
Inovação no mercado magistral 
Diversos fatores fisiológicos e ambientais 
podem acelerar o envelhecimento da pele, 
fazendo com que flacidez, rugas, manchas e 
descamações ocorram mais rapidamente.

E, neste processo de envelhecimento
cutâneo precoce, a radiação ultravioleta
(UV) e a poluição são fatores ambientais 
significativos, uma vez que induzem a
formação de radicais livres - moléculas 
que causam danos à pele por comprometer 
estruturas e células importantes.

Só que, para muitas pessoas, o 
envelhecimento cutâneo e as condições 
de pele afetam diretamente a autoestima.
Além disso, há o aparecimento de 
doenças de ordem psicológica.



Neutraliza e retarda os sinais 
de envelhecimento da pele

Uniformiza o tom da pele

Ações ultra-antioxidante 
e hidratante

Maior firmeza e 
elasticidade para a pele

Pele radiante e com 
textura suave

Uso diário para prevenção 
do envelhecimento cutâneo

Combate ao 
fotoenvelhecimento

Fortalecimento dos fios 
de cabelo

Home care pós-procedimentos 
dermatológicos

Coadjuvante no tratamento 
de melasma

ReverseAge é indicado para se obter uma pele mais bonita e saudável. 
Com mecanismo de ação único no mercado magistral e formulação 

inovadora e patenteada. Sem concorrentes diretos!

Cuidar da pele hoje é um ato de saúde 
e carinho com o próprio corpo!

Benefícios adicionais Situações mais indicadas

Redução de rugas profundas 
e manchas na pele

Aumento da firmeza 
e da hidratação da pele

Fios de cabelo mais 
fortes e bonitos

Dose diária recomendada:

250 mg / 1x dia.

Pode ser feito em cápsula, sachê, 
comprimido e suplementos prontos para beber.

Principais benefícios visíveis

É por isso que trazemos para você ReverseAge: um produto de uso oral, 100% natural e vega-
no, obtido pela combinação de quatro extratos vegetais e que oferece benefícios ao organis-
mo, de dentro para fora! 

Ele é uma combinação de quatro extratos vegetais. São eles:
Alecrim (Rosmarinus officinalis L),  Oliveira (Olea europaea L), Lúcia-Lima 
(Lippia citriodora) e Acácia-do-Japão (Sophora japônica).

Um grande e promissor ativo para o mercado nutricosmético que, com uma pequena dose

diária, é capaz de proteger e reverter visivelmente os sinais do envelhecimento da pele.
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Como ReverseAge traz todos esses benefícios?

É A POTENTE
PROTEÇÃO FEST! 

Qual o diferencial
tecnológico?

Firmeza

Elasticidade

Suavidade

Textura

ReverseAge apresenta resultados        
incríveis em apenas 3 meses de uso.
Veja só os dados clínicos em indivíduos com pele suscetível ao ar poluído:

ReverseAge inibe significativamente a estimulação do hidrocarbonaril receptor (AhR), 
o receptor da pele relacionado ao envelhecimento cutâneo.
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O que dizem as pessoas
que tomaram ReverseAge?

A avaliação foi feita com 100 voluntários durante 
três meses com dose de 250 mg/dia vs. placebo.

80% concordam que os cabelos
parecem mais saudáveis e fortes

86% perceberam a pele mais 
hidratada

80% concordam que as linhas 
e rugas tiveram visibilidade reduzida

82% observaram melhora 
de imperfeições cutâneas 
(poros dilatados e/ou espinhas)

82% perceberam a pele 
significativamente diferente

84% observaram o tom de pele
mais uniforme e saudável

84% observaram sensação 
protetora na pele e menor 
desconforto cutâneo relacionado 
à sensibilidade dos poluentes


