
PROTOCOLO TRATAMENTO

 gORDURA  gORDURA 

AÇÃO PREVENTIVA CONTRA gordura localizada

Extrato de Flor de Lótus | Extrato de Linho
Óleo de Semente de Uva | Óleo de Oliva 

LOCALIZADA
ANOTAÇÕES

APLICAÇÃO HOME CARE

CAFEISILANE C
LIPOREDUX

CRIOREDUX



CRIOTHERAPY GEL - GEL CRIOTERÁPICO 4
IDEAL PARA:
Melhora a �acidez;
Reduz a gordura localizada;
Reduz o aspecto casca de laranja provocada pela celulites;
Redutor de medidas;
Estimula a circulação sanguínea.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Centella Asiática | Castanha da Índia 
Gingko Biloba  | Complexo Botânico

LIPOLYTIC ACTION - CREME DE MASSAGEM

IDEAL PARA:
Melhora a circulação e aspecto do corpo;
Quebra gorduras;
Melhora o metabolismo;
E�ciente contra celulites; 
Reduz medidas.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Cafeína Biovetorizada
Chá Verde 
Castanha da Índia 
Centella Asiática
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ÓLEO PARA MASSAGEM - THERAPEUTIC3

IDEAL PARA:
Alívia dores musculares; 
Ação hidratante, regeneradora e nutritiva;
Ação anti-in�amatória e relaxante;
Ativa a circulação; 
Mantém a �rmeza da pele.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Óleo de Semente de Uva 
Óleo de Oliva 
Extrato Oleoso de Arnica 
Extrato Oleoso de Castanha da Índia 
Vitamina E

CAFEISILANE C - LIPOREDUX

IDEAL PARA:
Ação lipolítica anti-celulite e �rmadora;
Contribui para nutrição e renovação da pele;
Reduz medidas e a gordura localizada;
Ajuda na eliminação de líquidos e toxinas;
Resultados visíveis no primeiro mês de uso.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Cafeisilane C | Nicotinato de Metila
Extrato de Flor de Lótus | Extrato de Linho
Extrato de Centella Asiática 
Extrato de Madressilva
Cafeína | Vitamina E
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MODO DE USO: Borrifar o produto na quantidade desejada, massageando suavemente e deixando agir. O tempo de ação pode 
variar de  5 a 10 minutos, de acordo com a sensibilidade da pele podendo causar vermelhidão. Produto indicado para o corpo. 
Não aplicar no rosto e em peles sensíveis. Recomenda-se aplicar o produto e realizar alguma atividade física.

MODO DE USO: Aplicar o óleo sobre o creme de massagem Lipolytic Action realizando uma massagem vigorosa no local, ou 
iniciar o procedimento endermo. Pode ser usado como loção oleosa corporal. Não é necessário remover.

MODO DE USO: Aplicar uma �na camada do produto sobre a pele e deixar agir por 40 min, de acordo com a sensibilidade da 
pele. Produto indicado para o corpo. Não aplicar no rosto e em peles sensíveis. Pode ser associado a aparelhos corporais para a 
eletroestimulação.

MODO DE USO: Aplicar na região a ser tratada e massagear vigorosamente até a completa absorção. 
Não é necessário remover. Para potencializar o efeito do produto pode assorciar-se ao uso de aparelhos.


