
Sabemos que a pele é a nossa primeira defesa e que traduz suas necessidades encaminhando 
informações para rede nervosa do corpo, começando assim as reações biomoleculares.

No processo de envelhecimento as trocas moleculares e as reações bioquímicas se tornam 
mais lentas e desconexas com as necessidades solicitadas pela pele. Ocorre então a diminui-
ção da absorção e produção de proteínas, enzimas, oliogolementos e um déficit energético.  
Tudo isso se reflete em uma pele mais estressada, fadigada e sem vida.

Para reconectar a rede e manter a troca de informações de uma forma eficiente é recomendada 
a associação inteligente de ativos funcionais que ativam e despertam as células para a home-
ostase celular. 

Connect.Cell®

Neuropeptídeo like que protege e melhora a rede neuroendócrina da pele restabelecendo a 
conexão e a comunicação bidirecional entre as células de diversos compartimentos. O ativo 
resulta em uma pele mais jovem e íntegra que responderá de uma forma mais ágil às agres-
sões externas.

Concentração de uso: 1 a 5% / pH: 5 a 7

Algisium C®

Fornece o oligoelemento silício orgânico que tem a função de modular as reações bioquímicas 
da matriz extracelular, melhorando a comunicação celular em todos os níveis da pele e comba-
tendo os principais agentes agressores como radicais livres e moduladores inflamatórios que  
aceleram o processo de envelhecimento

Concentração de uso: 2 a 6% / pH: 4 a 7

Oligomix®

É uma associação de minerais como zinco, cobre, magnésio e manganês vetorizadas pela 
acetilmetionina, importantes cofatores enzimáticos de diversas reações bioquímicas. Eles 
estimulam  e reequilibram a produção de enzimas e proteínas importantes na estrutura da pele.
Concentração de uso: 0,3 a 1,5% / pH: 4,5 a 5,5

Base Ômega Gold®

Veículo dermofuncional diferenciado que tem a sua estrutura baseada em fosfolipídeos que 
apresentam alta dermocompatibilidade e aumentam a permeção de ativos. Pela presença de 
ômegas melhoram a fluidez da membrana tornando a troca de nutrientes mais efetiva. Os 
fosfolipídeos são constituintes naturais da pele e apresentam um alto poder de hidratação.

Tópico Diurno

Connect.Cell®.................2%
Algisium C®.....................4%
Oligomix®....................1,5%
Ess. Wonderful............0,8%
Base Ômega Gold® qsp.50g
Modo de uso: Aplicar 1x ao dia.

Tópico Noturno

Connect.Cell®.................1%
OverNight Repair............5% 
Ess. Wonderful...........0,8%
Base Second Skin® qsp.50g
Modo de uso: Aplicar 1x a noite.

Tópico Matutino

Connect.Cell®.................1%
Arct-Alg®.........................3% 
Ascorbosilane® C............5%
Ess. Wonderful............0,8%
Lecigel®.......................0,6%
Água desmineralizada....qsp
Modo de uso: Aplicar 1x ao dia.
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