BIO-LED ACNE SOLUTION

BIO-LED ACNE SOLUTION
TRATAMENTO ANTIACNE COM TECNOLOGIA
PROBIÓTICA 3R’S ASSOCIADO AO LED

Os resultados permitem inferir que a utilização
dos LEDs no tratamento da acne apresenta
resultados satisfatórios, pois inibe o crescimento da
bactéria Propionibacterium acnes.

BIO-ACNE SOLUTION
Com Tecnologia Probiótica 3R’s
Exclusividade BIOAGE no tratamento antiacne.

BIO-CLEANSER GEL DEMAQUILANTE
MICELAR - 300G
Promove remoção da maquiagem resistente à agua de
forma rápida, além de hidratar e nutrir a pele por possuir
micelas hidratantes de origem 100% naturais e água de
lótus, pode ser aplicado em todos os tipos de pele. Seu
efeito calmante, antioxidante e hidratante trata a pele
enquanto promove a remoção da maquaigem, produto
não oleoso e refrescante. Sem fragrancia, sem álcool e
parabenos. Dermatologicamente e Oftalmologicamente
Testado.
Ativos: Água de Lótus, micelas hidratantes e agentes
demaquilante.

ACNE GEL CLEANSER – 300ml
Sabonete em gel secativo. Efeito adstringente,
antisséptico, reparador, bactericida, antiinflamatório e regulador da oleosidade. pH 3,5.
Ativos: Juá, Quilaia Saponária, Sálvia, Extrato de
Uva, Arnica, Chá Verde, Ácido Glicólico (2%),
Allantoina, Licopeno - Extrato de tomate.

BIO–ACNE SOLUTION PELING VEGETAL
PRÉ-PEELING – 90g

A base de extratos naturais - efetivo a nível terapêutico.
Afina sem agredir e regula a produção do sebo.

Ativos: Tecnologia Probiótica 3R’s, Allantoina, Vitamina E,
Mentol, Ácido Salicílico 2%, Própolis, Licopeno, Óleo
Essencial de Sândalo, Extrato Seco de Bardana, Hamamelis,
Barbatimão e Hortelã.

BIO-ACNE SOLUTION PEEL PEELING
QUÍMICO - 30ML

Peeling químico suave de ação esfoliante e reparadora.
Proporciona o refinamento da pele, facilitando a
emoliência e preparando-a para a extração, além de
recuperá-la, atuando sobre a alpha-reductase.
Ativos: Blend Biofruits composto contendo 5 AHA’S = 5%,
Úreia (3%), Abyssine®, Chá Verde, Ácido Salicílico (3%),
Alantoína, Alpha Bisabolol e Licopeno®.

BIO-ACNE SOLUTION ACTIVE SOLUÇÃO
EMOLIENTE PARA EXTRAÇÃO - 30ML

Produto de ação exclusiva. Solução ativadora
emoliente, que dispensa o uso de vapor e
máscara
térmica.
Promove
breve
aquecimento e ativação da circulação
sanguínea
(efeito
hiperêmico)
e
consequentemente, amolece a pele e o
sebo, facilitando a extração de comedões.
Ativos: Capsicum, Raiz Forte, Óleos
Essenciais de Lavanda e de Gengibre.

BIO-ACNE SOLUTION TONER
TÔNICO ANTIACNE - 300ML

Atua nos 4 R’s fundamentais: Reduz a
vermelhidão; Reduz a oleosidade; Reduz as
imperfeições originadas pela acne; e Reduz o
brilho causado pelo excesso de oleosidade da
pele. Produto não incluso no Kit.
Ativos: Acne Less, Zinco com PCA, Niacinamida
PC, Ácido Salicílico

BIO-ACNE SOLUTION COLOR CONTROL
SERUM CLAREADOR
PÓS EXTRAÇÃO - 30ML
Solução clareadora das sequelas da acne. Ajuda
a prevenir manchas após a extração. Este
produto minimiza a possibilidade de
hiperpigmentação pósinflamatória.
Ativos: Ureia (5%), Ácido Kójico (4%), Ácido
Lático (5%), Arbutin, Extrato de Raiz Forte,
Licopeno, Abyssine. Livre de parabenos.

BIO-ACNE SOLUTION MASK MÁSCARA
SECATIVA – 90G

Máscara argilosa rica em ativos cicatrizantes,
antioxidantes e antiinflamatórios. Promove
equilíbrio da microbiota da pele, enquanto reduz
o processo infeccioso e favorece o efeito secativo.
Ativos: Extratos de Raspas de Juá, Licopeno,
Extrato de Raiz Forte, Allantoína, Ácido Salicílico
(2%), Camomila, Óleo Essencial de Lavanda, Óleo
Essencial de Rosa Mosqueta, Zinco PCA,
Biosulphur Fluid, Abyssine, Alpha Bisabolol.

BIO-SUNPROTECT GEL CREME ANTIACNE
FPS 30 – 45G
Com ativos bio-tecnológicos, é um fotoprotetor com
tratamento efetivo contra a acne. Promove 8 horas de
controle do brilho e oleosidade e reduz poros dilatados.
Protege
dos raios UVA/B, luz azul, visível e IV e ainda protege a pele
da poluição.
Ativos: Tecnologia Bio-Multiproteção, Ronacare
AP, Sereneshield, Niacinamida, Apolluskin, Physasun.
ANTIACNE
ANTIENVELHECIMENTO

PROTOCOLO BIO-ACNE SOLUTION com Tecnologia Probiótica 3R’s
BIO–CLEANSER DEMAQUILANTE GEL MICELAR-300G
Demaquilar toda a face e área dos olhos. Remover com algodão
umedecido em água. Secar a pele.

Aplicar em toda face. Retirar com algodão
umedecido em água e secar a pele.

BIO-ACNE SOLUTION CLEANSER GEL DE LIMPEZA
ANTIACNE – 300ml
Aplicar em toda face com movimentos circulares, deixar agir por
GLYCOLIC
10% 300ML
3 minutos e removerBIO-CLEANSER
com gaze umedecida
em água.

Higienizar a pele com movimentos
circulares e remover com água.
BIO-ACNE SOLUTION PEELING VEGETAL – 90g
Aplicar com movimentos circulares, lentos e sem promove agressão sobre a pele. Deixar
agir por 10 minutos. Remover com água e secar a pele.

BIO-NANO C PRÉ PEELING 150g
Promover esfoliação por 3 minutos e deixar agir
por 5 minutos. Remover com gaze umedecida em
água.

PROTOCOLO BIO-ACNE SOLUTION com Tecnologia Probiótica 3R’s

BIO–ACNE SOLUTION PEEL PEELING QUÍMICO – 30ml

Aplicar sobre a pele seca e deixar agir por 10 minutos. Remover com
algodão umedecido em água. Secar a pele.

BIO-ACNE SOLUTION ACTIVE SOLUÇÃO EMOLIENTE
PARA EXTRAÇÃO – 30ml
Aplicar sobre lesões pustulosas ou comedogênicas de forma localizada.
Deixar agir por 10 minutos e realizar extração. Retirar com algodão
umedecido em água e secar a pele.

BIO-ACNE SOLUTION TÔNICO ANTIACNE – 300ml

Borrifar em algodão e aplicar sobre toda a face. Remover resíduos de pus
ou sebo após a extração.

PROTOCOLO BIO-ACNE SOLUTION com Tecnologia Probiótica 3R’s

BIO–ACNE SOLUTION COLOR CONTROL SERUM CLAREADOR PÓS
EXTRAÇÃO – 30ml
Aplicar nos pontos concentrados das áreas hiperpigmentadas e com
potencial para pigmentação pós-inflamatória. Não remover.

BIO-ACNE SOLUTION MASK MÁSCARA SECATIVA – 90g
Aplicar uma camada em toda a face e deixar agir por 15 minutos
e remover com algodão umedecido em água. Secar a pele, em
seguida, aplicar o LED Azul para controlar a microbiota e clarear
e o LED vermelho para auxiliar na cicatrização.

BIO-ACNE SOLUTION TÔNICO ANTIACNE – 300ml

Borrifar em algodão e aplicar sobre toda a face.

PROTOCOLO BIO-ACNE SOLUTION com Tecnologia Probiótica 3R’s
BIO–SUNPROTECT GEL CREME ANTIACNE FPS 30 – 45g

Aplicar em toda face de modo uniforme. Não remover.

TRATAMENTO:
Pode ser realizado uma vez por semana, de 5 a 10 sessões, ou sempre que houver necessidade para manutenção do
tratamento cosmético.

ACNE GEL CLEANSER – 120ML
Sabonete facial secativo em gel para a
higienização profunda. Com ação adstringente,
antisséptica e reparadora da pele. Livre de
Parabenos. Composto por ativos que irão atuar na
ação bactericida, antiinflamatória e no
afinamento da pele auxiliando também na
redução da oleosidade.
Ativos: Juá,Quillaya saponária, Sálvia, Extrato de
uva, Arnica, Chá verde, Ácido glicólico
(2%),Allantoina, Extrato de tomate.

BIO-ACNE SOLUTION TONER – 120ml
Tonico Antiacne de ação secativa, Atua nos quatro
R’s da Acne, reduz a vermelhidão, reduz
oleosidade, reduz as imperfeições da acne, reduz o
brilho caudado pela oleosidade da pele

24 horas de ação antimicrobiana
Ativos: Acne Less, Zinco com PCA, Niacinamida PC,
Ácido Salicílico (2%).

BIO-ACNE SOLUTION SLEEPING
MASK – 30G
Promove o máximo controle da acne, promove
tripla ação antimperfeições, controla a produção
sebácea. O produtos deve ser utilizado durante a
noite e promove um efeito encantandor ao acordar.
Atua sobre os 3 Rs:
1. Regula a oleosidade
2. Reduz a inflamação da pele
3. Reequilibra a microflora da pele
Ativos: Acnebiol, Ronacare Sreneshild, Ronacare AP, Filmexel.

BIO-SUNPROTECT GEL CREME ANTIACNE
FPS 30 – 45G
Com ativos bio-tecnológicos, é um fotoprotetor com
tratamento efetivo contra a acne. Promove 8 horas de
controle do brilho e oleosidade e reduz poros dilatados.
Protege
dos raios UVA/B, luz azul, visível e IV e ainda protege a pele
da poluição.
Ativos:
Tecnologia
Bio-Multiproteção,
Ronacare
AP, Sereneshield, Niacinamida, Apolluskin, Physasun.
ANTIACNE
ANTIENVELHECIMENTO

BIO-ACNE SOLUTION ACNE POINT – 15G
Gel secativo que promove a cicatrização das lesões
acneicas de forma rápida e efetiva, regula a secreção
sebácea, reduz a hiperpigmentação pós inflamatória,
controla a ação bacteriana.
Atua sobre os 3 Rs:
1. Regula a oleosidade
2. Reduz a inflamação da pele
3. Reequilibra a microflora da pele

Ativos: Licopeno, Ronacare Sreneshild, Ronacare AP, Ácido
Salicílico, Niacinamida PC.

BIO-ACNE SOLUTION FLUIDO
SECATIVO – 45ML
Combate a acne com a exclusiva Tecnologia
Probiótica 3R’s, auxilia na proliferação de bactérias
saudáveis e reduz a ação das nocivas, além de
manter a pele matificada ao longo do dia e agir
como seborregulador
• Para quem: Para peles oleosas e todos os
fototipos. Produto fotoprotetor.
Ativos:Tecnologia Probiótica 3R’s, Acneless,
Niacinamida PC, Licopeno e Hysilk.

