
Detox Shield® é um ativo para fórmulas individualizadas com uma 

composição inovadora com  extrato padronizado hidrosolúvel de 

ginseng, maçã, pêssego, trigo e cevada eficazes na proteção 

da pele, promovendo ação detoxificante, anti-aging, quelante 

dos metais pesados, além de estimular a estabilização das 

membranas celulares. A associação das pectinas presentes na 

maçã e no pêssego, o inositol hexafosfato encontrado no trigo e 

na cevada e os ginsenosideos, substância ativa do ginseng, faz 

de Detox Shield® a solução definitiva para a limpeza e a proteção 

da pele contra os agentes poluentes.

DETOX E AÇÃO
ANTI-AGING NA MEDIDA 
CERTA PARA SUA PELE

DETOX SHIELD®

PARA UMA PELE MUITO 

MAIS SAUDÁVEL E BONITA

RESULTADO 
IMEDIATO

POSSUI BIOATIVOS 
COM AÇÃO 

DETOXIFICANTEINIBE A AÇÃO DE RADICAIS 
LIVRES PROMOVENDO 

AÇÃO ANTI-AGING

REDUZ OS DANOS NA 
PELE CAUSADOS POR 

SUBSTÂNCIAS POLUENTES

Estudos demonstram que o efeito da poluição sobre a pele 

causa o envelhecimento precoce, a perda da elasticidade e o 

aumento da irritação cutânea. Detox Shield® traz a inovação 

inibindo a peroxidação lipídica responsável pela degradação das 

membranas celulares aumentando a produção de fibroblastos da 

pele e favorecendo sua regeneração.

Detox Shield® é o escudo perfeito para a pele contra as ações 

degenerativas, garantindo o aumento da luminosidade, da 

elasticidade e a redução de processos alérgicos principalmente 

em peles sensíveis.

APLICAÇÕES:  GÉIS,  CREMES, LOÇÕES, MÁSCARAS, SÉRUNS E PRIMERS.
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DOSSIÊ PROVITAL GROUP.

REFERÊNCIAS

Aumento da viabilidade celular em resposta a metais pesados

Testes in vitro comprovaram que Detox Shield® promove crescimento de fibroblastos humanos contra os gases poluentes: Chumbo (Pb), 

Cadio (Cd), Mercúrio (Hg) e (Zn) como mistura de gases de combustão fumaça de automóveis e cigarro, promovendo o crescimento 

queratinócitos humanos.
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Proteção das células contra os gases poluentes

Testes in vitro comprovaram que Detox Shield® atua diretamente 

na proteção das células contra os gases poluentes como mistura 

de gases de combustão, fumaça de automóveis e cigarro, 

promovendo o crescimento dos queratinócitos humanos. C
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Controle 0,05 mg/ ml Detox Shield®0,2 mg/ml Detox Shield®

79%

MASK DETOX SHIELD

ATIVO CONCENTRAÇÃO

Detox Shield® 2%

Nanovetor Vitamina A 5%

Nano peel off qsp 100%

Modo de usar:  
Após limpeza normal da pele, aplicar uma fina camada 
da máscara sobre a face, e aguardar a formação do 
filme de 5 a 20 minutos ou até secar. 
Retirar o produto destacando de cima para baixo, não 
é necessário lavar o rosto em seguida.

DETOXIFICANTE FACIAL ANTI OLEOSIDADE

ATIVO CONCENTRAÇÃO

Detox Shield® 1%

Lotuspure® 1%

All veg gel creme facial oil free  
(a confirmar)

qsp 100%

Modo de usar:  
Aplicar sobre a face diariamente pela manhã antes do 
filtro solar.

DETOXIFICANTE FIRMADOR FACIAL

ATIVO CONCENTRAÇÃO

Detox Shield® 2%

Nanovetor Dmae 5%

Ronaflair White Sapphire 2%

All veg gel creme facial oil free 
(a confirmar)

qsp 100%

Modo de usar:  
Aplicar sobre a face diariamente pela manhã antes 
do filtro solar.

ESTUDOS DE EFICÁCIA


