Liposintrol
ANVISA: 25351.323736/2019-12

Solução Cosmética Anti Celulite

Descrição

EMBALAGEM

A celulite é um processo que envolve muitos fatores diferentes. Esses fatores
predisponentes estão estatisticamente associados à formação da celulite, ou seja,
fatores endócrinos, enzimáticos, psicossomáticos, genéticos, dietéticos,
mecânicos e vasculares. Diferentes tipos podem ser distinguidos.

10 AMPOLAS ESTÉREIS DE 2 ml

COMPOSIÇÃO
Aqua / Sodium Chloride /

O Liposintrol Vials é um produto cuja formulação é baseada na premissa
fundamental de que o problema da celulite foi corretamente entendido. Este
produto aborda todos os fatores envolvidos na celulite, com ênfase particular
nos fatores vasculares.

Fumaria Ofﬁcinalis Extract /
Aesculus Hipocastannum
Extract / Pulsatilla /
Vulgaris Extract.

APLICAÇÃO

Liposintrol é um produto particularmente recomendado para o tratamento de problemas
circulatórios. 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
seleccionado e se o Liposintrol é ou não misturado com outro produto, recomenda-se a
utilização 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

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

EFEITO DRENAGEM
4 ml
Liposintrol
2 ml
Liposin
Derma Cosmetic Pump

PAPADA

COMO É
APLICADO ?
ELETROFORESE
COSMÉTICA

COMFORT IN
Intra Derme

Derma
Cosmetic
Pump

4 ml
Liposintrol
5 ml
Phosphatidylcholine
2 ml
Cafein
Derma Cosmetic Pump

Ingredientes Ativos

EXTRATO FUMITÓRIO: Função diurética e drenante, melhora a condição da pele e
a circulação sanguínea.
CASTANHA-CAVALO: propriedades anti-sépticas e curativas, estimulando a
microcirculação sanguínea e oferecendo um efeito tonificante.

ACNE
4 ml
Liposintrol
5 ml
Scultur Refort

