HIDRATAÇÃO FACIAL
NO VERÃO

O sol é um dos grandes responsáveis pelo ressecamento da pele. O calor
proporcionado pela sua radiação promove evaporação de água da pele. A
camada córnea – a mais superficial – contém aproximadamente de 10% a
20% de água. Seu grau de hidratação decorre do equilíbrio entre a água
fornecida ao corpo e da perdida pela evaporação.
A pele precisa de água para atuar de forma eficiente e eficaz. Quando bem
hidratada, a pele é suave, macia e tem uma aparência radiante. Quando a
barreira de proteção natural da pele está comprometida, ela perde umidade
e se torna desidratada, com aparência opaca, sensação rígida sendo
incapaz de manter os fatores irritantes externos afastados. É necessária
uma hidratação intensa e duradoura para manter o melhor da aparência e da
sensação da pele.
É por este motivo, que devemos redobrar os cuidados diários com a hidratação facial nesta época do ano.

HIDRATAÇÃO E FIRMEZA DE DENTRO PARA FORA
F.C. ORAL®
Fosfolipídeos de Caviar, ativo biodisponível que age como um modulador inflamatório e protetor da barreira cutânea. F.C. Oral® é rico em Fosfatidilcolina, Ômegas 3
(DHA + EPA), Astaxantina e Vitamina E. Contém Ômega 3 vetorizado em fosfolipídeo
que por possuir uma identidade com a membrana celular promove uma hidratação de
dentro para fora. F.C. Oral® restaura, assim os danos dessa membrana e também
melhora a sua fluidez, permitindo que os nutrientes sejam absorvidos de uma forma
mais plena, promovendo uma hidratação dinâmica.

EXSYNUTRIMENT®
Silício Orgânico estabilizado em colágeno marinho proporciona pele mais firme,
unhas mais resistentes e cabelos mais saudáveis. A maior concentração de silício
ocorre em nossa vida fetal e no decorrer dos anos essa quantidade diminui. Obtemos
o silício por meio da alimentação, mas infelizmente em quantidades extremamente
insuficientes, além do que, a partir dos vinte e cinco anos de idade a absorção se torna
menor. É justamente quando começam a aparecer as linhas de expressão e a flacidez.
Por este motivo é imprescindível a reposição de Silício Orgânico Hidrossolúvel
Exsynutriment®, a única forma biodisponível desse elemento, com capacidade de
reestruturar a derme e também outros tecidos do organismo internamente.

TRATAMENTO IN:
HIDRATAÇÃO CELULAR

TRATAMENTO OUT:
CACTUS HYDRA CARE

F.C. Oral®.....................................................150 mg
Exsynutriment®........................................100 mg
Vegesil® qsp...........................................1 cápsula

G.P.S. Trealose®..............................................3%
Hyaxel®.............................................................5%
Skin Cell® qsp.............................................30 ml

Mande 30 cápsulas. Tomar 1 cápsula VO ao dia.

Aplicar na face 1 ou 2 vezes ao dia.

ATIVOS TÓPICOS
G.P.S. TREALOSE®
G.P.S. Trealose® é um dissacarídeo obtido de plantas do deserto vetorizado por silanol.
G.P.S. Trealose® atua combatendo a desidratação e aumentando a expressão de Heat
Shock Proteins, que melhoram a resistência cutânea frente às agressões externas.
Dose: 3 a 6% | pH 3,5 a 6,5

HYAXEL®
Potente agente antiaging composto por Ácido Hialurônico (AH) de baixo peso molecular
vetorizado pelo Silício Orgânico (Silanol). Hyaxel® atua diretamente no envelhecimento
cutâneo aumentando a síntese de GAGs e Ácido Hialurônico promovendo a hidratação
natural da pele e reestruturando a derme. O fortalecimento da junção dermoepidérmica
também é um resultado que pode ser verificado após a aplicação tópica do Hyaxel®.
Esses benefícios conferem à pele uma maior resistência às agressões externas e
reestabelece a homeostase do estrato córneo perdida durante os anos.

Dose: 5 a 10% | pH: 4,5 a 6,5

SKIN CELL®
Skin Cell® é uma base pronta, de caráter aniônico, que apresenta aparência, textura e
penetração semelhantes a um soro. Desenvolvido para atuar de forma mais concentrada na pele pois, devido à sua rápida absorção e por ter a forma de um gel seroso ou um
líquido mais viscoso, leva para dentro da pele ativos de maneira mais eficaz.
Rica em ingredientes de origens vegetal e natural, possui excelente espalhabilidade
sem pegajosidade devido aos polímeros multifuncionais contidos em sua composição.
Dose: qsp 100% | pH: 4,5 a 6,5

