LINHA CONFORTO
INDICADO PARA TODAS AS IDADES

Desenvolvida com foco no cuidado diário para ser utilizada por pessoas que buscam
conforto e bem-estar no dia-a-dia. Protege as áreas sensíveis com o ácido hialurônico
de alto peso molecular vetorizado pelo Silanol (D.S.H. CN®) - ativo patenteado e
biodisponível - que trará uma sensação de hidratação intensa e proteção gradual.

BODY COMFORT
Hidratação intensa que associa o ácido hialurônico aos ômegas 3,6,7 e 9 restabelecendo a
função de barreira e manto hidrolipídico da pele. Assim, ao longo do tempo confere uma
reestruturação da derme pela presença do silanol (D.S.H. CN®) e uma auto-hidratação, proporcionando mais conforto e proteção.

D.S.H. CN®

HIDRATAÇÃO PROFUNDA
Ácido hialurônico vetorizado pelo Silanol com
alto poder hidratante. Atua como citoestimulante, regenerador e reestruturante, devolvendo a elasticidade e hidratando o tecido
cutâneo.

Concentração Usual: 4 a 6%
pH: 4,5 a 6

NUTRIOMEGA 3,6,7 e 9
DERMONUTRITIVO

Reúne o equilíbrio de óleos vegetais, ômegas
puros e ativos com a proposta de nutrir as
células. O Ômega 7 é encontrado na secreção
sebácea natural da pele, principalmente nos
bebês, crianças e adolescentes. Altamente
importante para o tecido cutâneo.

Concentração Usual: 1 a 100%
pH: não aplicável

ALGISIUM C®

SILÍCIO ORGÂNICO BIODISPONÍVEL PATENTEADO
Ativo multifuncional que favorece a biossíntese de macromoléculas. Possui ação antirradicais livres e anti-inflamatória, melhorando a
estrutura dérmica e a auto-hidratação.

Concentração Usual: 2 a 6%
pH: 4 a 7

BASE ÔMEGA GOLD®
Veículo dermofuncional dermatologicamente testado, oil free, parabenos free, silicone free e
Ecocert. Foi desenvolvido com a tecnologia dos Fosfolipídeos de Girassol e da Oliva que
possuem propriedades funcionais e sensoriais únicas à pele juntamente com um toque sofisticado. Estes constituintes facilitam a absorção carreando os ativos com maior eficácia. Hipoalergênico e não comedogênico.

D.S.H. CN® .................................. 4%
NutriOmega 3,6,7 e 9 ................. 3%
Algisium C® ................................ 3%
Base Ômega Gold® .................... qsp
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Modo de uso:
Aplicar de 1 a 2x ao dia.

LINHA CONFORTO
INDICADO PARA TODAS AS IDADES

FEET COMFORT
Tratamento global voltado aos pés. Promove hidratação para os pés extremamente ressecados
ou glicados (caso da patologia da diabetes) e proporciona sensação de proteção diária.

PRO BARRIER REPAIR (P.B.R.)

REPARADOR DE FUNÇÃO DA BARREIRA DA PELE
Bioativo natural rico em triterpenos que atua
no restabelecimento e fortalecimento da
função de barreira da pele, auxiliando na sua
proteção natural evitando a perda de água
transepidermal.

Concentração Usual: 1 a 3%
pH: não aplicável

ALISTIN®

ANTIGLICANTE E DESGLICANTE
É um peptídeo mimético com ação antioxidante universal. Interrompe a propagação da
atividade dos radicais livres. Atua em alvos
hidrofílicos e lipofílicos simultaneamente.
Protege as proteínas (colágeno) da ação
proveniente do excesso de açúcar, evitando
sua degradação.

Concentração Usual: 0,5 a 1,5%
pH: 4 a 7,5

BASE ADIMAX®
Veículo formulado com fosfolipídeos biodisponíveis, concentrado e ultraestável que utiliza
emulsificantes de última geração produzindo, como resultado final, um produto com sensorial
agradável e com estabilidade, oferecendo praticidade ao dia-a-dia do manipulador.

Pro Barrier Repair (P.B.R.) ........... 2%
D.S.H. CN® .................................. 4%
Alistin® ........................................ 1%
Base Adimax® ............................ qsp

Modo de uso:
Aplicar nos pés 1x ao dia.

SPRAY NASAL
O desconforto do nariz ressecado pela baixa umidade do ar ou em voos aéreos longos pode
ser minimizado com este gel nasal altamente hidratante que trará conforto na respiração.

D.S.H. CN® .................................. 2%
Gel de CMC ............................... qsp

Modo de uso:
Aplicar quando necessário.

Material de divulgação científica direcionado a farmacêuticos e profissionais da área.

