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Sculptessence® ...................... 5%
DensiSkin® D+ ....................... 4%
Liftessence® ........................... 2%
Essência Delicata ................ 0,4%
Serum de Lecigel® .................. qsp

SCULPTESSENCE®

REMODELADOR CUTÂNEO COM EFEITO HIDRATANTE EM 6 SEMANAS
Remodelador cutâneo orgânico derivado da semente do linho com alta concentração de polio-
sídeos reversos, como a xilose.

• Estimulação da síntese de GAGs em 25%;

• Aumento da absorção de água na epiderme;

• Proteção da degradação do colágeno;

• Restauração da substância fundamental (hidratação interna).

Concentração Usual: 3 a 5% | pH: 2 a 12

LECIGEL®

AGENTE GELIFICANTE ULTRAVERSÁTIL
Veículo desenvolvido com fosfolipídeos da soja que garante a carreação do ativo. Um novo 
conceito em gel-creme que possui ampla faixa de pH, compatível com uma grande variedade 
de ativos. Promove efeito hidratante, leve e sedoso. Confere também sensação refrescante às 
formulações.

Concentração Usual: 0,2 a 4% | pH: 4 a 8

REMODELADOR CUTÂNEO COM EFEITO TENSOR:
AÇÃO IMEDIATA E DURADOURA

SCULPT LIFTING

DENSISKIN® D+
EFEITO DERMOTENSOR INJECTION FREE
Complexo biológico exclusivo que combate os sinais de envelhecimento da pele aumentando 
a densidade cutânea. Promove a firmeza da pele de forma rápida e imediata. Intensifica o ciclo 
de reparação celular natural com uso contínuo. Contém agentes de hidratação intensa que 
restauram a maciez e elasticidade da pele envelhecida e estimula a produção de enzimas 
produtoras de Vitamina D ativa.

Concentração Usual: 1 a 10% | pH: 3,5 a 7

LIFTESSENCE®

EFEITO TENSOR E LIFTING IMEDIATO COM FORMAÇÃO DE FILME
Ativo extraído de vastas samambaias nativas originadas da Nova Zelândia. Apresenta específica 
composição de polissacarídeos com propriedades de formação de filme molecular, elástico, 
resistente e duradoura sobre a pele.

• Efeito tensor imediato;

• Efeito lifting visível após 1 hora;

• Redução instantânea das linhas de expressão;

• Melhora da firmeza e da tonicidade cutânea.

Concentração Usual: 1 a 2% | pH: 4 a 8

Modo de Uso: Aplicar 1x ao dia.


