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é uma empresa que fala essencialmente de beleza e que 

carrega em seu espírito a responsabilidade de trazer produtos

que possam cuidar do meio ambiente e de cada um de nós.

é uma farmacêutica com alma magistral, especialista e 

apaixonada por cosméticos, que está sempre em busca de 

inovações, novas texturas e tecnologias, sempre com olhar 

apurado para as necessidades do mercado.

médico pós-graduado em dermatologia, referência em 

harmonização corporal, adepto e grande incentivador da 

medicina personalizada de alta performance.

Como um tripé, as três pontas combinaram os seus conhecimentos para desenvolver uma

coleção de fórmulas que pudessem atender a todas as necessidades de médicos e pacientes.

Vegan Beauty é a tradução da beleza que se importa com o meio ambiente, que está de 
mãos dadas com a sustentabilidade e que incentiva o consumidor a pensar sobre a responsa-
bilidade do que está se comprando e consumindo. Essa sinalização deixou há tempos de ser 
uma tendência no mercado de beleza, tornando-se uma realidade que está se refletindo não 
apenas nas gôndolas de produtos industrializados, mas também na medicina personalizada.

Cada dia mais, os adeptos de um estilo de vida mais natural e consciente estão levando 
estas necessidades aos consultórios dermatológicos e aos seus tratamentos de beleza, 
buscando informações cada vez mais detalhadas sobre o que está sendo prescrito.

A farmácia magistral nasceu para olhar para a individualidade do ser, cuidar no detalhe 
para garantir os melhores resultados dos tratamentos e desenhar formulações que 
atendam todas as demandas do paciente e do prescritor.

Unidos por uma causa, não poderia haver sintonia maior do que esta Collab!
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A BELEZA VEGANA

O objetivo dessa união de valores 

não é somente incentivar, mas 

também inspirar as farmácias de 

manipulação e os médicos prescri-

tores a mergulharem nesse universo

de possibilidades. Queremos 

ampliar horizontes e mostrar como 

é possível criar formulações incríveis

com muito respeito ao meio 

ambiente e à terapêutica esperada,

além de proporcionar muito mais 

do que uma inovação em skincare, 

mas uma experiência de uso em 

cada formulação.

INVADE O CONSULTÓRIO DERMATOLÓGICO, MODERNIZANDO

A MEDICINA PERSONALIZADA COM FORMULAÇÕES DE ALTA 

PERFORMANCE E TEXTURAS INOVADORAS!

A BELEZA VEGANA
INVADE O CONSULTÓRIO DERMATOLÓGICO, MODERNIZANDO

A MEDICINA PERSONALIZADA COM FORMULAÇÕES DE ALTA 

PERFORMANCE E TEXTURAS INOVADORAS!
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Espuma
de limpeza
ativa
As espumas de limpeza facial têm ganhado visibilidade na rotina de skincare

brasileira. A forma farmacêutica oferece além de alta performance uma excelente experiência 

ao usuário. É um produto agradável ao toque, refrescante, confortável e suave, então por que 

não agregar multifuncionalidade e iniciar o tratamento já neste primeiro passo?

Apresentamos então, duas versões de formulações sendo ambas sulfate free, visando uma 

limpeza profunda mas não agressiva, e com a utilização do Amazonic Green CAPB-B, um 

tensoativo natural, extraído de plantas provenientes da nossa biodiversidade.

A Espuma Clareadora de Açaí, combina o ácido madélico com o Amazonic Multiclareador de Açaí. 

Com ação sinérgica atuante em vários pontos da cascata fisiológica da síntese de melanina, 

modula sua produção, resultando em clareamento e homogeneização do tom da pele.

Já a espuma Oil skin, agrega ingredientes consagrados da dermatologia em tecnologia de 

nanopartículas. Nano Salycilic Acid e Nano Melaleuca, atuam de forma potencializada a fim 

de promover ação seborreguladora, queratolítica, anti-inflamatória e antimicrobiana. Desta 

forma, proporciona ao paciente melhora do brilho e redução de incidência de acne.

Indicação de uso: aplicar no rosto úmido, massagear suavemente e enxaguar.

Ativo

2. Nano Salycilic Acid

1. Propanediol

1. Nano Melaleuca

1. Amazonic Green CAPB-B

3. EDTA

1. Spectrastat

1. Fragrância

3. Água 

Concentração

2,5% 

6% 

1% 

25%

0,1%

1%

1,5%

qsp

Ativo

2. Ácido mandélico 

1. Propanediol 

1. Amazonic Multiclareador de Açaí

1. Amazonic Green CAPB-B

3. EDTA 

1. Fragrância

1. Spectrastat 

3. Corante 

3. Água 

Espuma Clareadora de Açaí sulfate free Espuma Oil Skin sulfate free

Concentração

3% 

6% 

0,5% 

25%

0,1% 

1% 

1,5% 

qs 

qsp 
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Farmacotécnica de ambas as espumas: pesar e homogeneizar fase 1, adicionar fase 2. 
Em outro Becker, pesar fase 3 e homogeneizar. Adicionar fase 3 a fase 1 e 2. 



Stick de limpeza 
e demaquilante
anti-aging 
Proporcionar uma limpeza profunda da pele e ao mesmo tempo garantir sua integridade, é 

de extrema importância à medida que interfere diretamente na performance cosmética de 

qualquer passo aplicado posteriormente.

Mas o desenho de formulações cleansers tem evoluído e pedem por entrega multifuncional 

com sensorial premium. Tendo em mente esta demanda, escolhemos uma combinação de 

ingredientes estratégicos. 

Na base do Stick, a combinação de 

Lexfeel e a cera de carnaúba, entrega

uma verdadeira experiência sensorial

com toque leve e aveludado, agradá-

vel para todos os tipos de pele e 

impedindo qualquer sensação 

oleosa. Na parte ativa da fórmula, 

utilizamos Amazonic Manteiga de 

Cupuaçu, rica em triglicerídeos com 

excelente capacidade de absorção 

de água (muito superior à lanolina por 

exemplo), com objetivo de regenerar 

a barreira lipídica da pele, resultando 

em ultra hidratação. 
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Stick de limpeza 
e demaquilante
anti-aging 

Utilizamos também Amazonic Antissinais de Buriti, por 

apresentar entre seus fitoativos ácidos graxos, carotenoi-

des na forma de α e β-caroteno e tocoferol (vitamina E), 

que são potentes antioxidantes naturais e possuem 

efeito benéfico no processo de reparação tecidual. Essa 

composição é importante para a formação e deposição 

das fibras colágenas e na estimulação e proliferação 

celular. Os carotenoides têm a capacidade de reduzir a 

oxidação do DNA e de lipídios, processos estes, associados

ao envelhecimento precoce.

Em suma, aplicando diariamente a fórmula deste Stick, 

garantimos uma limpeza profunda, ao mesmo tempo 

suave e confortável. Além de atuar em mecanismos de 

prevenção ao envelhecimento precoce e deixar a pele 

preparada para os próximos passos da rotina de skincare. 

Quando se trata de remover a maquiagem, daquelas 

pesadas mesmo, esse Stick irá surpreender, pois é um 

produto que limpa, trata e hidrata, tudo ao mesmo tempo.

Essa é a nossa fórmula!

Indicação de uso: aplicar no rosto úmido, 
massagear suavemente e enxaguar.

Ativo

Cera de carnaúba

Lauril sulfoacetato de sódio 

Amazonic Antissinais de Buriti

Amazonic Manteiga de Cupuaçu

BHT

Lexfeel

Stick de limpeza e demaquilante anti-aging

Concentração

30%

15%

5%

5%

0,2%

qsp
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Farmacotécnica: pesar e aquecer todos os insumos até completa solubilização. 
Envasar em embalagem Stick. Aguardar resfriamento total da formulação em 
temperatura ambiente.



Daily Booster 
antioxidante 
Radicais livres são moléculas instáveis que podem prejudicar funções fisiológicas do

nosso organismo, bem como acelerar o envelhecimento, resultando no aparecimento de 

rugas e flacidez antes do tempo.

Usar diariamente dermocosméticos desenhados para o combate da ação prejudicial dos 

radicais livres, carregados de ingredientes com potente ação antioxidante é uma estratégia 

fundamental no combate do envelhecimento precoce. O Nanovetor Resveratrol e o Nanovetor

Coenzima Q10 têm participação importante nesses processos.

Complementamos a rede de antioxidantes incluindo outro ativo consagrado aliado a nanotec-

nologia, o Nanovetor Vitamina C, que também atua como clareador, além de estimular síntese 

de colágeno. 

Indicação de uso: com a pele limpa, aplicar na face diariamente pela manhã antes do filtro solar.

Ativo

Nanovetor Vitamina C

Nanovetor Resveratrol

Nanovetor Coenzima Q10

Hydra-360º

Ecobase Creme 
Não Iônico Suave

Concentração

5%

2%

1,5%

2%

qsp

Booster Antiox

Radicais livres são moléculas instáveis que podem prejudicar funções fisiológicas do

nosso organismo, bem como acelerar o envelhecimento, resultando no aparecimento de 

Podemos incluir o Hydra-360º como sendo um 

potente hidratante, uma vez que atua na síntese 

dos fatores naturais de hidratação e ceramidas, 

que combate a ação das metaloproteinases, além 

de produzir um estímulo direto em fibroblastos, 

aumentando níveis de colágeno, fibras 

elásticas e glicosaminoglicanos.
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Farmacotécnica: pesar todos os ativos, incorporar na base e homogeneizar.



Dermolightening
loção clareadora

Pacientes que possuem melasma devem considerar 

seu tratamento e prevenção diariamente. Mesmo 

após um procedimento bem-sucedido, se não 

houver um home care adequado, a probabilidade 

desta mancha reaparecer é altíssima.

Para tratar e prevenir a repigmentação do melasma, 

é essencial a combinação de insumos que atuem 

em diferentes etapas da complexa melanogênese. 

Resultando em alta performance e garantia não 

apenas de um clareamento da zona hiperpigmentada,

como homogeneidade e manutenção no tom da 

pele, sem causar nenhum efeito tóxico celular.

Indicação de uso: antes de dormir, com a pele 
limpa, aplicar na face. Lavar o rosto ao acordar.

Ativo

Nano Kojic Acid

Nano Tranexamic Acid

Nanovetor Resveratrol

Amazonic Multiclareador de Açaí

Bright Oleoactif

Ecobase Creme Não Iônico Suave

Concentração

5%

3%

2%

2%

2%

qsp

Dermolightening

A nanotecnologia nos permite ampliar os resultados de insumos clássicos, já muito 

usados pelos médicos em suas prescrições, trazendo para a fórmula maior estabilidade 

e potência com inovação. E nesta formulação os escolhidos são Nano Kojic Acid, Nano 

Tranexamic Acid e Nanovetor Resveratrol.

Para intensificar os resultados, incluimos o Amazonic Multiclareador de Açaí e Bright 

Oleoactif um despigmentante orgânico que age em quatro vias de inibição da tirosinase,

prevenindo e tratando o melasma. Ambos ativos 100% naturais com processos de 

fabricação que permitem uma riqueza de fitoativos ímpar, atuando com muita eficácia 

no tratamento do melasma.
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Farmacotécnica: pesar todos os ativos, 
incorporar na base e homogeneizar.



Sérum
Acne
Control 
O tratamento e a rotina de skincare de pacientes 

com pele oleosa e acneica, devem ser muito bem pensados,

pois à fisiopatologia da acne é multifatorial. E para alcançar 

um resultado realmente eficiente, é necessário atuar com 

insumos que controlem cada uma dessas vias.

No Sérum Acne Control lançamos mão de combinações de ativos já muito consagrados, 

porém repaginados pela nanotecnologia, aumentando ainda mais suas performances. O 

Nanovetor Melaleuca e o Nano Salycilic Acid, são conhecidos para o tratamento e controle 

da acne, atuando conjuntamente como anti-inflamatório, queratolítico e antimicrobiano.

Já o Lotuspure com mecanismo de ação inovador, é capaz de reduzir a atividade da glân-

dula sebácea logo após as primeiras horas de aplicação, resultando em efeito mate natural, 

sem risco de efeito rebote. O Symbiocaps LA é um probiótico que auxilia na reposição da 

flora cutânea e equilíbrio do pH natural. 

Para concluir, o Amazonic Multiclareador de Açaí é adicionado na fórmula com objetivo de 

atenuar possíveis manchas pré-existentes, causadas pela inflamação da acne.

Ativo

Nanovetor Melaleuca

Lotuspure

Nano Salicylic Acid

Symbiocaps LA

Amazonic Multiclareador de Açaí

Sérum Vegano

Concentração

3%

2%

7%

5%

5%

qsp

Sérum Acne Control

Ativo

1. HEC

1. EDTA

1. Glicerina 

2. Spectrastat

1. Água

Concentração

1,2%

0,1%

3%

0,8%

qsp

Sérum Vegano

Indicação de uso: aplicar no rosto com a pele limpa.

10

Farmacotécnica Sérum Acne Control: pesar todos os ativos, incorporar na base e homogeneizar.

Farmacotécnica Sérum Vegano: pesar e aquecer fase 1 sob agitação até formação do gel. 
Em temperatura ambiente, adicionar a fase 2.



Night Renewal

Para que um tratamento anti-aging seja realmente eficaz, é preciso estudar profundamente

cada uma das etapas da senescência celular e matriz extracelular da pele, pois somente

assim é possível escolher insumos que atuem na maioria das etapas deste processo, 

combatendo-as de maneira efetiva.

Dando destaque ao Striover, que possui um mecanismo de ação capaz de mimetizar a 

técnica de plasma rico em plaquetas, causando um potente estímulo à superprodução de 

fatores de crescimento que resultarão em uma altíssima produção de proteínas da matriz, 

principalmente o colágeno e ao Hydra-360º, que entre outras funções já citadas neste 

book, é capaz de reduzir os danos causados pelas metaloproteinases.

Indicação de uso: com a pele limpa, aplicar de forma homogênea na face antes de dormir. 
Lavar o rosto pela manhã.

Ativo

Nano Retinol

Nanovetor Coenzima Q10

Hydra-360º

Nanovetor Resveratrol

Striover

Ecobase Creme 
Não Iônico Suave

Concentração

2%

1,5%

2%

2%

2%

qsp

Night Renewal Cream

Além destes, há um blend de antioxidantes associados ao 

clássico retinol na sua forma nanossomada, estimulando o 

turn over celular e proteínas essenciais para manutenção 

do turgor da pele.

Cream

TODOS ESTES MECANISMOS COMBINADOS 

RESULTARÃO EM UMA 

     PELE REJUVENESCIDA, 
TONIFICADA E COM VIÇO NATURAL.

11

Farmacotécnica: pesar todos os ativos, incorporar na base e homogeneizar.



tratamento intensivo 
antissinais e antiolheiras

As máscaras tamparam parte do nosso 

rosto, o sorriso está escondido e é inegá-

vel que toda atenção agora vai para o 

nosso olhar.

Conhecido como a porta da nossa alma, 

os olhos comunicam sentimentos, nos 

conectam com as pessoas e dizem sobre 

nós mais do que imaginamos.

Por estarem ainda mais no foco da 

comunicação neste momento, cuidar de 

forma global da beleza que envolve o 

nosso olhar, é essencial. 

Mas lembre-se, precisamos de uma 

abordagem multifuncional para cuidar 

desta pele fina e delicada: tratamento de 

olheiras, bolsas, flacidez, lifting de pálpe-

bras e redução de rugas.

Elixir concentrado
de Buriti para 
área dos olhos: 
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Para iniciar os cuidados básicos, incluímos

o Nano Hyaluronic Acid, Nanovetor 

Coenzima Q10 e o Nanovetor Vitamina C. 

Essa potente combinação, promove 

benefícios como: hidratação profunda, 

proteção antioxidante, efeito clareador e 

estímulo de colágeno.

Eyelift é capaz de reduzir processos de 

glicação, resultando em lifting de pálpebras,

além de atuar em sinergia com Nano 

Celulitech e Nano Thioglicolico. Estes três 

ativos juntos potencializam a melhora da 

microcirculação, recaptação de bilirrubina, 

atuação como quelante de ferro entre 

outros benefícios que visivelmente se 

traduzem em redução de bolsas e 

pigmentação de olheira.

Por último Easyalgae, um ativo altamente 

hidrante e protetor da pele, que reduz o 

processo inflamatório e evita a descamação

da pele, além de ser vegano e seguro 

para cuidados diários.

Indicação de uso: com a pele limpa, aplicar ao redor dos olhos.

Ativo

1. HEC

1. EDTA

1. Glicerina Vegetal

2. Spectrastat

1. Água

Concentração

0,9%

0,1%

3%

0,8%

qsp

Sérum Vegano

Ativo

Nano Thioglycolic Acid

Easyalgae

Nanovetor Vitamina C 

Eyelift

Nano Hyaluronic Acid 

Nanovetor Coenzima Q10

Nano Celulitech 

Sérum Vegano

Concentração

5%

2%

5%

2%

3%

2%

5%

qsp

tratamento intensivo 
antissinais e antiolheiras

Elixir concentrado
de Buriti para 
área dos olhos: 

Elixir concentrado de Buriti para 
área dos olhos: tratamento intensivo 

antissinais e antiolheiras
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Farmacotécnica Sérum Vegano: pesar e aquecer fase 1 sob agitação até 
formação do gel. Em temperatura ambiente, adicionar a fase 2.

Farmacotécnica Elixir: pesar todos os ativos, incorporar na base 
e homogeneizar.



Peeling de Murumuru
clareador e anti-aging

Estimular a renovação celular da pele é uma estratégia amplamente utilizada nos consultórios 

dermatológicos e estéticos. Quando de forma controlada promove a eliminação de células 

mortas e das camadas mais superficiais, desencadeando processos fisiológicos de regeneração,

síntese de proteínas estruturais e redução de hiperpigmentação que resultam numa pele 

saudável, iluminada e com aparência rejuvenescida.

O peeling pretende melhorar visivelmente a estrutura do tecido tratado. E quando feito em 

concentrações e com insumos seguros, pode ser aplicado periodicamente pelo paciente em 

casa, melhorando os resultados e completando o tratamento. A formulação deste peeling,

desenhada a seguir, sugere uma combinação inteligente de ativos com altas concentrações para

ser usada em casa uma vez por semana, a fim de fazer um booster no tratamento anti-aging.

Uso semanal home care
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Peeling de Murumuru
clareador e anti-aging

Esta formulação conta com insumos nanotecnológicos, capazes de atuarem em etapas 

importantes que resultam em um tratamento eficaz contra o envelhecimento cutâneo, entre 

eles o Nano Hydroxy Acids que induz uma leve descamação, e o Nano Retinol, que se conver-

te em ácido retinóico e se transforma em receptores específicos do fibroblasto estimulando o 

turn over celular, aumentando a produção de proteínas e outras substâncias essenciais para a 

homeostase da matriz extracelular como as glicosaminoglicanas. O Amazonic Scrub de 

Murumuru, aumenta o potencial de ação dos insumos da formulação, promovendo um peeling

físico através da esfoliação suave e não agressiva, colaborando também com a hidratação por 

possuir em suas partículas, o resíduo da manteiga de Murumuru.

Para tratar a falta de homogeneidade na coloração da pele que ocorre com o passar dos anos, 

incluímos o Nano Tranexamic Acid, interferindo diretamente na pigmentação cutânea, que 

somado ao Nano Hyaluronic Acid e a Amazonic Manteiga de Murumuru, completam o 

racional de criação desta formulação inteligente que foi desenvolvida pensando em aumentar 

a performance da rotina de skincare.

Indicação de uso: limpar a pele com a espuma 
clareadora de açaí. Aplicar no rosto, deixar agir e 
enxaguar após 30 minutos. Uso semanal.

Ativo

2. Nano Tranexamic Acid

2. Nano Hydroxy Acids

2. Nano Hyaluronic Acid

2. Nano Retinol

1. Amazonic Scrub de Murumuru

1. Cera Carnaúba

1. Amazonic Manteiga Murumuru

2. Spectrastat

1. Ecobase Gel Creme Facial

Concentração

5%

5%

5%

2,5%

15%

10%

5%

1%

qsp

Peeling de Murumuru
clareador e anti-aging

Uso semanal home care

Uso semanal home care
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Farmacotécnica: pesar e aquecer fase 1 até completa solubilização dos insumos. Resfrie sob agitação. 
Em temperatura ambiente, adicionar a fase 2 e homogeneizar.



Dry Oil
hidratante corporal e facial
toque seco anti-aging 
Ainda existe muito preconceito contra produtos oleosos para tratamento de pele, 

especialmente se a sua não for seca ou normal. E por isso a informação é muito importante. 

Formulações equilibradas, desenvolvidas com ingredientes de alta performance possuem 

extrema compatibilidade com a pele, sendo indicadas para qualquer tipo.

Indicação de uso: com a pele limpa aplicar 
no rosto ou no corpo.

Ativo

Amazonic Óleo de Jupati

Amazonic Óleo de Buriti

Vitamina E

BHT

Lexfeel

Miristato de Isopropila

Concentração

2%

1,5%

1%

0,25

40%

qsp

Dry Oil - hidratante corporal
e facial toque seco anti-aging

O Dry Oil, hidratante corporal e facial, possui

propriedades de prevenção ao envelheci-

mento precoce e hidratação inteligente, 

sem pesar ou intensificar a oleosidade 

natural. Possui rápida absorção, toque seco 

e aveludado, além de combinar ingredien-

tes provenientes da nossa biodiversidade 

brasileira como o Amazonic Óleo de 

Jupati, excelente regenerador, estimulante 

celular para produção de proteínas que 

vão redensificar a pele, e o Amazonic Óleo 

de Buriti, rico em carotenoides, que confere

um efeito de prevenção e tratamento ao 

fotoenvelhecimento, combatendo sinais do 

tempo como rugas, linhas e flacidez. 

Combinados, são capazes de atuar na 

regeneração da barreira dérmica, hidratando

sem pesar ou deixar aparência brilhante.

: com a pele limpa aplicar 
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Farmacotécnica: pesar e homogeneizar todos 
os insumos.



Nutricosmético
Com o avanço da ciência conhecemos cada vez mais profundamente os mecanismos de 

senescência cutânea que resultam em sinais visíveis na pele, como linhas de expressão, 

flacidez, discromias, perda de massa óssea, gordura entre outros.

Justamente por isso, ativos de uso tópico cada vez mais tecnológicos são desenvolvidos com 

objetivo de diminuir, tratar e prevenir o envelhecimento precoce. 

O conhecimento dos mecanismos intrínsecos e extrínsecos relacionados a este processo, 

ampliou os horizontes em relação a necessidade específica da suplementação de nutrientes 

para a manutenção da saúde e jovialidade cutânea. Nasce então o conceito de nutricosmético.

Uma vez que mesmo uma alimentação equilibrada não é capaz de suprir quanti e qualitativa-

mente esses nutrientes, principalmente quando situações de demanda aumentada, como 

por exemplo em tratamento tópico e procedimentos estéticos que estimulam a produção de 

colágeno, elastina e outros componentes importantes da matriz extra celular.

NA FORMULAÇÃO PROPOSTA, SAÍMOS DO COMUM FAZENDO UMA COMBINAÇÃO 

ESPECÍFICA DE DOIS LANÇAMENTOS:

Indicação de uso: tomar uma cápsula 
30 minutos antes das principais refeições.

Ativo

Glucovantage

PureWay-C

Concentração

100mg

500mg

Fórmula Nutracêutica

PureWay-C é uma forma inovadora de vitami-

na C, complexada com bioflavonóides e ácidos 

graxos. Com biodisponibilidade e potencial 

antioxidante multiplicada, entrega benefícios 

superiores à vitamina C comum. A vitamina C é 

essencial para produção de colágeno e elastina,

pois ela participa da hidroxilação da prolina e 

lisina, etapa crucial da vitamina C dependente. 

O PureWay-C é uma vitamina C cujos estudos 

comprovam aumento expressivo da produção 

dessas proteínas elásticas, essenciais para 

manutenção do viço e elasticidade cutânea. Essa composição ainda conta com o 

Glucovantage, uma fonte de Dihidrober-

berina, que além de controlar a glicação 

cutânea, estimula a biogênese mitocon-

drial, regulando o stress oxidativo e forne-

cendo um booster de energia para o 

fibroblasto produzir mais matriz extra 

celular. Essa combinação é um verdadeiro 

cocktail anti-aging que complementa o 

tratamento, fornecendo suprimento neces-

sário para ter uma pele saudável e jovem.
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Sugestões de protocolos
Tratamento Melasma
1. Pela manhã, lavar o rosto com a Espuma Clareadora de Açaí.

2. Com a pele limpa, aplicar o Daily Booster Antioxidante e em seguida, o filtro solar.

3. De noite, lavar o rosto utilizando o Stick de Limpeza.

4. Com a pele limpa, aplicar o Dermolightening.

5. Uma vez por semana, aplicar o Peeling de Murumuru.

6. Diariamente, utilizar por via oral a Fórmula Nutricosmética.

Tratamento para pele acneica
1. Pela manhã, lavar o rosto com a Espuma Oily Skin.

2. Com a pele limpa, aplicar o Sérum Acne Control e em seguida, o filtro solar.

3. De noite, lavar o rosto novamente com a Espuma Oily Skin.

4. Com a pele limpa, reaplicar o Sérum Acne Control.

6. Diariamente, utilizar por via oral a Fórmula Nutricosmética.

Tratamento para peles Maduras
1. Pela manhã, lavar o rosto com a espuma Clareadora de Açaí.

2. Com a pele limpa, aplicar o Daily Booster Antioxidante e em seguida, o filtro solar.

3. De noite, lavar o rosto com o Stick de Limpeza e aplicar o Night Renewal Cream. Se a paciente 
estiver em menopausa, pode indicar o Dry Oil.

4. Aplicar o Elixir concentrado na região dos olhos.

5. Uma vez por semana, aplicar o Peeling de Murumuru.

6. Diariamente, utilizar por via oral a Fórmula Nutricosmética.

Tratamento para peles normais 
1. Lavar o rosto com a Espuma Açaí.

2. Com a pele limpa, aplicar o Daily Booster Antioxidante ou algumas gotas do Dry Oil, em 
seguida, aplicar o filtro solar.

3. De noite, lavar o rosto com o Stick de limpeza e aplicar com a pele limpa, o Night Renewal Cream.

4. Na região dos olhos, aplicar o Elixir Concentrado.

5. Diariamente, utilizar por via oral a Fórmula Nutricosmética.
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