CREME
IMUNIDADE CUTÂNEA
Quando envelhecemos, todos os processos de defesa de nosso organismo declinam, tornando-nos mais vulneráveis. Não é diferente com nossa pele que, assim como outros tecidos, tem um sistema próprio de defesa. A pele
apresenta uma barreira “química” constituída por peptídeos ou proteínas antimicrobianas (PAMs). Uma diminuição
na ação desse mecanismo de defesa acelera o processo de envelhecimento.
Pensando nisso a Biotec Dermocosméticos desenvolveu um conceito exclusivo para combater esse malefício:

PGT1® (GLUTRAPEPTIDE)
Peptídeo desenvolvido pela Exsymol com propriedades neurotróficas e alta atividade antimicrobiana. Proporciona
o aumento das defesas naturais da nossa pele, promove melhora da função da barreira e ativa funcionalidade dos
neurônios responsáveis pelo sistema imunológico.
G.P.S.® TREALOSE
Associação entre um dissacarídeo hidratante ao Silício Orgânico. Essa sinergia melhora a resistência celular combatendo vários tipos de estresse tais como variações climáticas bruscas (frio ou calor intensos), baixa umidade
relativa, desidratação extrema e estresse oxidativo. Possui ação “Termoprotetora”, pois atua diretamente sobre as
Heat Shock Proteins (HSPs), ou também conhecidas por proteínas do estresse.
DENSISKIN® D+
Blend de ativos que redensificam o tecido conjuntivo. Possui uma molécula inovadora que impulsiona as enzimas
ativadores de Vitamina D. Estimula a produção de Vitamina D endógena apresentando potente efeito redensificante com duplo mecanismo de ação: de dentro pra fora e de fora para dentro.
COFFEESKIN®
Bioativo multifuncional extraído do café capaz de bloquear a ação de radicais livres a partir de agressões diárias
(sol, estresse e poluição ambiental) com propriedade detoxificante (detox). É ainda antioxidante e protetor de DNA.
BASE SECOND SKIN®
Veículo dermofuncional pronto. Possui uma associação de fosfolipídeos e lipídeos funcionais, aumentando a
permeação dos ativos da fórmula. Confere sensorial soft, altamente sofisticado e ação dermatológica comprovada
restaurando, protegendo e hidratando a pele.

PGT1® .................................... 2%
G.P.S. Trealose®....................... 5%
DensiSkin® D+ ....................... 5%
CoffeeSkin® ............................ 6%
Essência Wonderful ................ 0,5%
Base Second Skin®................. q.s.p

Dosagem

pH

PGT1®

1 a 5%

≈6

G.P.S. Trealose

3 a 6%

3,5 a 6,5

DensiSkin® D+

1 a 10%

4,7 a 6

CoffeeSkin®

3 a 8%

4,5 a 6
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