200 g para redução de medidas e edema.
Modo de uso: dissolva uma colher em um copo de água morna,
umedeça faixas de crepe e coloque-as nas regiões a serem tratadas,
ou umedeça toalhas para executar a massagem.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações (500 g) e 80
aplicações (1000 g)
Tamanho: uso profissional - 1000 g e 500 g
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Lipofeme
Creme Firmante Corporal
Benefícios:
- Reduz a flacidez
- Melhora a textura e a aparência da pele
- Aumenta a elasticidade da pele
- Aumenta a hidratação de forma prolongada
- Previne o envelhecimento precoce
Ativos: DMAE nano, xantalgosil®, hydroxyprolisilane®, complexo de
elastina e colágeno
Indicação profissional: Lipofeme Creme Firmante é indicado para a
redução da flacidez, aumento da elasticidade e da hidratação, melhora
da textura e da aparência da pele, além de garantir hidratação de
forma prolongada. Esses benefícios são garantidos pela combinação
de quatro ativos especialmente selecionados para garantir resultados
rápidos e eficazes. O DMAE nanoencapsulado proporciona firmeza,
combate à flacidez, melhora o aspecto da pele e proporciona efeito
lifting através da biossíntese de um neurotransmissor que age na
estrutura das fibras musculares. O xantalgosil® tem ação regeneradora
e firmante do tecido conjuntivo, melhora a microcirculação sanguínea
e a reabsorção de edemas. O complexo de elastina e colágeno
fornece substrato para a regeneração epitelial, prevenindo contra o
ressecamento e o envelhecimento precoce da pele, além de melhorar
a formação de novas fibras. Por fim, o hydroxyprolisilane® aumenta a
biossíntese e a organização das fibras de colágeno proporcionando
melhora da aparência da pele e da elasticidade, e previne o
envelhecimento precoce.
Indicação home care: este produto também é indicado no uso
em casa para redução e prevenção da flacidez de pele, podendo
ser utilizado por gestantes após o quarto mês de gestação sob
orientação médica. Recomenda-se o uso de uma a duas vezes ao dia.
Modo de uso: aplicar sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando o produto até sua total absorção.
Rendimento: aproximadamente 45 aplicações
Tamanho: uso home care e profissional - 180 g

Testes comprovam - 4 semanas
73% dos participantes do teste observaram pele mais firme
80% observaram melhora na aparência geral da pele
87% observaram que o produto deixa a pele mais lisa e hidratada
93% apresentaram resultado positivo após o uso do produto
* Realizados estudos clínicos dermatológicos e estudo de eficácia percebidas
em mulheres de 34 a 48 anos de fototipo III e IV.
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Lipofeme
Fluido Corporal
Benefícios:
- Melhora na flacidez
- Promove aumento da microcirculação
- Estimula o metabolismo
- Potencializador de alta performance
Ativos: extrato de arruda, extrato de ginkgo biloba, extrato de
centella asiática e complexo silanol (xantalgosil®, hydroxyprolisilane
CN® e argisil C®).
Indicação profissional: é um potencializador de tratamentos
estéticos contra celulite, gordura localizada e flacidez. Os extratos de
arruda, ginkgo biloba e centella asiática ativam a microcirculação e
promovem maior irrigação dos tecidos, melhorando a vascularização
dos fluidos e, consequentemente, aumentando a permeabilidade,
além de proteger os tecidos devido à presença de antirradicaislivres e anti-inflamatórios. Tem ação anticelulite por promover a
comunicação celular e estimular a microcirculação. O xantalgosil®
estimula a lipólise nos adipósitos, promove a redução de medidas,
melhora a microcirculação sanguínea e a reabsorção dos edemas,
conferindo ação anticelulite intensa. Também tem ação regeneradora
e firmante do tecido conjuntivo, melhorando a firmeza da pele. O
argisil C® promove a ação lipolítica e tem ação antiglicação por
proteger e organizar as fibras de colágeno, proporcionando uma
melhora na aparência da pele e maior elasticidade do tecido. Já o
hydroxyprolisilane CN® proporciona hidratação prolongada aos
tecidos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, sendo o Lipofeme Nano Shower Anticelulítico indicado
para o uso em casa quando a finalidade do tratamento é a celulite, e
Lipofeme Firmante para tratar a flacidez.
Modo de uso: borrife o Fluido Corporal e inicie o procedimento de
massagem. Para outros tratamentos, aplique-o diretamente sobre a
pele antes da massagem.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Vitta
Estético Creme de Massagem Drenante
Benefícios:
- Estimulante metabólico
- Melhora edemas
- Promove a regeneração celular
- Antioxidante
Ativos: extrato de erva-mate, extrato de goji berry e extrato de
pimenta-preta.
Indicação profissional: tem efeito descongestionante e estimulante
do metabolismo, melhorando a microcirculação e a vascularização,
além de ser antilipêmico. A erva-mate é culturalmente conhecida
como estimulante natural, e seus benefícios são incomparáveis a
outras ervas. Possui cafeína, vitaminas e sais minerais, exercendo
importante papel na regeneração celular, além de ser um antioxidante
vegetal que protege e previne as células do envelhecimento precoce.
A pimenta-preta, por sua vez, tem importantes propriedades
estimulantes, e o goji berry, tem propriedades dermoestimulantes e é
um potente antioxidante. Estudos mostraram que ele aumenta o nível
de hidroxiprolina dérmica, indicando, assim, o aumento no nível da
síntese de colágeno.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para profissionais.
Para manutenção do tratamento em casa, recomendamos o Pro
Vegetal Creme de Massagem Advanced Skin Technology de 200 g
para redução de edemas e redução de medidas.
Modo de uso: aplique uma fina camada na pele e massageie até
total absorção. Pode ser usado em drenagens e em massagens
modeladoras.
Rendimento: aproximadamente 90 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 g

Pro Vegetal
Creme de Massagem Corporal Drenante
Benefícios:
- Auxilia na eliminação de edemas
- Estimula a microcirculação
- Restaura as funções vitais dos tecidos
- Indicado para pré e pós-operatório
Ativos: blend de óleos e manteigas 100% vegetais e ECO-blend
(extratos de arruda, centella asiática, ginkgo biloba e hera).
Indicação profissional: formulado com óleos e extratos 100%
vegetais, previne a celulite, auxilia na eliminação de edemas e
hematomas, e inibe a vasoconstrição, a destruição do colágeno e
a despolimerização do ácido hialurônico. Com os movimentos da
massagem aliados ao ECO-blend presente na fórmula, estimula a
microcirculação periférica, melhora a vascularização e a irrigação
dos tecidos, além de estimular o metabolismo. Contém também o
blend de óleo e manteigas com ação antioxidante e antirradicais
livres, melhorando a textura da pele e equilibrando a sua hidratação
e saúde.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. Para manutenção do tratamento em casa,
recomendamos o Pro Vegetal Creme de Massagem Advanced Skin
technology de 200 g.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos de massagem
até total absorção, podendo reaplicar se necessário.
Rendimento: aproximadamente 70 aplicações (700 g)
Tamanho: uso profissional - 700 g
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Pro Vegetal
Creme de Massagem Corporal Advanced
Skin Technology
Benefícios:
- Ação detox
- Reduz a celulite
- Diminui o edema e o inchaço
- Aumenta a permeação cutânea
Ativos: extratos venotônicos (ruscus, gengibre e grapefruit), óleo de
macadâmia e blend nanoencapsulado
Indicação profissional: tem como principal função a ação detox,
eliminando toxinas e líquidos. É um produto multifuncional, pois
também é eficaz no tratamento da celulite. Contém o óleo de
macadâmia, com excelente propriedade hidratante, preservando o
equilíbrio hídrico e promovendo a reparação da barreira cutânea,
mantendo a aparência saudável da pele. Sua base biodegradável
aumenta a permeação dos ativos, proporcionando melhora na
circulação e combatendo os radicais livres. Possui um blend
nanoencapsulado que ativa a microcirculação, confere ação antiinflamatória, calmante e potente ação antioxidante, auxiliando a
neutralizar a ação dos radicais livres que atuam no envelhecimento
da pele. Os ativos agem também no processo de renovação e
normalização da velocidade de regeneração cutânea. O extrato
de ruscus tem propriedade vasoconstritora e vasoprotetora, que
melhora o sistema circulatório e aumenta a irrigação sanguínea
periférica e, dessa forma, auxilia na diminuição de edemas e do
inchaço na pele. Esse efeito é potencializado pelo grapefruit, que
auxilia na circulação e na diminuição do edema, além de promover
a hidratação do tecido, mantendo os tecidos saudáveis. Já o
gengibre auxilia no descongestionamento do tecido e no aumento
da circulação periférica, reduzindo o líquido que fica extravasado no
tecido e que dificulta a nutrição e a oxigenação das células.
Indicação home care: a versão de 200 g é indicada no uso em casa
para redução de medidas e celulite. Recomendado o uso de uma a
duas vezes por dia.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando o produto totalmente. Realize as manobras de massagens
necessárias ao procedimento estético.
Rendimento: aproximadamente 70 aplicações (700 g)
Tamanho: uso profissional - 700 g e home care - 200 g

Testes comprovam - 30 dias
60% perceberam melhora na celulite
53,3% perceberam melhora da elasticidade
70% perceberam melhora na aparência geral da pele
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Vitta
Biolipox C
Benefícios:
- Eliminação de toxinas pela pele
- Auxiliar de eletroterapia
- Diminuição de edema
- Antipoluição
- Aumenta a produção de colágeno e elastina
Ativos: bio complex (extrato de algas, couve, goji berry e espinafre)
Indicação profissional: Vitta Biolipox C contém o bio complex rico
em vitaminas, principalmente vitamina C e aminoácidos, que formam
as proteínas essenciais para a longevidade. Tem em sua composição
uma gama de ativos sinergicamente trabalhando para a eliminação
de toxinas, deixando as células mais saudáveis e fortes. Desintoxica
a pele e aumenta o sistema de defesa, protegendo contra a
poluição e prevenindo a formação de radicais livres e espécies
reativas que prejudicam as células e promovem o envelhecimento
celular. Além disso, o gel é um potente antioxidante e pró-aging
celular, aumentando a resistência das fibras de colágeno e elastina,
e melhorando a firmeza da pele. O Biolipox C é o produto ideal
para associar a tratamentos que fazem uso de eletroterapia, sendo
um potencializador dos tratamentos em cabine para redução de
medidas, edema, antipoluição e flacidez, pois o produto é rico em
vitamina C, necessária para que a síntese de colágeno (promovida
pelo equipamento) seja realizada adequadamente, obtendo-se assim
fibras de boa qualidade e bem organizadas para dar sustentação e
firmeza à pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: pode ser usado em inúmeros protocolos: como
máscara antes de oclusão fria, com argila, com bandagem, com
plástico-filme ou com manta térmica. Para isso, espalhe uma camada
fina do produto nas áreas a serem tratadas e prossiga com o
protocolo preferido. Pode ser usado como gel condutor com o auxílio
de ultrassom, microcorrentes, ou ainda com qualquer equipamento
que necessite de gel de condução não glicerinado. Um outro uso do
produto pode ser somente com terapia manual, aplicando-o sobre a
pele e realizando massagem até total absorção.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 ml
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Relaxante
Produtos que auxiliam nas manobras dos protocolos
usados em spas, cabines de estéticas ou qualquer
outro procedimento que vise ao bem-estar corporal
através de manobras específicas.

Pro Vegetal
Oil Dermo Active Óleo de Massagem
Benefícios:
- Pode ser usado em pré e pós-operatório
- Melhora a elasticidade
- Forma filme protetor não oclusivo
- Possui ação hidratante e regenerador
- 100% óleos vegetais
Ativos: óleo de amêndoas doces, óleo de girassol, óleo de argan e
vitamina E.
Indicação profissional: constituído por óleos vegetais de alto valor
nutritivo ricos em ômegas 3, 6 e 9, sendo este último conhecido
por ser um importante fornecedor de vitamina F, que age contra
o ressecamento da pele, aumenta os elementos nutritivos para as
células, estimula as trocas e a oxigenação celular, normaliza e reforça
a estrutura do manto hidrolipídico, além de auxiliar no deslize em
massagem estética corporal. Possui óleo de amêndoas, rico em
vitaminas A e B, que conferem propriedades rejuvenescedoras,
regeneradoras, amaciantes e nutritivas, melhorando a flexibilidade e
a elasticidade da pele. Contém óleo de girassol e óleo de argan, que,
além de conterem altos níveis de ácidos graxos, possuem tocoferóis
e vitaminas E, A e K, com propriedades reepitelizantes. Auxilia na
cicatrização, promove o crescimento de novas células cutâneas e
acelera a regeneração celular, tornando a pele mais firme. Contém
vitamina E, que aumenta a produção de colágeno e o mantém íntegro
e forte. Devido ao seu efeito antioxidante, neutraliza os radicais livres
e evita o envelhecimento precoce.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. Para o uso em casa, recomendamos o Pro Vegetal
Creme de Massagem Ômega 7 na versão de 200 g.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando totalmente o produto, e realize as manobras de
massagens necessárias ao procedimento estético. Pode ser utilizado
em radiofrequência, conforme indicação do fabricante do aparelho.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Pro Vegetal
Creme de Massagem Corporal Neutro
Benefícios:
- Sem essência
- Ideal para associar com a aromaterapia
- Hidrata e protege o manto hidrolipídico
Ativos: blend de óleos e manteigas 100% vegetais.
Indicação profissional: Formulado com óleos 100% vegetais e livre
de essência, é um creme ideal para as técnicas de aromaterapia,
podendo ser usado em conjunto com óleos essenciais, pois oferece
alta qualidade em textura e no sensorial. Por ser livre de essência
e parabenos, assim como de óleo mineral, pode ser usado em
pessoas com pele sensível sem causar irritações. Facilita o deslize
em manobras de massagens corporais em cabine ou spa, melhora
o aspecto da pele, proporciona hidratação e protege o manto
hidrolipídico.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. Para manutenção do tratamento em casa,
recomendamos o Pro Vegetal Creme de Massagem Ômega 7 na
versão de 200 g.
Modo de uso: aplique sobre a pele e execute manobras de massagem.
Rendimento: aproximadamente 70 aplicações
Tamanho: uso profissional - 700 g

Pro Vegetal
Creme de Massagem Corporal Ômega 7
Benefícios:
- Rejuvenesce a pele
- Previne e trata o ressecamento da pele
- Aumenta a elasticidade e a hidratação
- Possibilita a reposição tópica dos ômegas
Ativos: blend de óleos e manteigas 100% vegetais, melange de
ômegas 3, 6, 7 e 9 e óleo de macadâmia.
Indicação profissional: normaliza as funções biológicas da pele, tais
como rejuvenescimento, nutrição e manutenção da estrutura celular.
Por ser rico em ômegas 3, 6, 7 e 9, faz a reposição tópica de ômegas
essenciais ao organismo, mantendo o equilíbrio hidrolipídico e
reforçando a função de barreira da pele. Além disso, os ômegas têm
funções específicas na pele. O ômega 3 possui ação anti-inflamatória
e auxilia na manutenção e na preservação da membrana celular. O
ômega 6 mantém a pele hidratada e protegida, e evita a perda de água
transepidérmica, melhorando as funções elásticas da pele. O ômega
7 está presente em todos os tecidos e é um componente natural da
pele, porém, com o passar dos anos, sua quantidade diminui, por isso
a reposição dele auxilia no combate a rugas, no ressecamento, na
perda de elasticidade e em outros sintomas de peles desnutridas e
envelhecidas. Juntamente com o ômega 9, repara a pele danificada
pelo sol, além de ter importante papel na reposição da oleosidade
em peles ressecadas e com problemas de escamação.
Indicação home care: a versão de 200 g é indicada para a uso
em casa para tratar e prevenir o ressecamento da pele. O produto
também é indicado para peles sensíveis e finas que precisam de
cuidados especiais.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando o produto totalmente. Realize as manobras de massagens
necessárias ao procedimento estético.
Rendimento: aproximadamente 70 aplicações (700 g)
Tamanho: uso profissional - 700 g e home care - 200 g
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Vitta
Relax Neutro Creme de Massagem
Corporal
Benefícios:
- Livre de essência
- Massagem relaxante
Ativos: base livre de ativos e de essência.
Indicação profissional: creme de massagem corporal relaxante livre
de essência, que facilita o deslize nas manobras e promove maciez e
hidratação para a pele. Por ser um creme neutro, é ideal para pessoas
que têm pele sensível ou algum tipo de alergia a essências.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique na quantidade ideal para deslizamento sobre a
pele e massageie. Reaplique se necessário.
Rendimento: aproximadamente 90 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 g

Vitta
Relax Capim-Limão Creme de Massagem
Corporal
Benefícios:
- Massagem relaxante
- Acalma e hidrata a pele
Ativo: extrato de capim-limão
Indicação profissional: ideal para massagem relaxante, facilitando o
deslize das manobras, sem deixar a pele gordurosa. Contém extrato
de capim-limão, rico em óleos essenciais, com ação calmante,
refrescante e hidratante para a pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique na quantidade ideal para deslizamento sobre a
pele e massageie. Reaplique se necessário.
Rendimento: aproximadamente 90 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 g

Vitta
Relax Frutas Vermelhas Creme de
Massagem Corporal
Benefícios:
- Massagem relaxante
- Acalma e hidrata a pele
Ativo: extrato de frutas fermelhas (cereja, framboesa e amora).
Indicação profissional: facilita o deslizamento em massagens
corporais relaxantes, promovendo maciez e hidratação para a pele.
Contém extrato de frutas vermelhas, ricas em vitaminas e em sais
minerais que melhoram a textura da pele, mantendo-a macia, viçosa
e hidratada.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique na quantidade ideal para deslizamento sobre a
pele e massageie. Reaplique se necessário.
Rendimento: aproximadamente 90 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 g
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Vitta
Relax Vinho Creme de Massagem Corporal
Benefícios:
- Massagem relaxante
- Acalma e hidrata a pele
Ativos: óleo de semente de uva e Elascom®.
Indicação profissional: creme de massagem relaxante que facilita
o deslize das manobras e proporciona hidratação à pele. Contém
complexo de elastina parcialmente hidrolisada, com peptídeos de
colágeno que melhoram a formação de novas fibras, prevenindo
contra o ressecamento e o envelhecimento precoce da pele.
Enriquecido com ômega 6 e vitamina E (óleo de semente de uva),
responsáveis pela regeneração e pela manutenção do tecido cutâneo.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique na quantidade ideal para deslizamento sobre a
pele e massageie. Reaplique se necessário.
Rendimento: aproximadamente 90 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 g

Vitta
Atlético Creme de Massagem Corporal
Benefício:
- Auxilia no alívio das dores musculares
Ativos: mentol, cânfora, complexo GAC (extratos de ginkgo biloba,
arnica montana e confrei) e salicilato de metila.
Indicação profissional: propicia refrescância e alívio do cansaço nas
pernas e regiões doloridas. Auxilia no tratamento de contusões e
dores musculares. Contém mentol e cânfora com efeito analgésico
e anti-inflamatório, e o complexo GAC composto por ginkgo biloba,
arnica e confrei, que melhora a circulação e promove efeito relaxante
e calmante, além de restabelecer as funções vitais dos tecidos.
Indicação home care: a versão menor de 180 g é indicada para o
tratamento em casa, auxiliando no alívio das dores e da fadiga
musculares.
Modo de uso: aplique sobre a pele e massageie até total absorção
do produto. Reaplique quando necessário para as manobras de
massagem.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações (500 g)
Tamanho: uso profissional - 500 g e home care - 180 g
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Vitta
Almond Óleo para Massagem
Benefícios:
- Promove a nutrição da pele
- Melhora a elasticidade
Ativos: óleo de girassol, óleo de semente de uva e óleo de amêndoas
doces.
Indicação profissional: tem por finalidade hidratar e promover
a suavidade natural da pele, auxiliando no combate aos radicais
livres. Contém óleos vegetais com vitaminas e ômegas 3, 6 e 9, que
melhoram a flexibilidade e a elasticidade, reparando a função de
barreira e o equilíbrio hidrolipídico da pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique o óleo sobre a pele e massageie. Remova o
excesso com toalha ou algodão umedecido em água.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações (1000 ml)
Tamanho: uso profissional - 1000 ml

Basic Line
Creme de Massagem Corporal
Benefícios:
- Ativa a circulação periférica
- Coadjuvante de tratamentos estéticos
Ativo: extrato de arnica montana.
Descrição: possui um excelente deslizamento para manobras de
massagem. Tem como ativo o extrato de arnica, que tem propriedades
adstringentes, descongestionantes e tonificantes do tecido. Além de
ativar a circulação periférica, pode ser utilizado como coadjuvante
no tratamento de celulite e em protocolos descongestionantes.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando o produto totalmente. Realize as manobras de massagens
necessárias ao procedimento estético.
Rendimento: aproximadamente 90 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 g

Basic Line
Óleo de Massagem Corporal
Benefício:
- Nutrição
Ativo: óleo de semente de uva.
Descrição: auxilia no deslize em massagem estética corporal e
nutre o tecido. Por conter óleo de semente de uva, apresenta altos
índices de ácido linoleico (ômega 6) e é altamente rico em tocoferol
(vitamina E - antioxidante). Tem propriedades regeneradoras e de
manutenção do tecido cutâneo.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando o produto totalmente. Realize as manobras de massagens
necessárias ao procedimento estético.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 ml
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Argilas
As argilas são componentes de origem mineral,
coletadas diretamente do solo. São compostas
por minerais e oligoelementos que equilibram e
mantêm as funções metabólicas da pele. Podem ser
utilizadas em tratamentos estéticos, na preparação
de máscaras corporal, capilar e facial. Sua aplicação
pode ocorrer em diversos tipos de pele, conforme
os benefícios de cada tipo de argila.

Vitta
Argila Verde In Natura
Benefícios:
- Face: peles mistas e oleosas
- Corpo: celulite e redução de medidas
Ativo: argila verde.
Indicação profissional: a argila verde é a fonte da maior diversidade
dos oligoelementos, como magnésio, silício, potássio, cálcio,
fósforo, óxido de ferro, alumínio, manganês e zinco, entre outros. É
especialmente indicada para peles normais, oleosas e acneicas por sua
ação absorvente e secativa. Excelente no tratamento facial, corporal
e capilar, pois promove a esfoliação da pele, combate edemas,
nutre os tecidos e absorve toxinas, além de ter ação antisséptica,
absorvente, adstringente, tonificante e cicatrizante. Para o tratamento
facial, é indicada para peles mistas e oleosas, pois o zinco presente
na sua composição age nas glândulas, controlando o excesso de
oleosidade da pele e tirando as impurezas, ajudando a desobstruir
os poros, enquanto o silício é um rejuvenescedor orgânico. Os outros
oligoelementos auxiliam na nutrição da pele, deixando-a mais viçosa
e bonita. Em cuidados corporais, é recomendada para tratamentos
de celulite e redução de medidas por seu efeito desintoxicante e
antiedema, tonificando e nutrindo o tecido.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: adicione água mineral, tônico ou fluido Extratos da
Terra de sua preferência (conforme o tratamento a ser realizado) até
formar uma pasta lisa e uniforme. Aplique na área desejada, deixe
agir de 10 a 30 minutos e retire com algodão embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 700 g
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Vitta
Argila Preta In Natura
Benefícios:
- Face: peles maduras, rejuvenescimento
- Corpo: celulite, redução de medidas e flacidez
Ativo: argila preta.
Indicação profissional: a argila preta, também conhecida como
“lama negra”, é considerada um material muito nobre. Possui grande
quantidade de materiais orgânicos e enxofre, sendo a mais ácida
das argilas. Rica em ferro, acelera a renovação celular, estimula o
colágeno, atua na pele madura e propicia rejuvenescimento da pele
da face e do corpo. Possui ação estimulante adstringente, redutora,
anti-inflamatória, antiestresse, desintoxicante e adstringente, além
de melhorar a circulação sanguínea periférica. Indicada para todos
os tipos de pele. Nos tratamentos corporais, é recomendada para
celulite, redução de medidas e flacidez. Nos tratamentos faciais, é
recomendada para rejuvenescimento e para controle de oleosidade.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: adicionar água mineral, tônico ou fluido Extratos da
Terra de sua preferência (conforme o tratamento a ser realizado), até
formar uma pasta lisa e uniforme. Aplicar na área desejada, deixar agir
de 10 a 30 minutos e retirar com algodão embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 700 g
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Vitta
Argila Branca In Natura
Benefícios:
- Face: clareamento
- Corpo: clareamento
Ativo: argila branca.
Indicação profissional: A argila branca é o tipo de argila com maior
quantidade de silicato de alumínio, caolinita e sais minerais, que
auxiliam na eliminação de toxinas da superfície da pele e possuem
nutrientes que combatem os radicais livres. Possui pH muito próximo
ao da pele, por isso é a argila mais indicada para peles sensíveis e
desidratadas, podendo ser usada em todos os tipos de pele, inclusive
peles oleosas e acneicas, pois absorve a oleosidade sem ressecar.
Tem ação tensora branda, podendo auxiliar na redução de linhas
de expressão. Tem ainda ação clareadora, suavizante, hidratante,
revitalizante e cicatrizante, promovendo o aumento da oxigenação
de áreas congestionantes, e é um ótimo esfoliante mineral.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: adicione água mineral, tônico ou fluido Extratos da
Terra de sua preferência (conforme o tratamento a ser realizado) até
formar uma pasta lisa e uniforme. Aplique na área desejada, deixe
agir por 10 a 30 minutos e retire com algodão embebido em água.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 700 g
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Fluidos,
Óleos e Géis
Os produtos da Extratos da Terra reúnem texturas e
combinações diferentes que se adequam a diversos
tratamentos. E ainda é possível optar entre as
formas de fluido, óleo ou gel e os ativos que mais se
adaptam ao seu protocolo. Você, com certeza, vai se
surpreender com os resultados.

Lipofeme
Fluido Corporal
Benefícios:
- Melhora na flacidez
- Promove aumento da microcirculação
- Estimula o metabolismo
- Potencializador de alta performance
Ativos: extrato de arruda, extrato de ginkgo biloba, extrato de
centella asiática e complexo silanol (xantalgosil®, hydroxyprolisilane
CN® e argisil C®).
Indicação profissional: é um potencializador de tratamentos
estéticos contra celulite, gordura localizada e flacidez. Os extratos de
arruda, ginkgo biloba e centella asiática ativam a microcirculação e
promovem maior irrigação dos tecidos, melhorando a vascularização
dos fluidos e, consequentemente, aumentando a permeabilidade,
além de proteger os tecidos devido à presença de antirradicaislivres e anti-inflamatórios. Tem ação anticelulite por promover a
comunicação celular e estimular a microcirculação. O xantalgosil®
estimula a lipólise nos adipósitos, promove a redução de medidas,
melhora a microcirculação sanguínea e a reabsorção dos edemas,
conferindo ação anticelulite intensa. Também tem ação regeneradora
e firmante do tecido conjuntivo, melhorando a firmeza da pele. O
argisil C® promove a ação lipolítica e tem ação antiglicação por
proteger e organizar as fibras de colágeno, proporcionando uma
melhora na aparência da pele e maior elasticidade do tecido. Já o
hydroxyprolisilane CN® proporciona hidratação prolongada aos
tecidos.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais, sendo o Lipofeme Nano Shower Anticelulítico indicado
para o uso em casa quando a finalidade do tratamento é a celulite, e
Lipofeme Firmante para tratar a flacidez.
Modo de uso: borrife o Fluido Corporal e inicie o procedimento de
massagem. Para outros tratamentos, aplique-o diretamente sobre a
pele antes da massagem.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Pro Vegetal
Oil Dermo Active Óleo de Massagem
Benefícios:
- Pode ser usado em pré e pós-operatório
- Melhora a elasticidade
- Forma filme protetor não oclusivo
- Possui ação hidratante e regenerador
- 100% óleos vegetais
Ativos: óleo de amêndoas doces, óleo de girassol, óleo de argan e
vitamina E.
Indicação profissional: constituído por óleos vegetais de alto valor
nutritivo ricos em ômegas 3, 6 e 9, sendo este último conhecido
por ser um importante fornecedor de vitamina F, que age contra
o ressecamento da pele, aumenta os elementos nutritivos para as
células, estimula as trocas e a oxigenação celular, normaliza e reforça
a estrutura do manto hidrolipídico, além de auxiliar no deslize em
massagem estética corporal. Possui óleo de amêndoas, rico em
vitaminas A e B, que conferem propriedades rejuvenescedoras,
regeneradoras, amaciantes e nutritivas, melhorando a flexibilidade e
a elasticidade da pele. Contém óleo de girassol e óleo de argan, que,
além de conterem altos níveis de ácidos graxos, possuem tocoferóis
e vitaminas E, A e K, com propriedades reepitelizantes. Auxilia na
cicatrização, promove o crescimento de novas células cutâneas e
acelera a regeneração celular, tornando a pele mais firme. Contém
vitamina E, que aumenta a produção de colágeno e o mantém íntegro
e forte. Devido ao seu efeito antioxidante, neutraliza os radicais livres
e evita o envelhecimento precoce.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. Para o uso em casa, recomendamos o Pro Vegetal
Creme de Massagem Ômega 7 na versão de 200 g.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando totalmente o produto, e realize as manobras de
massagens necessárias ao procedimento estético. Pode ser utilizado
em radiofrequência, conforme indicação do fabricante do aparelho.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Vitta
Biolipox C
Benefícios:
- Eliminação de toxinas pela pele
- Auxiliar de eletroterapia
- Diminuição de edema
- Antipoluição
- Aumenta a produção de colágeno e elastina
Ativos: bio complex (extrato de algas, couve, goji berry e espinafre)
Indicação profissional: Vitta Biolipox C contém o bio complex rico
em vitaminas, principalmente vitamina C e aminoácidos, que formam
as proteínas essenciais para a longevidade. Tem em sua composição
uma gama de ativos sinergicamente trabalhando para a eliminação
de toxinas, deixando as células mais saudáveis e fortes. Desintoxica
a pele e aumenta o sistema de defesa, protegendo contra a
poluição e prevenindo a formação de radicais livres e espécies
reativas que prejudicam as células e promovem o envelhecimento
celular. Além disso, o gel é um potente antioxidante e pró-aging
celular, aumentando a resistência das fibras de colágeno e elastina,
e melhorando a firmeza da pele. O Biolipox C é o produto ideal
para associar a tratamentos que fazem uso de eletroterapia, sendo
um potencializador dos tratamentos em cabine para redução de
medidas, edema, antipoluição e flacidez, pois o produto é rico em
vitamina C, necessária para que a síntese de colágeno (promovida
pelo equipamento) seja realizada adequadamente, obtendo-se assim
fibras de boa qualidade e bem organizadas para dar sustentação e
firmeza à pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: pode ser usado em inúmeros protocolos: como
máscara antes de oclusão fria, com argila, com bandagem, com
plástico-filme ou com manta térmica. Para isso, espalhe uma camada
fina do produto nas áreas a serem tratadas e prossiga com o
protocolo preferido. Pode ser usado como gel condutor com o auxílio
de ultrassom, microcorrentes, ou ainda com qualquer equipamento
que necessite de gel de condução não glicerinado. Um outro uso do
produto pode ser somente com terapia manual, aplicando-o sobre a
pele e realizando massagem até total absorção.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 ml
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Vitta
Almond Óleo para Massagem
Benefícios:
- Promove a nutrição da pele
- Melhora a elasticidade
Ativos: óleo de girassol, óleo de semente de uva e óleo de amêndoas
doces.
Indicação profissional: tem por finalidade hidratar e promover
a suavidade natural da pele, auxiliando no combate aos radicais
livres. Contém óleos vegetais com vitaminas e ômegas 3, 6 e 9, que
melhoram a flexibilidade e a elasticidade, reparando a função de
barreira e o equilíbrio hidrolipídico da pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: aplique o óleo sobre a pele e massageie. Remova o
excesso com toalha ou algodão umedecido em água.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações (1000 ml)
Tamanho: uso profissional - 1000 ml
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Basic Line
Óleo de Massagem Corporal
Benefício:
- Nutrição
Ativo: óleo de semente de uva.
Descrição: auxilia no deslize em massagem estética corporal e
nutre o tecido. Por conter óleo de semente de uva, apresenta altos
índices de ácido linoleico (ômega 6) e é altamente rico em tocoferol
(vitamina E - antioxidante). Tem propriedades regeneradoras e de
manutenção do tecido cutâneo.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando o produto totalmente. Realize as manobras de massagens
necessárias ao procedimento estético.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações (1000 ml)
Tamanho: uso profissional - 1000 ml e 500 ml

Vitta
Hiperemim Fluido Lipotérmico
Benefícios:
- Provoca hiperemia e aquecimento
- Contém nicotinato de metila
- Reduz medidas
- Reduz gordura localizada
- Possui ação anticelulite
- Ativa a microcirculação
Ativos: complexo CACCI (extrato de cavalinha, algas fucus,
centella asiática e castanha-da-índia), nicotinato de metila e silanol
(Xantalgosil®).
Indicação profissional: o fluido lipotérmico contém nicotinato de
metila, que provoca hiperemia, vasodilatação e aquecimento da pele.
Juntamente com o complexo botânico, ativa a microcirculação e
estimula o metabolismo celular, promovendo uma melhor absorção
de ativos como o silanol, que estimula a lipólise nos adipócitos,
promove a redução de medidas e confere ação anticelulite pelo
aumento da microcirculação e diminuição de edemas.
Indicação home care: a versão menor de 200 ml é indicada para o
tratamento em casa na redução de medidas e de gordura localizada.
Modo de uso: com o auxílio de luvas, borrife o produto na região a
ser tratada antes da aplicação de protocolos estéticos. No uso home
care, aplique uma vez ao dia, de forma localizada, e espalhe com
movimentos circulares até total absorção do produto. O aspecto
vermelho deve passar em poucas horas.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações (500 ml) e 20
aplicações (200 ml)
Tamanho: uso profissional - 500 ml e home care - 200 ml
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Hidratante
A Extratos da Terra possui uma série de produtos que
auxiliam a reparar a função de barreira da pele e o manto
hidrolipídico, promovendo emoliência, hidratação, ação
calmante e maciez.

Pro Vegetal
Creme de Massagem Corporal Ômega 7
Benefícios:
- Rejuvenesce a pele
- Previne e trata o ressecamento da pele
- Aumenta a elasticidade e a hidratação
- Possibilita a reposição tópica dos ômegas
Ativos: blend de óleos e manteigas 100% vegetais, melange de
ômegas 3, 6, 7 e 9 e óleo de macadâmia.
Indicação profissional: normaliza as funções biológicas da pele, tais
como rejuvenescimento, nutrição e manutenção da estrutura celular.
Por ser rico em ômegas 3, 6, 7 e 9, faz a reposição tópica de ômegas
essenciais ao organismo, mantendo o equilíbrio hidrolipídico e
reforçando a função de barreira da pele. Além disso, os ômegas têm
funções específicas na pele. O ômega 3 possui ação anti-inflamatória
e auxilia na manutenção e na preservação da membrana celular. O
ômega 6 mantém a pele hidratada e protegida, e evita a perda de água
transepidérmica, melhorando as funções elásticas da pele. O ômega
7 está presente em todos os tecidos e é um componente natural da
pele, porém, com o passar dos anos, sua quantidade diminui, por isso
a reposição dele auxilia no combate a rugas, no ressecamento, na
perda de elasticidade e em outros sintomas de peles desnutridas e
envelhecidas. Juntamente com o ômega 9, repara a pele danificada
pelo sol, além de ter importante papel na reposição da oleosidade
em peles ressecadas e com problemas de escamação.
Indicação home care: a versão de 200 g é indicada para a uso
em casa para tratar e prevenir o ressecamento da pele. O produto
também é indicado para peles sensíveis e finas que precisam de
cuidados especiais.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando o produto totalmente. Realize as manobras de massagens
necessárias ao procedimento estético.
Rendimento: aproximadamente 70 aplicações (700 g)
Tamanho: uso profissional - 700 g e home care - 200 g
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Pro Vegetal
Oil Dermo Active Óleo de Massagem
Benefícios:
- Pode ser usado em pré e pós-operatório
- Melhora a elasticidade
- Forma filme protetor não oclusivo
- Possui ação hidratante e regenerador
- 100% óleos vegetais
Ativos: óleo de amêndoas doces, óleo de girassol, óleo de argan e
vitamina E.
Indicação profissional: constituído por óleos vegetais de alto valor
nutritivo ricos em ômegas 3, 6 e 9, sendo este último conhecido
por ser um importante fornecedor de vitamina F, que age contra
o ressecamento da pele, aumenta os elementos nutritivos para as
células, estimula as trocas e a oxigenação celular, normaliza e reforça
a estrutura do manto hidrolipídico, além de auxiliar no deslize em
massagem estética corporal. Possui óleo de amêndoas, rico em
vitaminas A e B, que conferem propriedades rejuvenescedoras,
regeneradoras, amaciantes e nutritivas, melhorando a flexibilidade e
a elasticidade da pele. Contém óleo de girassol e óleo de argan, que,
além de conterem altos níveis de ácidos graxos, possuem tocoferóis
e vitaminas E, A e K, com propriedades reepitelizantes. Auxilia na
cicatrização, promove o crescimento de novas células cutâneas e
acelera a regeneração celular, tornando a pele mais firme. Contém
vitamina E, que aumenta a produção de colágeno e o mantém íntegro
e forte. Devido ao seu efeito antioxidante, neutraliza os radicais livres
e evita o envelhecimento precoce.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. Para o uso em casa, recomendamos o Pro Vegetal
Creme de Massagem Ômega 7 na versão de 200 g.
Modo de uso: aplique sobre a pele com movimentos circulares,
espalhando totalmente o produto, e realize as manobras de
massagens necessárias ao procedimento estético. Pode ser utilizado
em radiofrequência, conforme indicação do fabricante do aparelho.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml
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Vitta
Aloe Vera Loção Hidratante
Benefícios:
- Peles desidratadas
- Hidrata e acalma a pele
Ativo: extrato de aloe vera.
Indicação profissional: hidrata intensamente a pele, propiciando
sensação de frescor e bem-estar. Ideal para ser utilizada após
exposição solar em peles irritadiças, sensíveis ou delicadas, pois o
extrato de aloe vera restaura e protege o tecido, além de acalmar
a pele. Pode ser ocluída para uma maior permeação dos ativos e
melhores resultados.
Indicação home care: este produto também é indicado para o
uso home care em peles desidratadas ou irritadas, como após a
exposição ao sol.
Modo de uso: aplique sobre o corpo e massageie até total absorção.
Pode ser usado na finalização de procedimentos estéticos ou ocluído
para maior penetração dos ativos da fórmula.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 ml

Amolié
Creme Hidratante para os Pés
Benefícios:
- Hidratação intensa
- Auxílio na cicatrização
- Peles ressecadas
- Para pés, joelhos e cotovelos
- Propriedade anti-inflamatória
- Fortalecimento da barreira protetora
Ativos: extrato de aloe vera, lactato de amônia, cera de abelha, óleo
de oliva, óleo de girassol e ureia.
Indicação home care e profissional: para quem deseja ter pés macios
e livres de ressecamento, o Amolié é a melhor opção. Com ativos
altamente emolientes e cicatrizantes, trata as fissuras causadas
pelo ressecamento dos pés, joelhos e cotovelos. A cera de abelha
e a aloe vera presentes no creme diminuem os problemas de pele
seca e descamação, inclusive em peles sensíveis e irritadas. Os óleos
de girassol e de oliva são ricos em ômegas 3, 6 e 9 e vitamina E,
que auxiliam na restauração do manto hidrolipídico, preservando a
maciez e a suavidade natural da pele, prevenindo e combatendo o
ressecamento e protegendo contra perda precoce de elasticidade.
A associação de ativos promove a renovação celular e auxilia na
cicatrização e nas atividades de defesa da pele. O lactato de amônia
repara e intensifica a função de barreira contra agentes externos,
além de evitar a evaporação da água presente na pele, deixando-a
sempre macia. Outro benefício do Amolié é possuir propriedades que
auxiliam no tratamento de pequenos cortes, escoriações, arranhões
e feridas.
Modo de uso: aplique o produto sobre os pés, joelhos ou cotovelos
e massageie até total absorção. Uso diário, podendo ser usado mais
de uma vez ao dia.
Rendimento: aproximadamente 30 aplicações
Tamanho: uso profissional e home care - 60 g
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Complementar
Conheça uma série de produtos para auxiliar e
complementar os protocolos estéticos de cabine.

Lipofeme
Máscara Corporal
Benefícios:
- Ação detox
- Ação protetora dos vasos sanguíneos
- Ativa a circulação sanguínea
- Melhora a textura e a hidratação da pele
- Forma filme semioclusivo
Ativos: extrato de arruda, extrato de ginkgo biloba, extrato de
centella asiática e bentonita.
Indicação profissional: formulada com bioextratos vegetais que
contêm bioflavonoides, os quais possuem ação vasoprotetora,
melhorando a permeabilidade vascular. Os extratos também
promovem a microcirculação periférica e a melhora na vascularização
dos tecidos, tratando e prevenindo os edemas. Possui a bentonita,
que é uma argila natural derivada das cinzas vulcânicas com altas
cargas negativas que conseguem absorver toxinas e impurezas da
pele e não provocar irritações. A máscara corporal tem propriedades
anti-inflamatórias e é sequestrante de radicais livres. Restabelece
as funções vitais dos tecidos e inibe a destruição do colágeno,
melhorando a textura da pele, mantendo-a sempre macia e hidratada.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. Para o tratamento em casa na redução de edemas,
é indicado o uso do Pro Vegetal Creme de Massagem Corporal
Advanced Skin Technology (200 g).
Modo de uso: distribua uma fina camada sobre a pele como uma
máscara. Se desejar, oclua com papel osmótico e aplique fonte de
calor. Deixe agir por 20 minutos e retire o excesso com espátula.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações
Tamanho: uso profissional - 500 g

Vitta
Gel Esfoliante Corporal com Semente de
Apricot
Benefícios:
- Com esfoliante vegetal
- Promove o afinamento da pele
- Acalma e refresca a pele
- Peles sensíveis e delicadas
- Livre de microesferas de polietileno
Ativos: semente de apricot e complexo MC (extrato de malva,
maracujá, camomila e calêndula).
Indicação profissional: ideal para esfoliar a pele antes dos
procedimentos estéticos. As partículas de semente de apricot
desobstruem os poros e removem as células mortas e as
impurezas que se acumulam na pele, facilitando a permeação dos
ativos. A esfoliação, aliada aos complexos botânicos, aumenta a
microcirculação, facilita a renovação celular e aumenta a hidratação.
Sua base em gel associada aos extratos proporciona ação
adstringente, anti-inflamatória, calmante e um sensorial refrescante
para a pele.
Indicação home care: a versão menor de 180 g deste produto é
indicada para uso no home care para esfoliar e retirar as impurezas
da pele.
Modo de uso: aplique na pele seca a quantidade de uma ponta de
espátula por região a ser esfoliada, realizando círculos fixos até a
permeação total do gel, retirando as sementes com toalhas secas
ou escovas macias. Não há necessidade de remover o produto com
água. No home care, fazer o mesmo procedimento uma vez por
semana.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações (500 g)
Tamanho: uso profissional - 500 g e home care - 180 g
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Vitta
Bio Sal Água Termal
Benefícios:
- Possui efeito potencializador
- Repõe os minerais
- Protege as células
- Equilibra as funções fisiológicas
- Hidrata
Ativos: extrato de algas fucus, oligoelementos, sal de magnésio e
ureia.
Indicação profissional: tem em sua composição sais minerais e
oligoelementos (Na, Cu, Zn, Mn e Mg) essenciais para as funções e o
equilíbrio geral do organismo, bem como para a síntese de proteínas.
Mantém a pele hidratada, ativa as enzimas responsáveis pela
produção de energia (ATP), ativa o sistema imunológico e auxilia na
proteção contra os radicais livres. O Bio Sal Água Termal tem extrato
de algas, que estimula o metabolismo e ativa a microcirculação,
balanceando a hidratação do tecido. Por ser rico em sódio, cobre,
magnésio, zinco e manganês, tem a capacidade de catalisar a
formação de colágeno, elastina e reações anti-inflamatórias, que
participam da síntese de proteínas, auxiliando na formação do tecido
e na multiplicação celular. Além disso, regula a atividade de várias
enzimas e melhora a integridade da membrana celular. Pode ser
usado como tônico remineralizante ou em associação com argilas e
sais para potencializar os resultados.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais. Para uso em casa, recomendamos o Vitta Água
Revigorante.
Modo de uso: aplique sobre a pele limpa com leve massagem ou
tamborilamento até total absorção. Após sua aplicação, continue
o procedimento com bandagens, massagens e máscaras. Pode ser
usado no auxílio às bandagens mornas.
Rendimento: aproximadamente 80 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 ml
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Vitta
Biolipox C
Benefícios:
- Eliminação de toxinas pela pele
- Auxiliar de eletroterapia
- Diminuição de edema
- Antipoluição
- Aumenta a produção de colágeno e elastina
Ativos: bio complex (extrato de algas, couve, goji berry e espinafre)
Indicação profissional: Vitta Biolipox C contém o bio complex rico
em vitaminas, principalmente vitamina C e aminoácidos, que formam
as proteínas essenciais para a longevidade. Tem em sua composição
uma gama de ativos sinergicamente trabalhando para a eliminação
de toxinas, deixando as células mais saudáveis e fortes. Desintoxica
a pele e aumenta o sistema de defesa, protegendo contra a
poluição e prevenindo a formação de radicais livres e espécies
reativas que prejudicam as células e promovem o envelhecimento
celular. Além disso, o gel é um potente antioxidante e pró-aging
celular, aumentando a resistência das fibras de colágeno e elastina,
e melhorando a firmeza da pele. O Biolipox C é o produto ideal
para associar a tratamentos que fazem uso de eletroterapia, sendo
um potencializador dos tratamentos em cabine para redução de
medidas, edema, antipoluição e flacidez, pois o produto é rico em
vitamina C, necessária para que a síntese de colágeno (promovida
pelo equipamento) seja realizada adequadamente, obtendo-se assim
fibras de boa qualidade e bem organizadas para dar sustentação e
firmeza à pele.
Indicação home care: este produto é de uso exclusivo para
profissionais.
Modo de uso: pode ser usado em inúmeros protocolos: como
máscara antes de oclusão fria, com argila, com bandagem, com
plástico-filme ou com manta térmica. Para isso, espalhe uma camada
fina do produto nas áreas a serem tratadas e prossiga com o
protocolo preferido. Pode ser usado como gel condutor com o auxílio
de ultrassom, microcorrentes, ou ainda com qualquer equipamento
que necessite de gel de condução não glicerinado. Um outro uso do
produto pode ser somente com terapia manual, aplicando-o sobre a
pele e realizando massagem até total absorção.
Rendimento: aproximadamente 100 aplicações
Tamanho: uso profissional - 1000 ml
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Capilar
O seu poder está na força dos seus cabelos!
Uma linha de tratamento intensivo e resultados
rápidos.
100% estimulante

Terapia Capilar
Shampoo Fortalecedor
Benefícios:
- Detox capilar
- Controle diário da queda de cabelo
- Ativos que nutrem o bulbo capilar
- Conferem força e resistência aos fios
- Auxiliam no controle da oleosidade excessiva
- Recuperam fios danificados
- Auxiliam na formação de queratina
- Reparam os danos na estrutura do fio
- Ação antiestresse e antifadiga
Ativos: complexo estimulante (Jaborandi, Alecrim e Pimenta),
oligoelementos e biocontrol®.
Indicação home care e profissional: o Shampoo Fortalecedor é
indicado para homens e mulheres. É rico em oligoelementos, que
conferem força e resistência aos fios. Possui um complexo de extratos
vegetais que estimulam o folículo capilar, auxiliando no crescimento
saudável dos fios e na diminuição da queda. Além disso, contém
BioControl®, que ajuda a restaurar o equilíbrio dos cabelos com
oleosidade excessiva. Foi desenvolvido para o tratamento de cabelos
normais a oleosos, removendo as impurezas do couro cabeludo sem
prejudicar a saúde dos fios. Confere, ainda, resistência e vitalidade,
devolvendo assim força aos fios.
Modo de uso: aplique uma pequena quantidade nas mãos e
massageie o couro cabeludo para ativar a microcirculação. Enxágue
em seguida. Repita a operação se necessário. Para obter um
resultado ainda melhor, após o shampoo, utilize o condicionador e o
Tônico Antiqueda. Para um tratamento mais intensivo, recomenda-se
o Tônico Terapia Capilar Nano Hair.
Rendimento: aproximadamente 30 aplicações (250 ml)
Tamanho: uso home care e profissional - 250 ml

Terapia Capilar
Condicionador
Benefícios:
- Promove hidratação dos fios
- Auxilia na redução da queda
- Diminui a quebra dos fios
- Repara os danos da estrutura dos fios
- Desembaraça sem pesar
Ativos: colágeno vegetal, oligoelementos e biocontrol®.
Indicação home care e profissional: o Condicionador Terapia Capilar
foi desenvolvido para recuperar os fios danificados. Contém colágeno
vegetal, que forma um filme flexível sobre os fios, devolvendo a
elasticidade e o brilho aos cabelos. Possui também os oligoelementos
(zinco, cobre, magnésio e manganês), que são essenciais para a
formação de queratina, conseguindo detectar de forma precisa as
regiões enfraquecidas e danificadas do cabelo e assim reparar os
danos na estrutura dos fios.
Modo de uso: aplique sobre os cabelos úmidos massageando mecha
por mecha para facilitar a absorção, evitando passar na raiz. Deixe
agir por alguns minutos e enxágue bem. Para obter um resultado
ainda melhor, utilize o Terapia Capilar Tônico Antiqueda ou, para um
tratamento mais intensivo, o Terapia Capilar Nano Hair.
Rendimento: aproximadamente 30 aplicações (250 ml)
Tamanho: uso home care e profissional - 250 ml
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Terapia Capilar
Nano Hair
Benefícios:
- Desenvolvido para um tratamento intensivo de crescimento
- Redução da queda acentuada dos cabelos
- Promove fixação dos fios no couro cabeludo
- Promove crescimento e espessamento dos fios
- Diminui a quebra, deixando os fios mais hidratados, macios e livres
de pontas duplas
- Auxilia contra a caspa e a coceira
- Controla a oleosidade
- Aumenta a microcirculação e a oxigenação
Ativos: nanogrow (exclusiva associação de aminoácidos, vitaminas e
proteínas nanoencapsuladas).
Indicação profissional: o Tônico Nano Hair foi desenvolvido para
um tratamento intensivo no crescimento de novos fios e na redução
da queda acentuada dos cabelos. Pode ser usado associado a
outras técnicas em cabine, como o microagulhamento. Composto
pelo exclusivo nanogrow, que promove o crescimento e a fixação
dos fios no couro cabeludo. O ativo é uma exclusiva associação
de aminoácidos, vitaminas e proteínas nanoencapsulada que age
na principal causa da queda de cabelos. O tônico reduz a queda e
promove o crescimento dos fios, promove o espessamento dos fios
enfraquecidos, além de fortalecer e nutrir os fios para que cresçam
mais saudáveis e resistentes, diminuindo a quebra e deixandoos mais hidratados e macios. O tônico ainda diminui a oleosidade
excessiva do couro cabeludo, auxiliando nos problemas decorrentes
da caspa e da coceira. Além disso, auxilia na fixação dos fios no
couro cabeludo, deixando-os mais resistentes à queda. O tônico é
dermatologicamente testado, com resultados positivos em apenas
dois meses de uso.
Indicação home care: este produto também é ideal para ser usado
pelo cliente em casa no tratamento para o crescimento de novos
fios e redução da queda acentuada dos cabelos. Deve ser usado
diariamente, duas vezes ao dia, podendo ser indicado tanto para as
mulheres quanto para os homens.
Modo de uso: aplicar diariamente metade da quantidade do contagotas no couro cabeludo com o cabelo limpo, sendo molhado ou seco,
massageando com a ponta dos dedos. Preferencialmente, aplicar duas
vezes ao dia, pela manhã e à noite. Não necessita retirar o produto.
No tratamento em cabine associado a microagulhamento, deve-se
higienizar bem o couro cabeludo, efetuar o microagulhamento e em
seguida aplicar o tônico.
Rendimento: aproximadamente 30 aplicações
Tamanho: uso home care e profissional - 50 ml

Testes comprovam - 30 dias
Clínicos:
81% de aumento da densidade dos fios
56% de redução da queda de cabelo

Eficácia percebida:
75% dos participantes observaram crescimento capilar na região de
aplicação (couro cabeludo)
94% perceberam redução da queda capilar
88% perceberam que os fios capilares ficaram mais fortes
69% perceberam aumento no volume/densidade dos cabelos
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Terapia Capilar
Tônico Antiqueda
Benefícios:
- Controla a queda dos fios
- Controla a oleosidade
- Fortalece os fios
- Regula a nutrição celular
- Aumenta a oxigenação do bulbo
- Anti-envelhecimento do fio
- Diminui a caspa
Ativos: trichogenTM, biocontrol® e oligoelementos.
Indicação profissional: este produto é de uso exclusivo para cliente
final. Para tratamentos profissionais, recomendamos o Terapia Capilar
Tônico Nano Hair.
Indicação home care: o Tônico Antiqueda é indicado para a redução
da queda em um estágio inicial e para o fortalecimento dos fios. O
uso do tônico diariamente impede a queda anormal e constante dos
cabelos. Desenvolvido por uma seleção de ativos que promovem o
fortalecimento e a nutrição dos fios, deixando o couro cabelo mais
saudável. Possui o trichogenTM, conhecido por sua ação antiqueda,
por promover a nutrição e suprir a deficiência das vitaminas
pontualmente na fibra capilar. O BioControl® é um complexo de
extratos que controlam a oleosidade excessiva e normalizam o
equilíbrio hídrico do couro cabeludo. Já os oligoelementos (zinco,
cobre, magnésio e manganês) reparam os danos, restaurando a
estrutura interna dos fios, conferindo assim força e resistência
aos fios, além de auxiliar na formação de queratina auxiliando no
crescimento saudável dos cabelo.
Modo de uso: aplique diariamente nos cabelos limpos, borrifando o
produto diretamente na raiz. Massageie levemente com as pontas
dos dedos até total absorção. Pode ser aplicado com o cabelo úmido
ou seco. Não precisa retirar o produto. Para resultados mais rápidos, é
aconselhado o uso do Terapia Capilar Shampoo Fortalecedor, e para
um tratamento intensivo, utilize o Terapia Capilar Tônico Nano Hair.
Rendimento: aproximadamente 45 aplicações
Tamanho: uso home care e profissional - 60 ml

Testes comprovam - 30 dias
Clínicos:
40% dos participantes da pesquisa passaram da condição de eflúvio telógeno
para a condição normal após o tratamento com o produto.

Eficácia percebida:
87% perceberam os cabelos mais hidratados;
80% observaram redução da queda capilar;
73% observaram redução da queda capilar ao lavar e ao pentear os cabelos;
60% perceberam que os fios capilares ficaram menos quebradiços;
60% observaram melhora na penteabilidade;
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Equipamentos x Produtos

Aparelho

Região

Ultracavitação,
lipocavitação, ultrassom
focado corporal

Corpo

Ultrassom focado com
manopla facial

Face

Corrente russa ou farádica

Face e corpo

Produtos Faciais

Linha Dermosoft Revitalize
Linha Dermosoft Day
Linha Dermosoft Clean
Linha Dermosoft Protect

Ionização, iontoforese,
fonoforese

Face e corpo

Aquaface Antiacne Loção
Tônica Facial
Dermosoft Day Sérum
Tensor Facial
Dermosoft Revitalize
Dermo Vit C

Luz intensa pulsada

Face e corpo

Vitta Bio Sal Água Termal
Ritus Day Água Revigorante
Aquaface Máscara Calmante

Criolipólise

Corpo

Lipofeme
Magic 3C - Instant Cream
Linha Pro Vegetal

Rádio frequência

Face e corpo

Linha Dermosoft Revitalize
Linha Dermosoft Day
Linha Dermosoft Protect

Microagulhamento

Face, corpo e
capilar

Dermosoft Revitalize Sérum
Dermo Plus
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Produtos
Capilares

Terapia Capilar
Nano Hair

Produtos Corporais

Uso

Vitta Gel Condutor
Vitta Algas Marrons Máscara-Gel
Lipofeme Magic 3C - Instant
Cream
Linha Pro Vegetal

Vitta Gel Condutor: utilizar em conjunto com o
equipamento.
Vitta Algas Marrons Máscara-Gel: utilizar em conjunto
com o equipamento.
Lipofeme Magic 3C - Instant Cream: aplicar após o uso
do equipamento.
Linha Pro Vegetal: aplicar após o uso do equipamento.

Vitta Gel Condutor

Linha Dermosoft Clean: utilizar antes do uso do
equipamento.
Vitta Gel Condutor: utilizar em conjunto com o
equipamento.
Linha Dermosoft Revitalize: utilizar após o uso do
equipamento.
Linha Dermosoft Day: utilizar após o uso do equipamento.
Linha Dermosoft Protect: utilizar após o uso do
equipamento.

Vitta Gel Condutor

Utilizar em conjunto com o equipamento.

Lipofeme Fluido Corporal

Aquaface Antiacne Loção Tônica Facial: polaridade
negativa, em conjunto com o equipamento.
Dermosoft Day Sérum Tensor Facial: polaridade negativa,
junto do equipamento.
Dermosoft Revitalize Dermo Vit C: dupla polaridade,
junto do equipamento. Utilizar metade do tempo em uma
polaridade e o restante na outra.
Lipofeme Fluido Corporal: utilizar em polaridade
negativa, em conjunto com o equipamento.

Vitta Bio Sal Água Termal
Ritus Day Água Revigorante

Todos os produtos devem ser utilizados após o uso do
equipamento.
Lipofeme Magic 3C - Instant Cream: utilizar após o
equipamento.
Linha Pro Vegetal: utilizar após o equipamento.

Lipofeme Magic 3C - Instant
Cream
Pro Vegetal Advanced Skin
Technology
Lipofeme Peeling Corporal
Linha Lipofeme Antiestrias
Pro Vegetal Ômega 7

Usar os produtos após a corrente. Antes, somente
higienizar. Respeitar a indicação do fabricante para o
momento da aplicação da corrente.

Lipofeme Antiestrias Peeling
Corporal Sérum de
Renovação Celular

Dermosoft Revitalize Sérum Dermo Plus: logo após ou
como home care.
Lipofeme Antietrias Pelling Corporal Sérum de
Renovação Celular: ao mesmo tempo ou após.
Terapia Capilar Nano Hair: logo após ou como home care.
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Cuidar do
meio ambiente
também é o
nosso ideal
de beleza.
• Produtos fabricados com matérias-primas de origem prioritariamente vegetal.

• Resíduos industriais tratados e dispensados de acordo com a ISO 14000.

• 100% do lixo é reciclado e doado a catadores, que o revendem a recicladoras.

• A água utilizada é devolvida ao meio ambiente com 97% de pureza.

• Empresa certificada pelo Projeto Esperança Animal (PEA): fabricação livre de testes
em animais.
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Tel.: (48) 3342.0087
Rua Eugênia Pereira Cardoso, 212
CEP: 88135-185
Aririú - Palhoça - Santa Catarina
extratosdaterra.com.br
contato@extratosdaterra.com.br

/extratosdaterra
@extratosdaterra
/extratosdaterra

Fotos ilustrativas. As cores dos produtos podem ter variações devido ao processo de impressão.
Produtos sujeitos a alteração, sem aviso prévio.

