Lipofase
ANVISA: 25351.315112/2019-21

Solução para Hidratar e Restaurar a pele

Descrição

Colágeno e elastina, as proteínas que sustentam a pele e são responsáveis por
garantir que a pele permaneça elástica, tonificada e adstringida aos músculos,
tornam-se menos eficazes com o tempo. A nova fórmula Lipofase contém
vitaminas e todas as substâncias intermediárias no ciclo de Krebs, como
estimulantes e ativadores, que eliminam os bloqueios gerados ao entrar na fase
de acidose láctica.

Seus ingredientes ativos contribuem ativamente para o correto funcionamento
da epiderme da pele e para sua renovação, prevenindo o envelhecimento e a
sensação de pele desgastada e danificada.

EMBALAGEM
10 AMPOLAS ESTÉREIS DE 2 ml

COMPOSIÇÃO
Água / Cloreto de Sódio / Ácido
Ascórbico / Tiamina Hcl / Riboflina /
Piroxidina Hcl / Niacinamida.
Magnésio / Ascorbil Fosfato /
Gluconato de Magnésio.

APLICAÇÃO
Aplique o produto nas áreas que requeiram uma melhoria na micro-circulação da pele, pois é
útil quando a pele parece envelhecida e é pouco oxigenada. Aumenta a circulação sanguínea na
área de aplicação da pele, levando a uma pele brilhante e radiante, com tonalidade e suavidade
melhoradas. A liposfase é particularmente recomendada para o tratamento de gordura
localizada e para a formação de pele.
Basicamente, pode ser aplicado 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 selecionado e se a
Lipofase é ou não misturada com outro produto, recomenda-se o uso de um frasco por sessão,
aplicado massageando a área a ser tratada em movimentos circulares ascendentes. A absorção
do produto depende das características específicas da pele de cada paciente.
O procedimento recomendado no tratamento padrão, sempre dependendo do caso específico e
sob a supervisão do profissional apropriado, pode ser duas sessões de alto impacto na primeira e
segunda semanas de tratamento, uma sessão na terceira semana e a sessão final na quarta
semana. . Posteriormente, poderia haver uma sessão de manutenção mensal.

TRATAMENTOS
RECOMENDADOS
Pode ser aplicado em
qualquer parte do
corpo

FLACIDEZ
4 ml
Lipofase
5 ml
Silicio Plus
Intra Derme
COMFORT IN

GORDURA
LOCALIZADA
2 ml
Lipofase
2 ml
Liposin
2 ml
Liposintrol
Intra Derme
COMFORT IN

OBESIDADE

4 ml
Lipofase
5 ml
Phosphatidylcholine

COMO É
APLICADO ?
ELETROFORESE
COSMÉTICA

COMFORT IN
Intra Derme

Ingredientes Ativos

Derma
Cosmetic
Pump

ÁCIDO ASCÓRBICO: Também conhecido como Vitamina C, estimula a produção
de colágeno natural e combate o envelhecimento.
RIBOFLAVINA: Promove a respiração celular, regula o processo de secreção de
sebo (atividade anti-seborréica). Promove a quebra de gordura.

DERMA COSMETIC PUMP

CELULITE
4 ml
Lipofase
5 ml
L-Carnitina
2 ml
Cafein
Intra Derme
COMFORT IN

