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Nano Pearl Cafeína apresenta a cafeína líquida nanoencapsulada 

altamente concentrada, exclusivamente desenvolvida para melho-

rar 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 celu-

lar, favorecendo a fi rmeza e elasticidade da pele, contribuindo ainda 

mais para uma pele macia e sem aspecto de irregularidades como a 

celulite e outros.

Composição: Cafeína
Concentração de ativo por pérola: 5 a 15%
Indicação: Corpo (glúteos, coxas, abdômen, nuca, 
pescoço e braços)

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.

Composição: Óleo de gerânio
Concentração de ativo por pérola: 3 a 6%
Indicação: rosto e pescoço

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 infl amação, 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 restaura-

ção de sua imunidade com garantia de proteção ativa contra 

agressões externas.

Composição: Lactobacillus Acidophillus
Concentração de ativo por pérola: 5 a 10%
Indicação: rosto e pescoço

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 fi rmeza 

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%
Indicação: rosto e pescoço
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Nano Pearl são pérolas da beleza que chegam ao mercado 

apresentando um novo conceito de produtos cosméticos fa-

ciais 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, for-

mando um biofi lme protetor sobre a pele, de tal forma que 

evita a perda de água transepidermal e protege a pele do 

contato com a poluição do ar. As pérolas estão dispersas em 

um sérum aquoso elaborado cuidadosamente para manter a 

compatibilidade com o pH da pele, prevenindo possíveis sensi-

bilizações e alergias. Sendo assim, a linha Nano Pearl é segura 

para todos os tipos de pele.
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Nano Pearl Caviar intensifi ca 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.

Composição: Extrato de caviar, vitamina E, D-pantenol e Ácido Hialurônico
Concentração de ativo por pérola: 20 a 30%
Indicação: rosto e pescoço

Nano Pearl Resveratrol é um blend composto pela associação 

dos ativos Trans-resveratrol e Óleo de Romã. O Trans-resvera-

trol possui elevado potencial antioxidante, que inibe e bloqueia a 

ação de radicais livres. O óleo de Romã, possui propriedades ads-

tringente, antimicrobiana, antioxidante e regeneradora da pele.

Os ativos trabalham de forma sinérgica, apresentando resultados 

signifi cantemente efetivos no tratamento antiacne, na prevenção 

do desenvolvimento do câncer de pele, na melhoria da elasticidade 

da pele e na ação antioxidante.

Composição: Trans-resveratrol e óleo de romã
Concentração de ativo por pérola: 20 a 30%
Indicação: rosto e pescoço

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 fi rmeza e elasticidade ao 

estimular a produção de colágeno, proporcionando assim, o 

rejuvenescimento cutâneo.

Composição: Fosfato Ascorbil de Magnésio (VC-PMG)
Concentração de ativo por pérola: 20 a 30%
Indicação: rosto e pescoço

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 regu-

lando o crescimento celular, acelerando a regeneração e tornando 

a renovação da pele mais rápida e efi ciente. 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 atra-

vés 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%
Indicação: rosto e pescoço
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Ultra hidratação e lifting

Nano Pearl Ácido Hialurônico possui alta capacidade de ligar-

se a molécula de água, formando um complexo estável que 

confere à pele ultra hidratação. Bastante conhecido no universo 

da beleza, sua aplicação tópica é responsável por preencher 

os espaços entre as células diminuindo a aparência de linhas e 

rugas de expressão, realçar e restaurar o volume facial tornando 

a pele mais suave, fi rme e rejuvenescida.

Composto por Nano Hyaluronic Acid, o ativo também apresenta 

efeito antioxidante, pois atua como sequestrante de radicais 

livres, aumentando a proteção em relação aos danos causados 

pela radiação UV e contribuindo para o aumento da capacidade 

de reparação do tecido da pele.

Composição: Nano Hyaluronic Acid ECO
Concentração de ativo por pérola: 5%
Indicação: rosto e pescoço
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