


Cliente em
primeiro lugar

Velocidade na
execução

QualidadeCriatividade

Empreendedorismo

Medicamento
Personalizado

Juntos, nós criamos o futuro
da medicina personalizada.

Não existe padrão para algo que é único, uma vez que a nossa referência em 

beleza vem da pele bem tratada, com os produtos certos na medida exata!

Defendemos o cuidado personalizado que os nossos produtos podem oferecer 

para prevenir ou recuperar danos na pele, causados pela ação do tempo ou 

fatores externos que comprometem a saúde da pele, unhas e cabelo. 

Acreditamos no futuro da medicina personalizada e trabalhamos com inovações 

e produtos que usam a mais alta tecnologia em suas composições, que garantem 

resultados notáveis e imediatos.

Porque toda beleza merece um cuidado exclusivo

A Organic Compounding é uma empresa do Grupo Fagron, o maior grupo do 

segmento magistral do mundo, presente em mais de 30 países e o único com 

qualidade aprovada pelo FDA e certificado pela Anvisa. Com foco no cuidado 

personalizado  e  dermocosmético, nosso compromisso é apresentar produtos  

novadores investindo em qualidade, pesquisa e desenvolvimento.



Nano Pearl são pérolas da beleza que chegam ao mercado apresentando um novo conceito de produtos 

cosméticos faciais de alta performance. Cada simples pérola contém um booster de ativos nanotecnológicos 

que são liberados de forma controlada e prolongada com benefícios rapidamente perceptíveis. Constituídas 

de biopolímeros naturais, as pérolas foram desenvolvidas através de uma tecnologia patenteada e inovadora, 

que promove ação antipoluição e hidratante. As pérolas estão dispersas em um sérum aquoso elaborado 

cuidadosamente para manter a compatibilidade com o pH da pele, prevenindo possíveis sensibilizações  

e alergias. Sendo assim, a linha Nano Pearl é segura para todos os tipos de pele.

Sensorial
leve

Oil free EcofriendlyCombinação entre
pérolas e sérum

Facilidade na 
manipulação

Booster
de ativos
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Composição: Fosfato Ascorbil de Magnésio (VC-PMG)
Concentração de ativo por pérola: 5 a 15%

Para rosto e pescoço

Disponível na apresentação: 250g

250g rende 16 embalagens de 15g

15g rende até 120 pumps

Pró-Age

Clareador e  
uniformizador 
de tom de pele

Antioxidante

Produtor de 
colágeno

CLAREADOR E REJUVENESCEDOR

Nano Pearl Vitamina C clareia e uniformiza o tom 
da pele reparando os danos causados pela ação 
dos radicais livres. Desenvolvido para todos os 
tipos de pele, as pérolas de Vitamina C contém 
alta concentração do ativo Ascorbil Fosfato de 
Magnésio, um éster derivado da Vitamina C 
hidrossolúvel, responsável pela recuperação dos 
danos causados devido ação dos radicais livres, 
promovendo o clareamento das manchas e a 
uniformização do tom da pele. 

Contribui também para uma maior firmeza e 
elasticidade ao estimular a produção de colágeno, 
proporcionando assim, o rejuvenescimento cutâneo.

Composição: Trans-resveratrol e óleo de romã 
Concentração de ativo por pérola: 10 a 20%

Para rosto e pescoço

Disponível na apresentação: 250g

250g rende 16 embalagens de 15g

15g rende até 120 pumps

ANTIACNE E ANTIMICROBIANO

Nano Pearl Resveratrol é um blend composto pela 
associação dos ativos Trans-resveratrol e Óleo de 
Romã. O Trans-resveratrol possui elevado potencial 
antioxidante, que inibe e bloqueia a ação de 
radicais livres. O óleo de Romã, possui propriedades 
adstringente, antimicrobiana, antioxidante e 
regeneradora da pele. 
 
Os ativos trabalham de forma sinérgica, 
apresentando resultados significantemente 
efetivos no tratamento antiacne, na prevenção do 
desenvolvimento do câncer de pele, na melhoria da 
elasticidade da pele e na ação antioxidante.

Previne o
câncer de pele

Cicatrizante

Melhora a
elasticidade da pele

Tratamento
da acne

Para rosto e pescoço

Disponível na apresentação: 250g

250g rende 16 embalagens de 15g

15g rende até 120 pumps 

Composição: Extrato de caviar, vitamina E, D-pantenol e Ácido Hialurônico
Concentração de ativo por pérola: 10 a 20%

NUTRIÇÃO E PREENCHIMENTO

Nano Pearl Caviar intensifica a beleza natural 
agindo profundamente na pele. O perfeito equilíbrio 
da sua composição favorece a melhor absorção 
dos nutrientes para suprir por completo todas as 
nececessidades da pele. Além da nutrição, atua no 
preenchimento das rugas, promove ação antioxidante, 
regeneradora, hidratante e cicatrizante. Após a sua 
aplicação, promove um efeito tensor imediato e 
temporário chamado de efeito “Cinderela”, suavizando 
instantaneamente as rugas e linhas de expressão, 
conferindo aparência jovem à pele.

Preenchedor 
de rugas

Nutrição

Regenerador Anti-inflamatório

Nano Pearl Retinol estimula a renovação celular, 
aumentando os níveis de elastina e reduzindo rugas 
e linhas de expressão. Composto pelo precursor da 
Vitamina A, o retinol é oxidado a ácido retinóico 
regulando o crescimento celular, acelerando a 
regeneração e tornando a renovação da pele 
mais rápida e eficiente. Além disso, normaliza a 
descamação da derme e inibi a proliferação de 
bactérias, fator importante contra o desenvolvimento 
da acne. O seu uso contínuo, cujo tempo de 
tratamento recomendado é de 30 dias, previne 
o envelhecimento revertendo os danos causados 
por radiações UV através do estímulo da produção 
de colágeno, proporcionando intensa hidratação e 
redução das linhas de expressão.

Composição: Retinol (Forma álcool da Vitamina A)
Concentração de ativo por pérola: 5 a 15%

Para rosto e pescoço

Disponível na apresentação: 250g

250g rende 16 embalagens de 15g

15g rende até 120 pumps

O REQUINTE DA RENOVAÇÃO CELULAR

Hidratação 
intensa 

e profunda 

Estímula o 
colágeno

Renovador 
celular

Ameniza os 
sintomas da 

psoríase
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Nano Pearl Oriente apresenta o óleo de olíbano, 
utilizado pelos egípcios desde a antiguidade, 
sendo considerada a pérola do Oriente. 

Composta por óleos essenciais de olíbano e 
palmarosa, e vitamina C, esta pérola promove o 
rejuvenescimento facial,  
aumento na firmeza e elasticidade da pele e a 
redução de rugas através do estímulo da síntese 
de colágeno. Também auxilia no processo de 
clareamento de manchas e uniformização do 
tom da pele devido à ação da Vitamina C em sua 
composição.

Composição: Óleo essencial de Olíbano e Palmarosa, Vitamina C
Concentração de ativo por pérola: 5 a 10%

Composição: Lactobacillus Acidophillus
Concentração de ativo por pérola: 5 a 10%

Para rosto e pescoço

Disponível na apresentação: 250g

250g rende 16 embalagens de 15g

15g rende até 120 pumps

Para rosto e pescoço

Disponível na apresentação: 250g

250g rende 16 embalagens de 15g

15g rende até 120 pumps 

Para rosto e pescoço

Disponível na apresentação: 250g

250g rende 16 embalagens de 15g

15g rende até 120 pumps 

Para glúteos, coxas, 
abdómen, nuca, pescoço e braços

Disponível na apresentação: 250g

Rendimento relacionado com a região  
do corpo submetido ao tratamento

oriente

symbiocaps

golden blue

cafeína

oriente

symbiocaps

golden blue

cafeína

oriente

symbiocaps

golden blue

cafeína

oriente

symbiocaps

golden blue

cafeína
FIRMADOR E ANTIOXIDANTE

Firmeza 
da pele

ClareadorAntirrugas

Antioxidante

Composição: Óleo de gerânio
Concentração de ativo por pérola: 3 a 6%

Composição: Cafeína
Concentração de ativo por pérola: 3 a 6%

CICATRIZANTE E ANALGÉSICO

Nano Pearl Golden Blue apresenta em sua composição 
o óleo de gerânio, uma planta originária da África do 
Sul com potente ação analgésica, cicatrizante e anti-
séptica que auxilia no tratamento de queimaduras, 
feridas e úlceras. Além de acelerar a recuperação 
das células da pele, atua na hidratação profunda e 
intensa, protege peles sensíveis e ressecadas e regula 
a oleosidade proporcionando melhora na radiância e 
luminosidade.

Tratamento  
de feridas e 

queimaduras

AnalgésicoCicatrizante

Auxiliador na 
radiância e  

luminosidade  
da pele

PROBIÓTICO E REGULADOR 
DA MICROBIOTA DA PELE  

Nano Pearl Symbiocaps apresenta em sua 
composição os probióticos Lactobacillus Acidophillus 
encapsulados, o que promove a proteção destes 
microorganismos e garante seu melhor desempenho 
na pele no tratamento de rosácea, regulação do pH e 
microbiota da pele, redução no nível de inflamação, 
regeneração do metabolismo das células e combate 
ao processo de envelhecimento cutâneo. 
 
Considerado uma forte tendência global, esta 
pérola também proporciona bem-estar e melhora 
na aparência da pele auxiliando na minimização de 
poros dilatados, na hidratação e alta restauração 
de sua imunidade com garantia de proteção ativa 
contra agressões externas.

Antiacne Restaurador da 
imunidade da pele

Regulador do pH e 
microbioma da pele

Tratamento 
de rosácea

Redutor  
de medidas 
e gordura  
localizada

Potencializador da 
microcirculação

Anticelulite

Aumenta firmeza 
e elasticidade  

da pele

REDUTOR DE MEDIDAS 

Nano Pearl Cafeína apresenta a cafeína líquida 
nanoencapsulada altamente concentrada, 
exclusivamente desenvolvida para melhorar e 
potencializar a microcirculação sanguínea e assim agir 
contra gordura localizada. Além disso, o ativo estimula 
a produção de altos níveis de colágeno e outros 
componentes presentes na matriz celular, favorecendo 
a firmeza e elasticidade da pele, contribuindo 
ainda mais para uma pele macia e sem aspecto de 
irregularidades como a celulite e outros.
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Nano Pearl Golden Blue apresenta em sua composição o 
óleo de gerânio, uma planta originária da África do Sul com 
potente ação analgésica, cicatrizante e anti-séptica que 
auxilia no tratamento de queimaduras, feridas e úlceras. 
Além de acelerar a recuperação das células da pele, atua 
na hidratação profunda e intensa, protege peles sensíveis e 
ressecadas e regula a oleosidade proporcionando melhora 
na radiância e luminosidade.



MicellAge é a primeira Água Micelar desenvolvida exclusivamente para o mercado magistral. Um 
produto que combina alta tecnologia, tratamento e praticidade, pois demaquila e limpa profundamente 
a pele, além de remover a poluição e a oleosidade, tonificando de forma eficaz e suave, respeitando o 
equilíbrio fisiológico da pele. 

Sua fórmula contém micelas que captam e eliminam as impurezas e a maquiagem da pele, sem irritar e 
sem a necessidade de enxágue. É indicada para todos os tipos de pele, inclusive para peles mais finas e 
sensíveis, e com propensão a dermatites. 

 Suas características biocompatíveis e a não toxicidade possibilitam seu uso diariamente, entregando 
eficácia e segurança. MicellAge Água Micelar proporciona exclusivo efeito tensor e antiaging devido 
aos ativos Nano Hyaluronic Acid e Nano Caviar que compõem sua formulação. A sinergia dos ativos 
proporciona potente ação antiaging, estimulando a longevidade e aumentando a produção de colágeno. 
As rugas são reduzidas, os contornos do rosto são redefinidos e a pele recupera tonicidade e firmeza, 
possui ação antioxidante e proporciona aumento na hidratação e nutrição da pele, o certificando assim 
como um produto multifuncional para o rosto.

Aplicação: Aplicar de manhã e à noite, sobre um algodão, passar suavemente sobre a face, lábios e 
olhos. Não é necessário enxágue e o procedimento pode ser repetido até o que o algodão esteja limpo. 
Poder ser aplicado em lenços umedecidos.

Exclusivo para uso externo.

Limpeza 
profunda

Tonifica e reequilibra 
a pele

AntiagingRemove poluição, 
oleosidade e maquiagem

Hidratação e 
nutrição da pele

Ação antioxidante Efeito tensor Auxílio no preenchimento 
de rugas

Fórmula oil free

Não necessita enxágue após o uso

Demaquila sem agredir a pele

Indicado para todos tipos de pele

Á
gu

a 
M

ic
el

ar

MicellAGE

Á G U A  M I C E L A R
Á G U A  M I C E L A R
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MicellAGE
Á G U A  M I C E L A R
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O olhar está diretamente relacionado com a aparência física. As características mais comuns que 
prejudicam a aparência são a aparição de olheiras escuras, inchaço ao redor dos olhos, pálpebras caídas 
e rugas. E por este motivo que uma das principais preocupações estéticas é o contorno dos olhos.

Eyelift traz a combinação das flores brancas, espinheiro branco e jasmim da arábia, para um tratamento 
multifuncional no contorno dos olhos, recuperando a firmeza da pálpebra com efeito lifting, diminuindo 
as rugas popularmente conhecidas como “pés de galinha” e clareando as olheiras devido a melhora na 
cirulação sanguínea.

Em apenas 14 dias, Eyelift apresenta excelente resultado que se intensifica ao longo do tratamento. 

Levante e rejuvenesça o seu olhar, causando uma impressão positiva e deslumbrante todos os dias.

Levantamento das 
pálpebras

Redutor de 
olheiras

Reduz rugas 
(“pés de galinha”)

Rejuvenescedor

Composição: Extrato de Espinheiro branco (Crataegus Monogyna) 
e Jasmim da Arábia (Jasminum sambac)
Concentração de uso: 2%

Para região dos olhos

Natural

Vegano

Efeito lifting para um olhar deslumbrante 
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Baicapil é um produto natural composto pela combinação de três plantas que combate a queda capilar, 
estimula o crescimento, fortalece e recupera o aspecto saudável dos fios e protege do envelhecimento 
precoce. Adequado para homens e mulheres, também é recomendado para barba, cílios e sobrancelhas.

Age na melhora da energia celular, na ativação das células mães do folículos, proporcionando açúcares 
adicionais ao folículos e aumentando a respiração celular, além de fornecer proteção ao estresse 
oxidativo, um dos fatores principais na queda de cabelo.

Considera-se uma perda diária normal entre 50 e 150 cabelos em média, mas em 3 meses de aplicação 
de Baicapil foi observado 60,6% menos cabelos caídos e no sexto mês de tratamento, é visivelmente 
notado aumento da grossura do cabelo, da densidade capilar em 18%, e do aumento médio do número 
de fios de 12.500 até 38.000 novos. 

Aumenta a 
densidade/volume 

capilar

Reduz a 
perda 

dos fios

Recupera o  
aspecto saudável 

e forte

Fortalece os 
fios da  

raiz à ponta

Previne o  
envelhecimento 

capilar

Estimula o 
crescimento 

capilar

Resistência e saúde para seus fios

Composição: Baicalina, Germinado de Soja e Trigo
Concentração de uso: 2,0 a 4,0%

Para cabelo, barba, cílios e sobrancelha

Natural

Vegano
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Nanovetor Vitamina C traz um blend de ativos encapsulados em nanopartículas lipídicas biodegradáveis 
e biocompatíveis, com diâmetro médio entre 200-300nm que asseguram a estabilidade e alta permeação 
cutânea, propocionando ótimos resultados com segurança.

Redutor de rugas e 
linhas de expressão

Combate 
radicais livres

Ação 
firmadora

Clareador e 
uniformizador de pele

7 dias8h
Resultados 
em apenas

de ação
profunda

Composição: Palmitato de Ascorbila e Óleo de romã 
Concentração de uso: 0,5 a 10%
pH de estabilidade: 3,0 a 7,0

Alta
estabilidade

Nanopartículas  
Biodegradáveis e
Biocompatíveis

Gatilho de 
liberação

enzimático

Menor concentração
e maior rentabilidade

Parabenos
Free

Mineral
Oil Free

A energia
para uma pele 
renovada,
uniforme e  
radiante.

Uso tópico

Para rosto e corpo

A associação da Vitamina C na forma de Palmitato 
de Ascorbila com o Óleo de Romã proporciona 
uma potente ação clareadora para controle da 
hiperpigmentação causada pelo excesso de exposição 
solar e sinais da idade, uniformizando o tom e a 
luminosidade da pele. Garante também a prevenção 
dos processos de envelhecimento cutâneo, inibe 
os radicais livres e aumenta a síntese de colágeno 
promovendo uma pele mais firme.

A tecnologia patenteada aplicada em Nanovetor 
Vitamina C permite a proteção do princípio ativo, 
evita sua degradação e oxidação devido as 
partículas possuírem gatilho de liberação 
enzimático. Este mecanismo garante a ação do 
produto somente ao atingir a derme, conferindo 
assim, uma ação profunda por 8 horas após 
aplicação, sem causar irritabilidade.



Renocell é um ativo natural desenvolvido a partir da alga vermelha Polysiphonia Elongata e da Prolina 
que promove renovação de colágeno, hidratação da pele, diminuição das rugas, melhora da umidade e 
elasticidade da pele, além de produzir efeito significativo de redensificação da derme.

Vários atributos fazem de Renocell um ativo natural inovador, a começar pelo seu cultivo sustentável 
na costa da França respeitando a biodiversidade e atendendo a inúmeros requisitos para a preservação 
ambiental até a sua performance no produto final promovendo resultados extraordinários para o 
rejuvenescimento da pele.

Um produto indicado para pessoas dos 20 aos 80 anos, Renocell, combina o segredo dos ingredientes 
marinhos com o desejo de manter a beleza natural e saudável todos os dias.

Os raros segredos do oceano para a
beleza sem idade

Antiaging 
natural

Vegano

Ideal para todos 
os tipos de pele

Aumenta a produção 
de colágeno

Alta hidratação

Composição: Alga Vermelha (Polysiphonia Elongata) e Prolina
Concentração de uso: 1,0 a 2,0%

Para rosto e corpo

Vegano

Cl
ea

rc
el

l

Para rosto e corpo

Vegano

Hiperpigmentação é o escurecimento da pele por aumento da produção da melanina. Trata-se de manchas 
e irregularidades em pontos específicos da pele, que normalmente desfavorece a imagem pessoal e 
prejudicando a autoestima.

Melasma é uma condição que se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras na pele, mais comumente 
na face, mas também pode se desenvolver nos braços, pescoço e colo.

Clearcell é um ativo clareador para tratamento de melasma, que uniformiza o tom de pele garantindo a 
padronização de sua tonalidade natural e luminosa. Sua eficaz ação é inibir a ativação da tirosinase, principal 
enzima responsável pela formação da melanina, durante o processo de biossíntese. Caracterizado como 
Hidroquinona-Like, possui os mesmos benefícios da Hidroquinona, porém 
sem os traumáticos efeitos colaterais da substância.

Com resultados perceptíveis após 3 semanas de uso, Clearcell é indicado 
para tratamentos faciais e corporais que permite seu uso durante o dia 
por não apresentar efeitos colaterais, sensibilizantes e tóxicos a pele.

Pele sem manchas, livre do melasma

Clareador Uniformizador 
do tom da pele

Hidroquinona-like

VeganoResultados em  
3 semanas

Concentração de uso: 0,3 a 2,0%
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Estudos demonstram que o efeito das impurezas da poluição causa o envelhecimento precoce, a perda 
da elasticidade e o aumento da irritação da pele. Detox Shield é o escudo perfeito contra as ações 
degenerativas causadas pela poluição, por apresentar em sua composição os extratos de frutas, cereais 
e ginseng que promovem ação detoxificante, quelante dos metais pesado, antiaging, além de favorecer 
a regeneração das membranas celualres. 

Lotuspure é um novo blend de ativos naturais composto pela combinação do extrato de dois tipos de flores 
de lótus, o Lótus Egípcio e o Lótus Sagrado. A ação sinérgica das flores garante o controle da oleosidade 
da pele, transmitindo pureza e equilíbrio na produção de lípidios, reduzindo assim, a quantidade de sebo 
causador da inflamação e obstrução dos poros.

O resultado é perceptível em 8h pós-aplicação do produto, conferindo uma pele com textura regular e com 
radiância natural.

O escudo perfeito contra as impurezas Equilíbrio da pele oleosa inspirado na 
pureza do lótus

Resultado 
percebido 

em 8 horas

Composição: maçã, pessego, trigo, cevada e ginseng
Concentração de uso: 1,0 a 2,0%

Composição: Lótus Egípcio (Nymphaea caerulea)  
e o Lótus Sagrado (Nelumbo nucifera)
Concentração de uso: 1,0 a 2,0%

Para rosto, corpo e cabelo

Vegano

Natural

Para rosto, corpo e cabelo

Vegano

Natural

Controle da 
oleosidade

Detox Antipoluição

Antiaging Regenerador Resultado 
imediato

Radiância 
e brilho 
natural 

Vegano

Redução 
de poros

Possui resultado imediato após a sua aplicação, formando 
um filme protetor que repele as partículas de poluição e 
impede que elas se depositem na superfície da pele e 
também dos cabelos. 

Detox Shield promove proteção e cuidado na velocidade 
que você deseja que sua pele e cabelos precisam!
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Nano Cellulitech é um blend de ativos nanoencapsulados que atuam no tratamento efetivo da celulite e 
na redução de medidas. Sua composição proporciona ação drenante, anti-inflamatória, redutora da godura 
localizada e firmadora, além de melhorar a textura da pele eliminando o aspecto de casca de laranja.

A associação da cafeína e dos óleos de Chá Verde, Arnica Montana e Palmarosa foi desenvolvida através 
de uma tecnologia patenteada, que libera os ativos durante 8 horas de forma controlada e prolongada, 
permitindo uma rápida permeação dos ativos nanoencapsulados e a sua ativação na microcirculação 
local. A redução rápida e significativa das células que armazenam gordura traz resultados visíveis desde 
a primeira aplicação e faz do produto um componente essencial no protocolo de tratamento e prevenção 
dos edemas causados pela celulite.

Composição: Cafeína, Óleo de chá verde, Óleo de arnica montana 
e Óleo essencia de Palmarosa
Concentração de uso: 0,1 a 10,0%

Anticelulite Redutor de medidas Redutor do aspecto 
“casca de laranja”

Ação drenante Resultados visíveis
na primeira aplicação

Para corpo

Vegano

Efetivo no combate a celulite Força e resistência para unhas mais saudáveis
Nano Nails possui a combinação de óleos essenciais de Capim Limão, Cravo e Melaleuca, desenvolvido 
especialmente para o tratamento de leuconíquias, que são comumente chamada de manchas esbranquiçadas 
nas unhas. Também promove proteção e fortalecimento da lâmina ungueal, trata unhas frágeis e quebradiças, 
e intensifica o fortalecimento e embelezamento de unhas e cutículas. 

Apresenta ação antimicrobiana e anti-inflamatória, ajuda no processo natural de queratinização das unhas 
e as protege dos agentes agressores físicos e químicos. 

Sua tecnologia patenteada favorece o aumento de permeação dos ativos até as camadas mais profundas 
da lâmina ungueal, onde o ativo terá uma ação efetiva, segura e rápida.

Composição: Óleo essencial de capim-limão, melaleuca e cravo.
Concentração de uso: De 1 a 25% (ativo)

Poderoso fortalecedor 
de unhas

Recuperação das  
unhas esbranquiçadas  

e quebradiças

Auxílio na redução 
de cutículas

Propriedade  
antimicrobiana e 
antinflamatória

Hidratante Resultados percebidos 
em 4 dias

Fácil manipulação

Natural

Vegano

Disponível em: Ativo e base líquida nanoestruturada a 25%



As olheiras são a causa do desconforto de muitas pessoas. Seja com bolsas em baixo dos olhos, coloração 
escura, flacidez ou rugas, o problema geralmente confere uma aparência de desgaste e cansaço.

As olheiras são causadas devido a concentração de vasos sanguíneos ou melanina em excesso sob a pálpebra 
inferior, o que provoca o tom escurecido da região ocular, os principais motivos desses sulcos abaixo dos olhos 
são noites mal dormidas, flacidez, aumento da vascularização local entre outros.

Nano Thioglycolic Acid é o ácido tioglicólico encapsulado em nanopartículas  
lipídicas com gatilho de liberação enzimático, devido a sua tecnologia  
patenteada, permite a liberação do ativo no decorrer de 10 horas após sua 
aplicação.O ácido tioglicólico (ou ácido mercapto acético) tem demonstrado  
maior e melhor eficácia no tratamento de hiperpigmentações de várias  
origens. Indicado para aplicação tópica, seu principal atributo é o  
tratamento de olheiras e melasma.

Concentração de uso: Olheiras: 2-5% 
Outras aplicações: 10-15%

Tratamento de 
olheiras

Odor reduzido

Para rosto 

Biodegradável

Sugestão de interação com All Complex redutor de odores

Ecobase é uma linha de bases galênicas vegana livre de parabenos e óleos minerais composta por ativos 
orgânicos que trazem benefícios ao veículo que formam uma barreira de proteção sob a pele, proporcionando 
maior permeabilidade dos ativos e garantindo a integridade da formulação e melhora na eficácia.

Com excelentes propriedades sensoriais, a Ecobase traz um toque de leveza e bem estar para a pele  
em duas versões:

Creme não iônico suave tem em sua composição o hidrolato de lavanda, Vitamina E, e Óleos  
vegatais de Girassol e Abacate que promovem benefícios como auxílio no processo de cicatrização,  
ação relaxante acalmando peles irritadas e sensíveis, ação antioleosidade, tonificante e hidratante  
com alto poder antioxidante.

Gel creme facial tem a combinação dos ingredientes Hidrolato de Gerânio, Vitamina E, e Óleos vegetais 
Rosa Mosqueta e Oliva que ajuda a purificar, revitalizar e regular a oleosidade da pele melhorando a 
elasticidade e maciez, além de possuir propriedades que atenua rugas e estrias.
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Nano Thioglycolic Acid

Sensação natural ao toqueFique livre das olheiras

Vegano Mineral 
Oil free

Parabenos
free

Rápida absorção 

Facilidade na 
manipulação

Alta  
estabilidade

Ótimo 
espalhamento 

Ingredientes 
orgânicosTratamento de 

melasma   
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BAICAPIL

LOÇÃO BAICAPIL FREE ÁLCOOL

Ativo Concentração Função

Baicapil 3% Crescimento Capilar / Anti 
queda

Polietilenoglicol 50% Umectante

Ext. Glicólico de Algas Marinhas 2% Fortalecedor capilar

Essência 0,5% Perfume 

Solução conservante 2% Conservante

Água destilada 100mL Veiculo

Modo de usar: Aplicar 1ml, 2 vezes ao dia no couro cabeludo, friccionando com 
suavidade por três minutos.

ESPUMA DE BAICAPIL

Ativo Concentração Função

Plantarem 1200 2,5% Agente de viscosidade

EDTA 0,1% Quelante

Baicapil 3% Crescimento Capilar / Anti 
queda

Solução conservante 3,3% Conservante

Água purificada qsp 100mL Veículo

Essência 0,5% Fragrância

Modo de uso: Aplicar no couro cabeludo, friccionando com suavidade de três a cinco 
minutos, enxaguar após o uso.

SHAMPOO FORT 2 EM 1

Ativo Concentração Função

Extrato Glicólico de menta 1% Refrescante

Extrato Glicólico de chá verde 1% Antioxidante

Lotuspure 2% Antioleosidade

D- Pantenol 2% Hidratação

Baicapil 3% Crescimento Capilar / Anti 
queda

Essência 1% Fragrância

Base Sense Shampoo sem sal qsp 100mL Veículo

Modo de uso: aplique o produto sobre os cabelos e barba, massageie suavemente 
até obter espuma e enxague a seguir. Repita a aplicação, se necessário

CONDICIONADOR FORT 2 EM 1

Ativo Concentração Função

Baicapil 3% Crescimento Capilar / Anti 
queda

Detox Shield 2% Antipoluição

Aminoácidos da seda 1% Fortalecimento capilar

Silicone 9040 1% Umectante

Essência 1% Fragrância

Base Sense Condicionador 100mL Veiculo 

Modo de uso: Aplicar quantidade suficiente nos cabelos e deixar agir por 5 minutos, 
logo em seguida enxague os cabelos.

MÁSCARA CAPILAR ANTI QUEDA

Ativo Concentração Função

Baicapil 3% Crescimento Capilar / Anti 
queda

D- Pantenol 2% Hidratação e Nutrição

Ext. Glicólico de Arnica 3% Fortalecedor couro cabeludo

Nanovetor Vitamina A 1% Antienvelhecimento capilar

Glicerina 5% Umectante

Uréia 5% Hidratante

Essência 1% Fragrância

Máscara capilar qsp 200g Veiculo

Modo de uso: Aplicar quantidade suficiente da raiz as pontas, massagear e deixar 
agir por cerca de 15 minutos. Enxaguar após o procedimento. Repetir o processo uma 
vez por semana.

SÉRUM PARA CRESCIMENTO DE CÍLIOS E SOBRANCELHAS

Ativo Concentração Função

Gluconato de sódio 0.2% Estabilizante

Glicerina 3% Umectante

Água QSP Diluente

Baicapil 3% Crescimento de cílios e 
sobrancelhas

Goma xantana 0.2 Espessante

Modo de uso: Aplicar nos cílios e /ou sobrancelhas de 2 a 3 vezes ao dia.

CLEARCELL

WHITENING CREAM

Ativo Concentração Função

Clearcell 2% Clareador e iluminador

Hidroviton 5% Hidratante

Nano Caviar 2% Nutrição e antirrugas

Ecobase Gel Creme Facial QSP 30g  Veículo

Modo de uso: Aplicar a formulação com a face limpa , até 2x ao dia, fazer uso o 
filtro solar após a absorção do produto.

CREME CLAREADOR FACIAL

Ativo Concentração Função

Clearcell 2% Clareador e iluminador

Vitamina E 1% Nutrição

Alpha bisabolol 0,2% Cicatrizante

D - Pantenol 0,5% Suavizante e aumenta 
elasticidade

Essência 0,1% Fragrância

Base Sense Creme Oil Free QSP 30g Veículo

Modo de uso: Aplicar a formulação com a face limpa , até 2x ao dia, fazer uso o 
filtro solar após a absorção do produto.

CREME CLEARDERM

Ativo Concentração Função

Clearcell 2% Clareador e iluminador

Nanovetor Vitamina C 5% Clareador e uniformizador tom 
da pele

Vitamina A 1% Nutrição e regulador de 
oleosidade

Extrato Glicólico de Aloe Vera 2% Revitalizante e calmante

Essência 0,1% Fragrância

All Base creme Não Iônico QSP 30g Veículo

Modo de uso: Aplicar a formulação com a face limpa , até 2x ao dia, fazer uso o 
filtro solar após a absorção do produto.

FLUÍDO CLAREADOR E FOTO PROTETOR

Ativo Concentração Função

Clearcell 2% Clareador e iluminador

Nano Up Lift 3% Antiaging e evita perda de 
água transepidermal

Nicotinamida 3% Hidratação e nutrição

Nanovetor Resveratrol 3% Prevenção do foto 
envelhecimento

Ecobase gel creme não iônico 
QSP

30g Veículo 

Modo de uso: Aplicar a formulação com a face limpa , até 2x ao dia, fazer uso o 
filtro solar após a absorção do produto.

MASCARA CLEAR GOLD

Ativo Concentração Função

Clearcell 2% Clareador e iluminador

Nano Retinol 1% Queratolítico

Extrato Glicólico De Camomila 5% Cicatrizante

Essência 0,1% Fragrância

Corante dourado 0,1% Corante

Nano Peel Off QSP 30g Veículo formador de filme

Modo de uso: Aplicar a formulação com a face limpa , até 2x ao dia, fazer uso o 
filtro solar após a absorção do produto.

SÉRUM CLEARFACE

Ativo Concentração Função

Clearcell 2% Clareador e iluminador

Ácido Elágico 0,5% Clareador

Nanovetor Vitamina E 1% Protege as células da ação 
dos radicais livres

Óleo de semente de Uva 1% Emoliente

Base Sense Creme Oil Free QSP 30g Veículo

Modo de uso: Aplicar a formulação com a face limpa , durante a noite, pela manhã, 
fazer uso o filtro solar.

LOTOSPURE

SHAMPOO REFRESCANTE PARA CABELOS OLEOSOS

Ativo Concentração Função

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

Extrato Glicólico De Chá Verde 2% Adstringente

Extrato Glicólico De Hortelã 2% Regulador de sebo

Hidroviton 2% Antisséptico

Essência 1% Fragrância

Base Sense Shampoo 
Transparente QSP

150g Veículo

Modo de uso: Lavar os cabelos lavar 1 vez por dia e enxaguar com água em 
abundância. 

GELÉIA FACIAL PREBIÓTICA

Ativo Concentração Função

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

Nanovetor Vitamina C 5% Clareador e uniformizador do 
tom da pele

Extrato Glicólico De Mel 2% Nutritivo

Essência 0,5% Fragrância

Base Sense Gel Natrosol QSP 30g Veículo 

Modo de uso: Aplicar diretamente na face 2 vezes ao dia.

EMULSÃO REGULADORA DE OLEOSIDADE

Ativo Concentração Função

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

Nanovetor Vitamina A 1% Firmador e antirrugas

Azeloglicina 4% Preventivo acnéico

Ecobase Gel Creme Facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: Aplicar duas vezes ao dia com a pele limpa.

SABONETE OIL FREE

Ativo Concentração Função

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

Nano Caviar 3% Nutrição e antirrugas

Detox Shield 2% Antipoluição / detoxificante

Extrato Glicólico De Calêndula 2% Calmante e adstringente

Essência 1% Fragrância

Base Sense Sabonete 
Transparente QSP

100g Veículo

Modo de uso: aplicar o produto para limpar o rosto diariamente, pela manhã e noite, 
para preparar a pele antes de receber o tratamento diário necessário.



CREME FACIAL NUTRIDETOX 

Ativo Concentração Função

Detox Shield 1% Antipoluição / detoxificante

Nano Caviar 10% Nutrição e antirrugas

Extrato Glicólico de Cupuaçu 2% Nutrição e remineralizante

Essência 0.1% Fragrância

Ecobase gel creme facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente na região do rosto e colo, pela manhã e/ou noite, 
após a limpeza e tonificação da pele.

NANOVETOR VITAMINA C

CLAREADOR FACIAL ANTIACNE

Ativo Concentração Função

Nanovetor Vitamina C 10% Clareador e uniformizador 
tom da pele

Clearcell 2% Clareador e iluminador

Nano resveratrol 2% Prevenção do foto 
envelhecimento

Extrato Glicólico de romã 2% Adstringente e antiséptico

Extrato Glicólico de Chá Verde 1.5% Antioxidante e antibacteriano

Essência 0.1% Fragrância

Ecobase gel creme facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente na região do rosto e colo, pela manhã e/ou noite, 
após a limpeza e tonificação da pele.

MÁSCARA FACIAL CLAREADORA

Ativo Concentração Função

Nanovetor Vitamina C 10% Clareador e uniformizador 
tom da pele

Nano Up Lift 10% Firmador e síntese de 
colágeno

Nanovetor Vitamina E 1% Protege as células da ação 
dos radicais livres

Extrato glicólico de Camomila 1.5% Calmante e hidratante

Corante 0.1% Corante

Nano peel off QSP 30g Veículo formador de filme

Modo de uso: 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.
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BB CREAM EQUILÍBRIO OIL

Ativo Concentração Função

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

All Base Color Pó 3% Base corretiva

Detox Shield 2% Antipoluição / detoxificante

Solução colágeno 50% 1% Firmador e aumento da 
elasticidade da pele

Essência 0,2% Fragrância

Base Sense Filtro Solar FPS 50 
QSP

50g Veículo

Modo de uso: Aplicar diariamente na face limpa. Reaplicar sempre que necessário.

TONICO FACIAL CALM & FRESH

Ativo Concentração Função

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

Nano Delicate Skin 2% Hidratante e regenerador 
celular

Extrato Glicólico De Pêssego 2% Renovador celular

Água de rosas QSP 100g Agente de limpeza

Modo de uso: Após a higiene da pele, umedeça um pedaço de algodão com o 
produto e passe no rosto delicamente. Não enxágue. Evite a área dos olhos.

MÁSCARA REDUTORA DE POROS

Ativo Concentração Função

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

Nanovetor Vitamina E 2% Protege as células da ação 
dos radicais livres

Ácido Glicólico 5% Renovação celular

Corante 0,1% Corante

Nano Peel Off QSP 30g Veículo formador de filme

Modo de uso: 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. Evite a área dos olhos.

DETOX SHIELD

SABONETE LÍQUIDO FACIAL DETOXIFICANTE E PROBIÓTICA

Ativo Concentração Função

Detox Shield 2% Antipoluição / detoxificante

Ronacare Sereneshield 1% Prebiótico

Nano Caviar 1% Nutrição e antirrugas

D-panthenol 2% Hidratação

Essência 0.2% Fragrância

Base Sense Sabonete 
Transparente QSP

100g Veículo

Modo de uso: lavar o rosto diariamente pela manhã e noite para regularizar a 
atividade das glândulas sebáceas, equilibrar a microbiota da pele e hidratar de 
acordo com a necessidade que a pele precisa.

CREME DETOXIFICANTE FACIAL ANTI-IDADE

Ativo Concentração Função

Detox Shield 2% Antipoluição / detoxificante

Nanovetor Q10 5% Antioxidante

Nanovetor Vitamina A 1% Antienvelhecimento

Extrato Glicólico de Alecrim 5% Tonificante

Essência de Menta 0.2% Fragrância

Ecobase creme não iônico suave 
QSP

30g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente na região do rosto e colo, pela manhã e/ou noite, 
após a limpeza e tonificação da pele.

CREME DETOXIFICANTE FIRMADOR FACIAL

Ativo Concentração Função

Detox Shield 2% Antipoluição / detoxificante

Nanovetor DMAE 5% Firmador e antirrugas

Nano Up Lift 10% Firmador e síntese de 
colágeno

Extrato Glicólico de Cupuaçu 5% Remineralizante e nutrição

Essência 0.2% Fragrância

Ecobase gel creme facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente na região do rosto e colo, pela manhã e/ou noite, 
após a limpeza e tonificação da pele.

SABONETE LÍQUIDO FACIAL DETOXIFICANTE E ANTIOLEOSIDADE

Ativo Concentração Função

Detox Shield 2% Antipoluição / detoxificante

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

Extrato Glicólico De Calêndula 5% Tonificante e antisséptico

Extrato Glicólico De Aveia 5% Remineralizante

Essência de Hortelã 1.5% Fragrância

Base Sense Sabonete Líquido QSP 100g Veículo

Modo de uso: aplicar o produto para limpar o rosto diariamente, pela manhã e noite, 
para preparar a pele antes de receber o tratamento diário necessário.

CREME DETOXIFICANTE FACIAL E PROBIÓTICO

Ativo Concentração Função

Detox Shield 2% Antipoluição / detoxificante

Ronacare Sereneshield 1% Prebiótico

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

Nanovetor vitamina C 10% Clareador e uniformizador tom 
da pele

Solução colágeno 50% 2% Firmador 

Nanovetor Q10 5% Antioxidante

Extrato Glicólico de Pepino 5% Clareador

Essência 0.2% Fragrância

Ecobase gel creme facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: aplicar o creme diariamente pela manhã e noite, após a limpeza e 
tonificação da pele, para regularizar a atividade das glândulas sebáceas, equilibrar a 
microbiota da pele e hidratar de acordo com a necessidade que a pele precisa.

MASK DETOX FACIAL

Ativo Concentração Função

Detox Shield 2% Antipoluição / detoxificante

Extrato glicólico de chá-verde 1% Antioxidante e antibacteriano

Extrato glicólico de gengibre 1% Anti-inflamatória

Nanovetor Vitamina E 1% Protege as células da ação 
dos radicais livres

Menthol 0.1% Sensorial frescor / refrescante

Propilenoglicol 1% Umectante

Corante 0.1% Corante

Essência 0.2% Fragrância

Nano peel off QSP 30g Veículo formador de filme

Modo de uso: 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.

SHAMPOO DETOX CAPILAR

Ativo Concentração Função

Detox Shield 1% Antipoluição / detoxificante

Lotuspure 2% Prebiótico / equilíbrio de 
oleosidade

Vitamina E 2% Nutrição / Prevenção de 
queda de cabelo

Extrato Glicólico de Arnica 
Silvestre

10% Tonificante e estimulante 
couro cabeludo

Extrato Glicólico de Barbatimão 5% Adstringente e antisséptico

Essência 2% Fragrância

Base Sense Shampoo QSP 100g Veículo

Modo de uso: Aplique o produto sobre os cabelos e barba, massageie suavemente 
até obter espuma e enxague bem logo em seguida. Repita a aplicação, se necessário.

LEAVE-IN DETOX CAPILAR

Ativo Concentração Função

Detox Shield 2% Antipoluição / detoxificante

Extrato Glicólico Aloe Vera 10% Hidratação e nutrição dos fios

D Panthenol 5% Suavizante e aumenta 
elasticidade

Nanovetor Vitamina A 0,5% Antienvelhecimento

Vitamina E 0,5% Nutrição / Prevenção de 
queda de cabelo

Extrato Glicólico de Jaborandi 8% Tonificante e estimulante 
couro cabeludo

Extrato Glicólico de Algas 
Marinhas

10% Hidratação e remineralizante

Glicerina 5% Hidratação e nutrição

Propilenoglicol 5% Hidratação

Essência 2% Fragrância

Máscara Hidratante QSP 100g Veículo

Modo de usar: Após o uso do shampoo e condicionador, tirar o excesso de água dos 
cabelos e barba, e em seguida aplique o produto. Massageie suavemente.
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CLAREADOR FACIAL HIDRATAÇÃO PROFUNDA

Ativo Concentração Função

Nanovetor Vitamina C 10% Clareador e uniformizador 
tom da pele

Nano Delicate Skin 5% Hidratante e regenerador 
celular

Óleo de semente de uva 2% Regenerador celular

Extrato glicólico de avelã 1% Hidratante e restauradora

Extrato glicólico de malva 1.5% Calmante e hidratante

Essência 0.2% Fragrância

Ecobase gel creme facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente na região do rosto e colo, pela manhã e/ou noite, 
após a limpeza e tonificação da pele.

SERUM CLAREADOR FACIAL 

Ativo Concentração Função

Nanovetor Vitamina C 10% Clareador e uniformizador 
tom da pele

Nanovetor Hyaluronic Acid 2% Antirrugas e antioxidante

Nanovetor Vitamina E 1% Protege as células da ação 
dos radicais livres

Vitamina B2 (riboflavina) 1% Antirrugas e renovador celular

Glicerina 3% Umectante

Goma xantana 0.1% Espessante

Carbopol 0.15% Estabilizante

Phenonip 1.0% Antimicrobiano

Essência 0.1% Fragrância

Água destilada QSP 15g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente na região do rosto, pela manhã e/ou noite, após a 
limpeza e tonificação da pele. Em seguida utilizar filtro solar e/ou maquiagem.

EYELIFT 

SERUM LIFT EFEITO CINDERELLA

Ativo Concentração Função

Eyelift 2% Lift das pálpebras e 
antirrugas

Nanovetor Up Lift 2% Tensor imediato e antirrugas

D-Pantenol 3% Suavizante e aumenta 
elasticidade

Vitamina B2 (riboflavina) 1% Antirrugas e renovador celular

Sorbitol 1% Umectante

Goma xantana 0.1% Espessante

Hidroxietilcelulose 1.0% Estabilizante

Phenonip 1.0% Antimicrobiano

Essência 0.1% Fragrância

Água destilada QSP 15g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente ao redor dos olhos, pela manhã e/ou noite, após a 
limpeza e tonificação da pele.

SERUM LIFT NUTRIÇÃO DIA E NOITE

Ativo Concentração Função

Eyelift 2% Lift das pálpebras e antirrugas

Nano Caviar 5% Nutrição e antirrugas

Nanovetor Vitamina E 1% Protege as células da ação dos 
radicais livres

Nano Delicate Skin 5% Hidratante e regenerador 
celular

Sorbitol 1% Umectante

Goma xantana 0.1% Espessante

Hidroxietilcelulose 1.0% Estabilizante

Phenonip 1.0% Antimicrobiano

Essência 0.1% Fragrância

Água destilada QSP 15g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente ao redor dos olhos, pela manhã e/ou noite, após a 
limpeza e tonificação da pele.

CREME LIFT HIDRATAÇÃO INTENSA

Ativo Concentração Função

Eyelift 2% Lift das pálpebras e antirrugas

Nano Delicate Skin 5% Hidratante e regenerador 
celular

Óleo de Coco de babaçu 1.5% Hidratante e reparador da pele

Óleo Semente de Uva 1.5% Regenerador celular

Essência 0.1% Fragrância

Ecobase gel creme facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente ao redor dos olhos, pela manhã e/ou noite, após a 
limpeza e tonificação da pele.

CREME LIFT FIRMADOR PROLONGADO

Ativo Concentração Função

Eyelift 2% Lift das pálpebras e antirrugas

Renocell 2% Síntese de colágeno e 
renovador celular

Extrato Glicólico de Algas 1% Firmador e síntese de 
colágeno

Solução colágeno 50% 2% Firmador e aumento da 
elasticidade da pele

Nanovetor Q10 5% Antioxidante

Essência 0.1% Fragrância

Ecobase gel creme facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente ao redor dos olhos, pela manhã e/ou noite, após a 
limpeza e tonificação da pele.

MÁSCARA EYELIFT FIRMADORA

Ativo Concentração Função

Eyelift 2% Lift das pálpebras e antirrugas

Extrato Glicólico de Algas 1% Firmador e síntese de 
colágeno

Solução colágeno 50% 2% Firmador e aumento da 
elasticidade da pele

Nanovetor Up Lift 5% Tensor imediato e antirrugas

Corante 0.1% Corante

Nano peel off QSP 30g Veículo formador de filme

Modo de uso: Após limpeza normal da pele, aplicar uma fina camada da máscara 
sobre a região ao redor dos olhos, 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.

RENOCELL

GEL CREME FIRMNESS & LIFTING

Ativo Concentração Função

Renocell 2% Síntese de colágeno e 
renovador celular

Solução colágeno 50% 2% Firmador e aumento da 
elasticidade da pele

Nano Hyaluronic Acid 2% Antirrugas e antioxidante

Nanovetor Up Lift 5% Tensor imediato e antirrugas

Essência 0.1% Fragrância

Ecobase gel creme facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente na região do rosto e colo, pela manhã e/ou noite, 
após a limpeza e tonificação da pele.

GEL CREME NUTRIÇÃO BALANCEADA

Ativo Concentração Função

Renocell 2% Síntese de colágeno e 
renovador celular

D Panthenol 5% Suavizante e aumenta 
elasticidade

Vitamina E 1% Nutrição e proteção radicais 
livres

Vitamina A 1% Nutrição e regulador de 
oleosidade

Nano Caviar 5% Nutrição e antirrugas

Óleo de avelã 2% Suavizante e hidratante

Ecobase gel creme facial QSP 30g Veículo

Modo de uso: aplicar sobre a face duas vezes ao dia pela manhã antes do filtro solar 
e também pela noite.

CREME COLÁGENO & ELASTINA PARA MÃOS 

Ativo Concentração Função

Renocell 2% Síntese de colágeno e 
renovador celular

D-Pantenol 1% Suavizante e aumenta 
elasticidade

Alantoina 1% Renovador celular e 
hidratante

Essencia 0.2% Fragrância

Nano Peel Off QSP 30g Veículo formador de filme

Modo de uso: aplicar diariamente na região das mãos, espalhando uniformemente o 
produto, durante todo o dia.

MÁSCARA FIRMADORA DA PELE

Ativo Concentração Função

Renocell 2% Síntese de colágeno e 
renovador celular

Vitamina B2 (riboflavina) 1% Antirrugas e renovador celular

Nanovetor Up Lift 5% Tensor imediato e antirrugas

Corante 0.1% Corante

Nano Peel Off QSP 30g Veículo formador de filme

Modo de uso: 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.

REJUVENESCEDOR VEGANO

Ativo Concentração Função

Renocell 2% Antiaging

Nanovetor Vitamina C 2% Clareador e uniformizador de 
tom de pele

Vitamina E oleosa 1% Antioxidante

Vitamina A palmitato oleosa 1% Antioxidante

Extrato glicólico de aloe vera 1% Calmante

Ecobase gel creme facial QSP 30g Emulsão vegana

Modo de uso: aplicar sobre a face diariamente, em seguida complementar com o 
uso de filtro solar.

SÉRUM BOOSTER COLLAGEN

Ativo Concentração Função

Renocell 2% Síntese de colágeno e 
renovador celular

Solução colágeno 50% 2% Firmador e aumento da 
elasticidade da pele

Nano Hyaluronic Acid 2% Antirrugas e antioxidante

Sorbitol 1% Umectante

Goma xantana 0.2% Espessante

Carboximetilcelulose 2.5% Estabilizante

Phenonip 1.0% Antimicrobiano

Essência 0.1% Fragrância

Água destilada Qsp 15g Veículo

Modo de uso: aplicar diariamente na região do rosto e colo, pela manhã e/ou noite, 
após a limpeza e tonificação da pele.
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