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PROPRIEDADES INGREDIENTES ATIVOS 

COLAGÉNIO: 

Colagénio nativo solúvel de origem marinha (pele atum) 

• Estrutura helicoidal tripla intacta (não hidrolisada ou 

desnatura) afinidade característica, capacidade de 

ligação de água para a queratina da pele. 

• Propriedades de formação de película protetora da 

pele  

• Suprimentos da pele com elementos estruturais  

• Estimula a regeneração da pele  

• Hidrata a pele seca  

• Inodoro 

 

ÁCIDO HYALURONICO 

• O ácido hialurônico é a estrela de tratamentos 

antirrugas. É considerado um dos melhores ingredientes 

ativos hidratantes atualmente existentes no mercado. As 

moléculas de ácido hialurônico estão naturalmente 

presentes no nosso corpo, onde eles ajudam a manter 

um nível de hidratação da pele adequada por 

"aprisionamento" de água em camadas profundas da 

pele. Estas moléculas tendem a desaparecer com a 

idade. A principal propriedade de ácido hialurônico 

proporciona um efeito plumping que faz a pele parecer 

naturalmente suave e jovem. 
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BAMBUSA ARUNDINACEA  

• O Bamboo preserva e melhora a coesão de colagénio e 

elastina. Famoso por a velocidade do seu crescimento, o 

bambu fornece propriedades remineralizantes e 

reestruturação. 

A vitamina C está envolvida no desenvolvimento, mas 

também para a reparação de estruturas ricas em tecido 

conjuntivo: osso, cartilagem, ligamentos, vasos 

sanguíneos (capilares). 

Promove a absorção do ferro fornecida pela comida e 

está envolvida na resistência a infecções (por aumento 

da capacidade funcional de leucócitos (células do corpo 

o que nos proteger contra a agressão externa)). 

 A vitamina C contribui para o reforço do sistema 

imunitário: os glóbulos brancos, guardas da imunidade, 

conter cerca de 60 vezes mais vitamina C do que o 

plasma sanguíneo. A vitamina C é também essencial 

para a síntese de anticorpos e, portanto, tem um efeito 

antiviral (em que promove a síntese e a atividade do 

interferão, o que impede a penetração do vírus na 

célula). 

A vitamina C desempenha um papel na coagulação do 

sangue e na absorção de ferro no corpo. Assim, em 

conjunto com ferro, que acelera a formação de células 

vermelhas do sangue e hemoglobina e, desse modo, 

uma outra luta contra a anemia. 

A vitamina C tem propriedades antioxidantes, isto é, 

reduz os efeitos nocivos de radicais livres. 
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Está também relacionada com quase todas as trocas 

celulares e é um fator de transição entre as hormonas e 

vitaminas. Atua na reparação de tecidos por colagénio, 

que está relacionada com o fenómeno do 

envelhecimento.  

• Ácido ascórbico converte metais pesados e toxinas em 

vários sais solúveis e torna-os removíveis. Por exemplo, 

inativa o monóxido de carbono e dióxido de enxofre, de 

modo que fornece a única proteção direta contra a 

poluição do ar e fumo. 

PHORMIDIUM PERSICINUM 

BRILHO DA PELE / IMPERFEIÇÕES 

• Processo Ação:  Phormiskin Bioprotech é um extrato 

de Phormidium persicinum, uma cianobactéria que 

apareceu na Terra há bilhões de anos e que deve a sua 

sobrevivência e longevidade ao mecanismo de foto 

proteção, melhor preservado desde a origem da vida 

thioredoxin.: Como uma forma concentrada absoluto da 

vida original, estimula a síntese thioredoxin dentro 

dérmica e células epidérmicas e atrasos senescência 

cutânea para engendrar uma pele visivelmente mais 

jovem. 
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LAMINARIA DIGITATA  

EXTRAIR ANTI-RUGAS / OXYGENATING / 

REVITALIZANTE 

• Processo Ação: Phycojuvenine rejuvenesce o 

envelhecimento de células-tronco adultas e protege do 

envelhecimento. Ao restaurar a sua vitalidade e 

capacidade de se dividir, Phycojuvenine prolonga sua 

vida útil. Os fibroblastos, a síntese de colagénio de pele 

madura é igual à de pele jovem, aperta a pele e as rugas 

são preenchidas até desaparecer. 

PROTEÍNA HIDROLISADA  

• Processo Ação RICE: concebido para ajudar a alcançar 

sucesso anti envelhecimento através de uma eficácia 

proteassoma sustentado e menos danos na proteína. 

 


