HA

Lifting

ANVISA: 25351.312635/2019-16

Solução cosmética para pele contendo alta
concentração de Ácido Hialurônico.

Descrição

EMBALAGEM
12 FRASCOS DE 4 ml

O ácido hialurônico é um polissacarídeo de ácido glucurônico e Nacetilglucosamina. Pode-se dizer que é a molécula mais higroscópica na
natureza (1 grama pode capturar 6 litros de água) e tem propriedades
diferentes dependendo de seu peso molecular baixo, médio ou alto. Ácido
hialurônico de médio peso molecular é utilizado na formulação,
oferecendo
propriedades
bacteriostáticas,
anti-inflamatórias,
antioxidantes e anti-edematosas. Além disso, atua como adjuvante na
cicatrização de feridas.

COMPOSIÇÃO
Agua | Cloreto De Sódio De Hialuronato
De Sódio | Hidróxido de sódio dihidrogenofosfato de sódio e potássio

TRATAMENTOS
RECOMENDADOS

APLICAÇÃO

HIDRATAÇÃO
PROFUNDA
4 ml
HA Lifting

O HA Lifting é um produto que combina com qualquer tipo de mistura dentro da gama IT
Pharma. Basicamente, pode ser aplicado topicamente na pele por meio de infiltração
pressurizada na DERME utilizando INJETOR SEM AGULHAS COMFORT IN ou através
de sistemas eletromédicos para a liberação transdérmica de substâncias. Dependendo do
dispositivo escolhido e graças ao seu grande poder hidratante, o HA pode ser combinado
com qualquer frasco ou para engrossar um produto, facilitando a aplicação na pele. É o
produto mais versátil da gama.
O procedimento recomendado é um tratamento padrão, sempre dependendo do caso
específico e sob a supervisão do profissional apropriado, que pode ser de 2 sessões na
primeira e segunda semanas (tratamento de impacto), 1 sessão na terceira semana e no
final. sessão na quarta semana, seja usado sozinho ou misturado com qualquer outro
produto da empresa apropriada.

Intra Derme
COMFORT IN
REVITALIZANTE
4 ml
HA Lifting
2 ml
HV Lifting
3 Dispositivos

ANTI-AGING
4 ml
HA Lifting
Derma Cosmetic Pump

Intra Derme
COMFORT IN
TRATAMENTO
CAPILAR
4 ml
HA Lifting

COMO É
APLICADO ?
ELETROFORESE
COSMETICA

COMFORT IN
Intra Derme

Derma
Cosmetic
Pump

Intra Derme
COMFORT IN
TRATAMENTO
ACTIVE FIRMING

Ingredientes Ativos

HIALURONATO DE SÓDIO 1,5%: Tem a capacidade de acumular uma grande quantidade de
água, proporcionando assim aos tecidos corporais uma atmosfera húmida, essencial para a
regeneração celular.

4 ml
HA Lifting
4 ml
Renovation Lift
2 ml
Action Face
Derma Cosmetic Pump

Intra Derme
COMFORT IN

