
 

Proteoglicanos 
 

Indicação 

+ Solução hidratante, reafirmante e iluminadora de uso intensivo que 
proporciona luminosidade à pele que por sua vez ajuda a diminuir as 
rugas finas. 

+ Especialmente indicada para peles secas e desidratadas. 

+ Recomenda-se o uso de Proteoglicanos de TOSKANIcosmetics em 

momentos em que a pele necessita de tratamento de choque que ajude a 
reparar os danos sofridos e voltar a ser saudável, como por exemplo, em 
épocas de frio, alterações climáticas, situações de stress ou alterações 
hormonais. 

+ Podem ser utilizados como tratamento habitual ou tratamento choque, 
dependendo das necessidades da pele no momento de inicio da sua 
aplicação. Podemos utilizar o tempo que queiramos: períodos 
prolongados, meses u anos. Um momento ideal para a sua aplicação é 
por exemplo após um banho de sol, desporto ao ar livre ou raios UV, 
uma vez que restauram por completo a hidratação da pele. 
. 

+ Os proteoglicanos não são unicamente indicados para peles maduras mas 
mediante o estado da pele que vai indicar quando se devem aplicar, sendo 
recomendados desde os 20 anos, caso a peles esteja desidratada. 

 
 

Como atuam 

Os proteoglicanos são macromoléculas naturais, proteínas presentes nas membranas celulares, 
matriz extracelular e interior das mesmas, com a capacidade de restaurar as células da epiderme, 
conseguindo que a pele recupere a sua aparência saudável, graças ao restabelecimento das 
funções da mesma. 

Podemos observar os seguintes efeitos como consequência do seu uso: 

+ a curto prazo: maior luminosidade e hidratação, 

+ e a longo prazo: efeito reparador, prevenção de rugas, eliminação gradual das mesmas e 
reafirmação, pelo que se traduz numa melhoria considerável da qualidade da pele. 

 

Modo de uso 

1. Aplicar sobre a pele limpa e seca. 

2. Recomenda-se aplicar uma ampola e efetuar uma massagem suave no rosto pescoço e decote 
até á sua total absorção. 

Cada ampola se pode dividir em duas doses, uma pela manhã e outra à noite, uma dose por dia (manhã e noite) 
durante dois dias, neste caso, a segunda aplicação não deve exceder mais de 24h desde a abertura 
da ampola, para evitar que a vitamina C se oxide e perda as suas propriedades. Aplicar no rosto, 
pescoço e decote limpos e efetuar uma pequena massagem. Uma vez absorvido, aplicar o creme 

hidratante habitual (Aquabalance, Matrix Repair ou Cell Architect). 



 

Composição 

Os ingredientes ativos das ampolas de Proteoglicanos de TOSKANIcosmetics são: 

 
a. Os proteoglicanos: 

+ ajudam no processo de cicatrização da pele e possui uma função anti-inflamatória, 

+ ajudam a manter o nível ótimo de humidade na pele, tem a capacidade de captar água até 

1000 vezes que o seu peso molecular, 

+ atuam como conectores entre as células. 

 
b. A vitamina C, concentração 5%: 

+ aporta luminosidade,  

+ possui alta capacidade antioxidante, 

+ ajuda a reduzir os sinais do foto envelhecimento, 

+ estimula a síntese de colagénio. 

 
c. A vitamina F, concentração 1%, aporta hidratação às camadas mais profundas da pele, 

elasticidade e vitalidade. Aumenta a resistência da pele perante agressões externas e secura. 

 

Ingredientes: Aqua, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Ethyl Ascorbic Acid, Butylene Glycol, 

Phenoxye- thanol, Parfum, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Linoleic Acid, Ethylhexylglycerin, 

Soluble Proteo- glycan, BHA, BHT, Linolenic Acid, Butylphenyl Methylpropional, D-limonene, Hexyl 

Cinnamal, Hydrox- yisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Eugenol, 

Evernia furfuracea, Evernia prunastri, Farnesol, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Amyl Cinnamal, 

Amylcinnamyl Alcohol, Anise Alcohol, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Benzyl Cinnamate, Benzyl 

Salicylate, Cinnamal, Cin- namyl Alcohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Linalool, Methyl 2-

Octynoate. 

 

Advertências e precauções 

+ Uso Tópico 

+ Evitar o contato direto com os olhos 

+ Aplicar unicamente sobre as superfícies de pele intactas 

+ Recomenda-se a aplicação do produto durante as 24 seguintes à abertura da ampola 

 


