
 

SILHUETA PERFEITA - FOCUS PLAN
Plano personalizado da beleza corporal

PERFECT FORMS



PERFECT FORMS

OS PRODUTOS CORPORAIS MAIS EFICAZES

SILHUETA PERFEITA
REDUTOR

PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

Slim Focus Plan
Celu-Programme
Svelt Custom Method
Lipo-Stock Extreme
Body Beauty In-Fusion

Slim Mission – Novo
Total Fit
Slim Precision
Fit Contour
SOS Liposuction
Slim Starter Night
Fitness Partner Slim

FIRMEZA

PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

Firm Focus Plan
Svelt Custom Method
Firm & Tone Arms
Body Beauty In-Fusion – Peito e Braços

Lift Designer
Up & Tone Arms
Replenish & Lift Bust
Elastific
Fitness Partner Sculpt

TERAPIAS HOLÍSTICAS
REMINERALIZANTE ANTI-IDADE

PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

Litho Essentials Gem Vital

NUTRIÇÃO E REGENERAÇÃO

PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

Oil Phytocare Oil Tonic Scrub
Dreamy Legs
Firm & Tonic Oil

HIDRATAÇÃO / NUTRIÇÃO
PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

Creme Refirmante de colagénio (A. Reafirmante)
Creme de Algas (A. Lipolítica)
Leite Hidratante de Karité

Smart Sorbet
Deep Nutrition
Leite Hidratante de Karité

AÇÕES ESPECÍFICAS
MÃOS PROTEGIDAS

PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

Tratamento Reparador de Mãos
Tratamento Anti-Idade de Mãos

Creme de Mãos

CUIDADO DOS PÉS

PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

Tratamento Reparador de Pés Expert Socks
Rescue Feet

PERNAS LIGEIRAS

PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

Svelt Custom Method – Tratamento Drenante
Tratamento Especial para Grávidas

Freedom legs

ESTRIAS

PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

Tratamento Específico para Estrias SM-Peel Solution

GESTOS COMPLEMENTARES
PROFISSIONAL VENDA A PÚBLICO

AHA Peel Mask
Exfoliating Scrub

Green Soul Scrub – Novo
Shower Scrub
Gel de Duche
Gel Desodorizante
Deo Control Roll-On 24 H





PERFECT FORMS

FOCUS PLAN Plano Personalizado de Beleza Corporal

REDUZ – REMODELA – REFIRMA

SLIM

FIRM

SLIM & FIRM

UM PLANO INTELIGENTE QUE GARANTE A MÁXIMA EFICÁCIA

• PRODUTOS VERSÁTEIS E PRÁTICOS

• SOLUÇÕES ÚNICAS E PERSONALIZADAS

• TRATA DE MAIS QUE UM PROBLEMA (NA MESMA SESSÃO OU SESSÕES ALTERNADAS)

• MÚTIPLOS PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO (DIFERENTES TIPOS DE SESSÕES DE TRATAMENTO)

• APLICÁVEL COM TODO TIPO DE APARATOLOGIA

✓

Alta tecnologia num plano personalizado, que oferece soluções à medida das alterações 
estéticas corporais, que mais preocupam as mulheres: Celulite e Flacidez.

INDICAÇÕES AÇÕES E RESULTADOS
• Celulite (fibrosa ou edematosa)

• Flacidez (localizada ou generalizada)
• Redução de volume e silhueta mais definida

• Melhoria na qualidade da pele e celulite menos visível

• Maior firmeza e tonificaçãoCOMPONENTES PRINCIPAIS
Cosmética HIGH-TECH

LIPO-DRONE TECHNOLOGY: tecnologia médica que representa 
um extraordinário avanço nos tratamentos redutores. Constituído 
por uma cápsula de dupla camada, composta por biomateriais 
muito utilizados na administração de fármacos. No seu interior 
inclui o princípio ativo, Extrato de Coccoloba Uvífera, que se 
libertará quando se conectar com o alvo.
Autênticos “Drones” que entregam, em perfeito estado, um 
potente ingrediente “queima-gordura” ao seu alvo de ação. 
Extrato de Fruta de Coccoloba Uvífera: reside no núcleo do 
Lipo-Drone Technology. Estimula os mecanismos “queima-
gorduras”, já que é capaz de modelar a expressão dos genes 
envolvidos nas diferentes etapas de maturação dos adipócitos 
(adipógenese) e armazenamento de gorduras (lipólise).
Extrato de Plâncton: ingrediente biotecnológico que imita o 
efeito de exercício físico de existência para melhorar o tónus 
e remodelar a silhueta. Aumenta a libertação de adiponectina 
(proteína produzida pelo adipócito) para controlar a inflamação e a 
acumulação de lípidos. 

Bioflavonóides de Maca: inibem a produção de Fibronectina 
(proteína associada à inflamação) e de Colagénio I (proteína 
implicada na rigidez do tecido). Reforçam e protegem a 
estrutura das paredes vasculares. Melhora de forma notável a 
microcirculação, o que favorece a redução do edema.
Extrato de Lótus Sagrado: poderoso ativo anti-celulítico. Possui 
um efeito drenante (reduz a inflamação e favorece a drenagem 
das zonas celulíticas), e um efeito protetor da matriz extracelular 
(inibe a atividade das metaloproteínases (MMPs) responsáveis 
pela degradação da matriz extracelular, impedindo a expansão do 
tecido adiposo.
Alfahidroxiácidos (AHA’s): o seu teor em Ácidos Glicólico, 
Tartárico, Cítrico e Láctico exercem uma profunda ação 
renovadora. Melhoram a textura cutânea, ajudando a reduzir 
a aparência de “pele casca-de-laranja”, além de facilitar a 
penetração dos princípios ativos que se aplicam a seguir.

Todos os produtos foram testados dermatologicamente.

SOLUÇÕES À MEDIDA DE CADA MULHER

CELULITE FIBROSA
LOCALIZADA

CELULITE EDEMATOSA
GENERALIZADA

FLACIDEZ 
LOCALIZADA

FLACIDEZ 
GENERALIZADA

CELULITE FRIBROSA
LOCALIZADA SLIM FOCUS PLAN

SLIM & FIRM
FOCUS PLAN

SLIM & FIRM
FOCUS PLAN

CELULITE EDEMATOSA
GENERALIZADA SLIM FOCUS PLAN

SLIM & FIRM
FOCUS PLAN

SLIM & FIRM
FOCUS PLAN

FLACIDEZ 
LOCALIZADA

SLIM & FIRM
FOCUS PLAN

SLIM & FIRM
FOCUS PLAN FIRM FOCUS PLAN

FLACIDEZ 
GENERALIZADA

SLIM & FIRM
FOCUS PLAN

SLIM & FIRM
FOCUS PLAN FIRM FOCUS PLAN



EM GABINETE

913214 10 Env. x 25 ml
AHA PEEL MASK
Máscara corporal Renovadora Intensiva à base de AHA’s

913212 Air-less 75ml
SLIM FOCUS
Booster Lipo-Escultor Avançado – Efeito Calor 

913213 Air-less 75ml
FIRM FOCUS
Booster Reafirmante Anti-Idade – Efeito Frio

913216 Tubo 150 ml
FITNESS EFFECT
Emulsão de Massagem Remodelante

MÉTODO DE TRABALHO

Preparar a marquesa com o lençol plástico e acomodar o cliente em posição de decúbito dorsal. 

Aplicar AHA PEEL MASK desde os joelhos até por baixo do peito, 
deslizando as mãos por debaixo do cliente e posteriormente por cima. 
Envolver com o lençol plástico e deixar atuar durante 20 minutos.

É muito importante dedicar este tempo para conseguir o máximo bem-
estar do cliente, potenciando os efeitos do tratamento, recomendamos 
as seguintes manobras:

• Realizar manobras circulares em sentido contrário aos ponteiros 
do relógio, com ambas as mãos sobrepostas, a nível do plexo solar. 
Repetir cinco vezes.

• Efetuar a seguinte sequência completa de manobras numa perna e 
repetir na outra:
 - Manobras de esvaziamento ganglionar a nível inguinal.   
 Repetir cinco vezes.

 - Manobras de bombeio com ambas as mãos em    
 simultâneo, desde o joelho até à zona inguinal. Repetir 
 três vezes.

 - Manobras de esvaziamento ganglionar a nível da região   
 poplítea. Repetir cinco vezes.

 - Manobras de bombeio com ambas as mãos em    
 simultâneo, a nível do tornozelo até ao joelho. Repetir 
 três vezes.

 - Manobras de bombeio com ambas as mãos em uníssono,
 a nível do tornozelo na zona maleolar e no tendão de   
 Aquiles. Repetir três vezes.

 - Manobras de bombeio ao nível do pé, abarcando o mesmo  
 com ambas as mãos, começando pelos dedos e finalizando  
 no tornozelo. Repetir três vezes.

 - Manobras de bombeio ao longo da extremidade inferior,   
 começando pelo pé e finalizando na virilha.

Abrir o lençol plástico para retirar o produto com toalhas humedecidas 
e secar.

1. AHA PEEL MASK

Decúbito dorsal

Pedir ao cliente que se coloque na posição decúbito dorsal, retirar o 
lençol plástico e continuar com a remoção do produto.

2. MASSAGEM

SLIM FOCUS
LIPO-ESCULTOR AVANÇADO

EFEITO CALOR

e/ou

FIRM FOCUS
BOSTER REAFIRMANTE ANTI-IDADE

EFEITO FRIO

+ FITNESS EFFECT
CREME DE MASSAGEM 

REMODELANTE

2.1 Com o cliente em Decúbito dorsal, espalhar SLIM FOCUS 
BOOSTER e/ou FIRM FOCUS BOOSTER nas zonas a tratar (ver 
imagens), mediante deslizamentos até a sua absorção.

Decúbito dorsal
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• Numa sessão pode-se efetuar diferentes tratamentos:

ANTICELULÍTICO. Pode-se tratar uma celulite fibrosa localizada ou edematosa generalizada, aplicando nas áreas pertinentes SLIM 
FOCUS – Efeito Calor (ver ilustração).

REFIRMANTE. Pode-se tratar uma flacidez localizada ou generalizada, aplicado nas áreas pertinentes FIRM FOCUS – Efeito Frio (ver 
ilustração).

REMODELANTE. Aplicar por áreas SLIM FOCUS e FIRM FOCUS, mediante a necessidade. Não se aplicarão ambos numa mesma área 
nem se misturam. 

• Numa mesma sessão podemos tratar com SLIM e/ou FIRM FOCUS até um máximo de 3 zonas.
• Nas áreas recomendadas, nos diferentes tratamentos ficam refletidos nas ilustrações ventral e dorsal. Em vermelho marcamos o efeito 

calor, a azul o efeito frio (ver ilustrações).
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CELULITE FIBROSA LOCALIZADA CELULITE EDEMATOSA GENERALIZADA

FLACIDEZ LOCALIZADA FLACIDEZ GENERALIZADA



2.3 Solicitar ao cliente que se coloque em Decúbito ventral e proceder da mesma maneira que na dorsal.

ALTERNATIVAS DE COMBINAÇÃO COM APARATOLOGIA

SLIM & FIRM FOCUS PLAN
- AHA PEEL MASK
- SLIM FOCUS e/ou FIRM FOCUS
- FITNESS EFFECT

SLIM & FIRM FOCUS
- AHA PEEL MASK
- SLIM FOCUS e/ou FIRM FOCUS

FITNESS EFFECT MASSAGE
- AHA PEEL MASK
- FITNESS EFFECT

PRESSOTERAPIA No tempo de exposição da AHA Peel Mask. No tempo de exposição da AHA Peel Mask. No tempo de exposição da AHA Peel Mask.

CORRENTES
EXCITOMOTORAS Com a pele limpa, após a exfoliação com o AHA Peel Mask, usando um gel de contacto adequado.

VACUMTERAPIA Com a pele limpa, após a exfoliação com o AHA Peel Mask.

ULTRASSONS Antes de aplicar o Slim Focus. Antes de aplicar o Slim Focus.
Com a pele limpa, após a exfoliação com o 

AHA Peel Mask, usando um gel adequado, nas 
áreas com celulite.

RADIOFREQUÊNCIA Com a pele limpa, após a exfoliação com o AHA Peel Mask, usando um gel de contacto adequado.
A aplicação de Slim Focus dependerá da tolerância do cliente ao calor.

MESOTERAPIA 
VIRTUAL E/OU 
ELETROPORAÇÃO

Em conjunto com o Fitness Effect, sempre 
e quando a sua textura (Emulsão PIT) seja 

compatível com o equipamento.

Em conjunto com o Fitness Effect, sempre 
e quando a sua textura (Emulsão PIT) seja 

compatível com o equipamento.

DERMAPEN
DERMAROLLER

Em conjunto com o Slim Focus e/ou Firm Focus.

CAVITAÇÃO Com a pele limpa, após a exfoliação com o 
AHA Peel Mask, usando um gel adequado, 
nas áreas com celulite. Depois efetuar uma 

massagem drenante com Fitness Effect.

CRIOLIPÓLISE Com a pele limpa, após a exfoliação com o 
AHA Peel Mask, usando um gel adequado, 
nas áreas com celulite. Depois efetuar uma 

massagem drenante com Fitness Effect.

LASER LIPOLÍTICO Com a pele limpa, após a exfoliação com o 
AHA Peel Mask, usando um gel adequado, 
nas áreas com celulite. Depois efetuar uma 

massagem drenante com Fitness Effect.

MANUAL APARATOLOGIA

2.2 De seguida, efetue uma massagem remodelante com FITNESS EFFECT, desde a zona poplítea até à cintura, com as seguintes manobras anti-
celulíticas e/ou refirmantes (mediante o problema a tratar).

Manobras Anti-celulíticas de duplo objetivo:
• Começar efetuando manobras direcionadas a melhorar a drenagem venoso-linfática como o esvaziamento ganglionar e bombeios.
• Continuar com manobras enérgicas destinadas à mobilização das acumulações adiposas, tais como massagens profundas e amassamentos 

digitais e/ou articulações, digito-palmares, massagem “pinça rodada”.

Manobras Refirmantes:
Sempre em sentido ascendente e respeitando a direção da musculatura. Ajustar a profundidade da manobra à sensibilidade do cliente:
• Massagens palmares.
• Amassamentos digitais e/ou digito-palmares.
• Palmada digital ascendente.
• Fricção ascendente com antebraços.

Decúbito ventral
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EM CASA

911754 200 ml SLIM MISSION NOVO Emulsão Corporal Lipo-escultora

911612 200 ml TOTAL FIT Óleo Infundido Redutor

911188 300 ml SLIM PRECISION Cuidado Escultor Silhueta

911742 200 ml FIT CONTOUR Creme Modelador Ventre – Cintura

910899 15 x 10 ml SOS LIPOSOLUTION Concentrado Re-escultor Específico

911520 125 ml SLIM STARTER NIGHT Concentrado Zonas Localizadas

911438 Pack FITNESS PARTNER SLIM (SP + PRO-FIT)

SLIM MISSION 

Emulsão Corporal Lipo-Escultora

Emulsão fresca que incorpora a última tecnologia de encapsulação 

LIPO-DRONE TECHNOLOGY. Uma fórmula inédita para uma eficácia 

redutora em duas fases: um extrato natural selecionado pelas suas 

propriedades desfragmentantes deixa livre a LIPO-DRONE, inovadoras 

cápsulas autodirigidas ao objetivo. Eficácia global que atua nas áreas mais 

problemáticas, ancas, coxas e cintura, modelando, reduzindo e remodelando 

a silhueta.

Componentes principais: Lipo-Drone Technology, Extrato de Coccolova 

Uvífera, Bioflavonoides extraídos da Maca e óleos essenciais de Menta, 

Cipreste, Casca de Limão, lavanda e Ládano.

Aplicação: manhã e/ou noite, nas áreas propensas à celulite, massajando 

até à sua total absorção.

TOTAL FIT

Óleo Infundido Redutor

A sua fórmula bifásica confere-lhe o poder anti-celulítico, redutor e 

refirmante pelos seus eficazes ingredientes. A automassagem faz com a 

que efetividade seja, todavia, superior, devido a ativação da microcirculação 

local, ajuda na penetração do produto e mobiliza as acumulações de 

gordura. Pele mais lisa, suave e uma silhueta remodelada, tonificada e 

contornos modelados.

Componentes principais: Óleos infundidos de sementes de Granada, Café 

Verde, Frutos do Bosque, Centela Asiática, Pimenta e Abedul juntamente 

com Extratos naturais de Maca, Oxicoco, Ruscus Aculeatus e Limão. 

Aplicação: Agitar a embalagem para misturar o produto adequadamente. 

Utilizar, no mínimo, uma vez ao dia ou duas para maximizar a sua eficácia. 

Aplicar o produto desde os joelhos até debaixo do peito através de 

manobras ascendentes. Incidir nas zonas com celulite localizada com 

massagem “pinça”, circulares e amassamentos. Finalizar, massajando o 

abdómen seguindo o sentido dos ponteiros do relógio.

SLIM PRECISION

Cuidado Escultor Silhueta

Tratamento ultra redutor, em forma de emulsão fluída de rápida 

penetração, cujos componentes efetuam uma ação combinada 

que permite reduzir a silhueta e combater a celulite desde as suas 

primeiras manifestações. Pele mais lisa, silhueta mais delgada e ligeira.

Componentes principais: Extrato de Astrágalo, Extrato de Gomas de 

Ficus Carica, Phyto-Complexo de Gingko Biloba, Extrato de Brusco, 

Extrato de Limão e Extrato de Vara-de-Ouro.

Aplicação: manhã e/ou noite sobre as áreas que apresentam celulite.

FIT CONTOUR 
Creme Modelador Ventre-Cintura

Tratamento anti-celulítico formulado para lutar contra as acumulações 

na zona do ventre e cintura derivados das mudanças hormonais próprias 

da menopausa. De textura fluída e efeito “patch invisível”, proporciona 

hidratação, bem como uma libertação contínua dos seus ativos.

Componentes principais: Extrato de Phyllacantha, Cafeína e Silanol.

Aplicação: manhã e/ou noite através de uma massagem específica no 

ventre e cintura.

S.O.S. LIPOSOLUTION

Concentrado Re-escultor Específico

Emulsão concebida especialmente para ajudar a eliminar a celulite 

mais rebelde. A sua “textura ativa” favorece uma rápida e profunda 

penetração dos ativos. De fórmula ultra concentrada, ajuda a conseguir 

uma silhueta modelada e com aspeto mais firme.

Componentes principais: Extrato de Uva e Extrato de Chrysantemum.

Aplicação: usar metade de manhã e o restante à noite, através de uma 

massagem nas áreas que apresentam acumulações mais resistentes 

(ancas, coxas, joelhos…). Pode proporcionar um calor suave que se 

intensifica se aplicar imediatamente a seguir ao duche.

SLIM STARTER NIGHT

Concentrado Zonas Localizadas

Potente booster redutor anti-celulítico, de ação noturna, que mobiliza 

o processo “queima-gorduras”, evita a formação da celulite e evita que 

se instalem de novo inestetismos na pele. Agradável perfume “ativo”.

Componentes principais: Extrato de Buxus Siníca, Extrato de 

Pimpinella Ansium e Extrato de Plâncton.

Aplicação: utilizar à noite várias doses de produto diretamente 

sobre o corpo, massajando com vigor até a sua total absorção. Após 

alguns minutos de massagem, poderá ter uma sensação de calor. 

(Esta sensação depende da sensibilidade individual e é o sintoma da 

inovadora atividade cosmética do produto).

FITNESS PARTNER SLIM
Refinar a imagem: pack concebido para atacar a celulite, incidindo nas 

áreas mais rebeldes. Combina a eficácia de SLIM PRECISION com a 

tecnologia textil IR SMARTEX, da roupa remodelante PRO-FIT SHORTS.

Componentes principais:

SLIM PRECISION: Extrato de Astrágalo, Extrato de Gomas de Ficus 

Carica, Phyto-Complexo de Ginko Biloba. Extrato de Brusco, Extrato de 

Limão e Extrato de Vara-de-ouro.

PRO-FIT SHORTS MODELO SCULPT: tecnologia IR SMARTEX, baseada 

em fibras biocerâmicas e, um potente efeito “push-up”. 

Aplicação: espalhar SLIM PRECISION sobre as áreas afetadas pela 

ceulite e, uma vez absorvido o produto, colocar o PRO-FIT SHORTS 

durante 8 horas seguidas, num minimo de 30 dias.

NOVO



LIFT DESIGNER

Creme Tensor Contornos e Firmeza

Magnífico tratamento em gel-creme capaz de redesenhar os contornos 

da silhueta pela sua tripla ação remodelante, fortificante e lifting-

alisante. Graças aos seus ativos vanguardistas, atua de forma global 

sobre os diferentes fatores que alteram a harmonia da silhueta. 

Um autêntico arquiteto corporal que devolve ao corpo a sua firmeza, 

elasticidade e beleza redesenhando as suas formas.

Componentes principais: Tissue Remodeling Factor (T.R.F.), Structuline 

I e Filme molecular rico em Peptídeos Vegetais.

Aplicação: Usar duas vezes ao dia no ventre, glúteos, parte interna dos 

braços e coxas, efetuando massagens ligeiras até à sua total absorção.

UP & TONE ARMS

Creme Refirmante Especial Braços

A sua fórmula bifásica confere-lhe o poder anti-celulítico, redutor e 

refirmante Creme especialmente concebido para melhorar a flacidez 

localizada na parte interna dos braços. Ajuda a remodelar e redefinir o 

contorno os braços.

Componentes principais: Extrato de Plâncton e Silício Orgânico.

Aplicação: utilizar de manhã e à noite em ambos os braços desde o 

cotovelo até ao ombro. Para obter um bom resultado, recomenda-se 

manter uma dieta rica em silício e efetuar as diretrizes de tonificação 

dos braços indicadas no folheto. 

REPLENISH & LIFT BUST

Cuidado Refirmante Beleza do seio

Creme de textura sedosa e fluída que devolve à pele do peito, pescoço 

e decote toda suavidade, tonicidade e hidratação perdidas pelo passar 

do tempo. Possui um ativo multifuncional que concentra três ações: 

efeito progressivo “volumizador” natural, refirmante e “desintoxicante. 

O seio recupera um aspeto mais sedutor, o suporte cutâneo fica 

reforçado.

Componentes principais: 3-Action Bust Complex.

Aplicação: massajar delicadamente sobre a pele do seio, seguindo pela 

área do decote até ao pescoço, fazendo manobras circulares em forma 

de oito.

ELASTIFIC

Creme Reafirmante Hidro-Alisante

Tratamento específico alisante, refirmante e hidratante, de textura ligeira 

e fluída, mas rica e nutritiva, que envolve o corpo com um véu agradável 

e confortável.

Ajuda na melhora progressiva e constante da qualidade da pele, pelo 

que fica refletida na silhueta definida e tonificada e uma superficie 

cutânea lisa.

Componentes principais: Extrato de Alaria Esculenta, Ativo rico 

em Gicopeptídeos de Soja (HRGPs), Structuline IV, Óleos de Avelã e 

Algodão, Ceras Vegetais de Jojoba, Girasol e Mimosa.

Aplicação: espalhar pelo corpo todo, manhã e/ou noite, especialmente 

nas coxas, glúteos, ancas, ventre e parte interna dos braços. Absorve-

se facilmente, proporcionando uma prolongada sensação de bem-estar.

FITNESS PARTNER SCULPT

Pack composto por EASTIFIC + PRO-FIT SHORTS, concebido para 

combater a facidez e redefinir a figura. O tecido PRO-FIT SHORTS, de ação 

remodealante, estimula o metabolismo, a oxigenação e microcirculação, 

otimizando a penetração de ELASTIFIC.

Componentes principais:

ELASTIFIC: Extrato de Alaria Esculenta, Ativo rico em Gicopeptídeos de 

Soja (HRGPs), Structuline IV, Óleos de Avelã e Algodão, Ceras Vegetais de 

Jojoba, Girasol e Mimosa.

PRO-FIT SHORTS: tecnologia IR SMARTEX, baseada em fibras 

biocerâmicas e, um potente efeito “push-up”. 

Aplicação: utilizar de manhã e à noite ELASTIFIC nas pernas, abdómen, 

lombar e braços, De seguida, colocar PRO-FIT SHORTS SCULPT pelo 

menos 8 horas seguidas, num mínimo de 30 dias.

EM CASA

911483 200 ml LIFT DESIGNER Creme Tensor Contornos e Firmeza  

911568 100 ml UP & TONE ARMS Creme Reafirmante Especial Braços  

911100 100 ml REPLENISH & LIFT BUST Cuidado Reafirmante Beleza do Peito

911171 200 ml ELASTIFIC Leite Refirmante Hidro-Alisante

910445 Pack FITNESS PARTNER SCULPT (ELAST. + PRO-FIT)
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COMPONENTES DA LINHA

Óleo de Abedul: rico em ácido betulínico. Evita que a pele volte a ficar flácida.

Óleo de Avelã: devido à sua composição em ácidos gordos, devolve flexibiidade à pele, repara a sua permeabilidade e, desta forma melhora a sua 
função barreira.

Óleo de Chá Verde: obtido da maceração de sementes de Coffea Arabica. Com atividade termogénica que regula o tecido adiposo.

Óleo de Centela Asiática: possui os componentes liposolúveis das folhas da planta, principamente ácidos gordos insaturados, terpenos e fitoesterois, 
com propriedades refirmantes e anti-envelhecimento.

Óleo de Frutos do Bosque: obtém-se a partir dos frutos de Fragaria Ananassa, Rubus Idaeus e Rubus Fruticosos (morango, framboesa e amora) 
macerados. Pelo seu teor em compostos fenólicos , exerce uma atividade vasodilatadora dos capilares sanguíneos, melhorando sensivelmente a 
microcirculação sanguínea. 

Óleo de Pimenta: obtido através da maceração das sementes de Pipper Nigrum, possui dois óleos essenciais contidos nas sementes que, aplicados 
topicamente, aumentam a microcirculação.

Óleo de Semente de Granada: de elevada concentraçãode ácido punicico (um tipo de ómega 5). Limita a lipogénese e a lipólise.

Óleos Essenciais de Menta, Cipreste, Casca de Limão , Lavanda e Ládano: sua ação aromaterapêutica alivia a sensação de cansaço nas pernas, 
própria de uma microcirculação defeituosa associada à celulite.

Ativo rico em Glicopeptídeos de Soja (HRGPs): Confere densidade à derme.

Cafeína + Silanol: de grande efeito lipolítico e diurético. Poderoso desinfiltrante que facilita a eliminação de líquiddos retidos e as substâncias tóxicas. 
Contribui para “rejuvenescer” a silhueta. Devolve firmeza e elasticidade e melhora 
a hidratação.

Ceras Vegetais de Jojoba, Girasol e Mimosa: propriedades protetoras e hidratantes. Anti-envehecimento cutâneo.

Extrato de Alaria Esculenta: exerce um reforço na união dermo-epidérmica, ao estimular a síntese de colagénio IV, VII. Pele tensa e firme.

Extrato de Alga Phyllacantha: compensa a atividade lipolítica que o estradiol deixou de produzir no adipócito. Potencia a lipólise.

Extrato de Oxicoco: pelas suas propriedades venotónicas e vasoprotetoras, estimula a circulação. Pelo seu teor em Vitamina C, favorece a síntese de 
colagénio e reforça a tonicidade da pele.

Extrato de Astrágalo: destaca-se pela sua capacidade de inibir a formação de adipócitos maduros, função que se adjudica aos flavonóides que possui.



Extrato de Buscus Sinica e Pimpinella Anisum: eficácia redutora, evita o aparecimento de novas acumulações.

Extrato de Chrysantemum: otimiza a atividade lipolítica e limita o excesso de gorduras no adipócito.

Extrato de Limão: rico em flavonóides cítricos que protegem a parede dos vasos sanguíneos, evitando a formação de edemas e o inchaço das 
extremidades inferiores.

Extrato de Maca: reforça a ação fibrinolítica das enzimas proteolíticas.

Extrato de Ruscus: pela sua riqueza em Ruscogenina, é um vasoconstrictor venoso que confere uma importante ação antiedema.

Extrato de Uva: rico em e-viniferina, é um potente “queima-gorduras” especializado na celulite mais resistente, cuja atividade sobre as acumulações 
de gordura é 30 vezes superior à cafeína pura.

Extrato Vara-de-ouro: com grande teor em flavonóides, entre os quais se destaca a Rutina, é muito útil perante edemas venosos. Além de os eliminar, 
exerce uma forte ação descongestionante.

Extrato de Gomas de Ficus Carica: exerce um forte efeito drenante no adipócito, que se traduz numa diminuição importante do seu volume.

Filme Molecular Rico em Peptídeos Vegetais: forma uma película altamente protetora e hidratante sobre a superfície cutânea. Poderoso efeito lifting 
que compacta a pele, tonificando a silhueta.

Flor de Algodão: de qualidades nutrientes, hidratantes e elasticizantes.

Phyto-Complexo de Ginkgo Biloba: possui uma grande atividade lipolítica e ativa a circulação. Ajuda na reabsorção de edemas.

Silício Orgânico: confere à pele maior espessura, densidade e elasticidade devido à sua ação, sobre as fibras de colagénio e elastina, favorecendo 
assim, o combate contra a flacidez.

Structuline IV: melhora a coesão da matriz extracelular e participa na formação de colagénio IV. Importante efeito refirmante.

Tecnologia IR Smartex: tecido confecionado com fibras biocerâmicas que absorvem o calor e o transformam em raios infravermelhos distantes.

T.R.F. ou Tissue Remodeling Factor: obtém-se do cultivo biotecnológico de uma microalga, a Scenedesmus de Sahel. Estimula a energia celular e 
oxigena os tecidos.

3-Action Bust Complex: ativo multifuncional com ação desintoxicante, refirmante e volumizadora.
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