Liposin
ANVISA: 25351.315174/2019-33

Recomendado durante tratamentos da obesidade

Descrição

EMBALAGEM

A liposina é uma solução para firmar e restaurar a condição da pele.
Recomendada para tratamentos de obesidade, de qualquer tamanho e escala, a
Liposina atua contra a predisposição biológica à adipose e obesidade.
No nível periférico, atua contra a cascata lipolítica intra-adipocitária,
reforçando os sistemas de consumo de energia, aumentando a produção de
enzimas lipolíticas (lipases triglicérides) e favorecendo a ativação do AMP
cíclico, estimulando sua síntese e inibindo suas enzimas degradadoras
(fosfodiesterases). Fórmula recomendada para a correção da obesidade
generalizada ou local em pacientes com níveis elevados de colesterol,
triglicérides ou gordura no sangue.

10 AMPOLAS ESTÉREIS DE 2 ml

COMPOSIÇÃO
Agua/Cloreto de Sódio / Extrato
de Fucus Vesiculosus / Extrato de
Cynara Scolimus / Graphite
Powder.

APLICAÇÃO

Aplique o produto nas áreas que requeiram uma melhoria na microcirculação 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 liposina 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
Liposina 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.

COMO É
APLICADO ?
ELETROFORESE
COSMÉTICA

COMFORT IN
Intra Derme

Ingredientes Ativos

Derma
Cosmetic
Pump

CYNARIN: Cynarin estimula a produção de bílis no fígado
e, posteriormente, facilita a sua liberação na vesícula biliar, favorecendo a digestão das
gorduras.
ALGA FUCUS: É um ingrediente essencial para tratamentos de beleza e perda de
peso, graças ao seu grande poder hipolítico, reduzindo a espessura da pele,
aumentando sua elasticidade e estimulando sua microcirculação.

TRATAMENTOS
RECOMENDADOS
Pode ser aplicado em
qualquer parte do
corpo

PAPADA
2 ml
Liposin
5 ml
Phosphatidylcholine
5 ml
Renovation Lif
Derma Cosmetic Pump

QUADRIL

2 ml
Liposin
2 ml
Lipofase
5 ml
Renovation Lift
INTRA DERME
COMFORT IN

BRAÇOS
2 ml
Liposin
2 ml
Lipofase
2 ml
Cafein
INTRA DERME
COMFORT IN

CELULITE

2 ml
Liposin
2 ml
Liposintrol
5 ml
Phosphatidylcholine
DERMA COSMETIC PUMP

AREA LOCALIZADA
2 ml
Liposin
2 ml
Cafein
5 ml
L-Carnitina
2 ml
Liposintrol

INTRA DERME
COMFORT IN

