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FBI da Pele

Finalização Perfeita



FBI da Pele

• Nova proposta em finalização de 
protocolos;

• Rápido e prático.

• Pele perfeita e natural;

• Encantamento imediato;

• Maior chance de fidelização;

• Aumento da lucratividade com a 
revenda.



FOTOPROTETOR

• Um fotoprotetor com tonalizante,além de 
prevenir contra os raios UVA/UVB,
protege contra a luz visível, 
priorizando a saúde da pele.

• Oferece cobertura de imperfeições,
variando de natural à alta.

• Fotoprotetores com base podem, e
devem, ser usados por homens.

COM COR DE BASE

FOTOPROTETOR



EXCLUSIVIDADE BIOAGEA linha de fotoprotetores

Bio-SunProtect da BIOAGE foi 
desenvolvida  com a exclusiva tecnologia 
Bio-Multiproteção  e ativos que 
promovem ações  complementares, 
como:

• Antipoluição;

• Proteção digital;

• Antiaging 24h

Hidrata, protege o DNA 
celular,  possui ação 
antioxidante, reduz  rugas e 
linhas de expressão

Exclusividade BIOAGE



SENSORIAL

• A performance sensorial e aroma que 
impactam na aceitação dos produtos.

• Um fotoprotetor ideal deve priorizar
a homogeneidade, ter uma estabilidade
adequada e de fácil espalhabilidade.

SENSORIAL



ANTIPOLUIÇÃO

▪ Ativo antipoluição, limita a 
inflamação e a oxidação das 
proteínas que são induzidas 
pela poluição

APOLLUSKIN



Etapa 1
Hidratação

Fluido Dermomineral - 140 ml

▪ Hidratante
▪ Rejuvenescedor
▪ Repositor de vitamina D
▪ Antipoluição
▪ Firmador

Ativos:
Água Thermal de Jeju, Collalift 18, Vederine



Fluido Dermomineral - 140 ml
• ÁGUA THERMAL DE JEJU: Água marinha obtida da exótica Ilha de Jeju,

formada pelo magma vulcânico, filtrada naturalmente pela camada
basáltica; livre de impurezas e bactérias; riquíssima em oligoelementos
raros; vanádio, selênio, germânio.

• COLLALIFT 18: Presente em todas as camadas da pele, sua diminuição
afeta a elasticidade e firmeza, acentuando os efeitos que a passagem dos
anos exerce sobre o rosto: rugas, flacidez e linhas de expressão. Extraído
da casca da Khaya senegalensis (Mogno), Collalift®18 confere à pele
reposição colágeno 18

• VEDERINE: Ativo natural de origem francesa, extraído e purificado da raiz
da Chicória. Mimetiza os efeitos da Vitamina D – Like. Protege e recupera a
barreira cutânea.



Etapa 2
Preparo da Pele

Bio-C Primer - 30g

▪ Controla a oleosidade
▪ Disfarce imediato dos poros e imperfeições
▪ Esconde rugas e linhas de expressão
▪ Prolonga e fixa a maquiagem
▪ Escudo antipoluição
▪ Tira o brilho
▪ Sensorial Velvety

Ativos: Nanovetor Vitamina C 3%, Citystem™,
Primalhyal™, Gold Ronacare®AP e Vitamina E.



Bio-C Primer - 30g

• NANOVETOR VITAMINA C 3%: Vitamina C em nanotecnologia
potencializada em até 20 vezes pela presença da tecnologia Radiance Bringht C.
• CITYSTEM™: Restaurar funções autofágicas que podem ser alteradas pela 

poluição, a fim de desintoxicar as células da pele.
• PRIMALHYAL ™: Previne a perda de água trans-epidérmica.
• GOLD  RONACARE®AP : Altamente antioxidante.
• VITAMINA E: Antioxidante consagrado.



Etapa 3
Cobertura

Bio-SunProtect FPS 60 Base 
Líquida Ultradefinição – 45g

▪ Alta cobertura
▪ Resistente à água e ao suor
▪ Efeito mate
▪ Diversidade de cores
▪ Maquiagem que trata e protege

Ativos: Physasun®, Filmexel®, Evermat®.



BIO-SUNPROTECT BASE LÍQUIDA UD ALTA
COBERTURA FPS60 – 45g

• PHYSASUN®: A união desses ativos proporciona a função antioxidante 24
horas, auxiliam no efeito corticoide like (anti- inflamatório), efeito
reparador do colágeno, anti-envelhecimento térmico.

• FILMEXEL®: apresenta efeito tensor, suavizando rugas e linhas de
expressão. Promove efeito de longa duração em maquiagem, atuando
como um excelente primer facial, e de aumentar a atratividade e
percepção de beleza na primeira aplicação.

• EVERMART®: solução para poros dilatados e oleosidade da pele.



Etapa 4
Demarcar

Bio-SunProtect FPS 60 Base Stick 
Ultradefinição Vitamina D-Like – 17g

▪ Alta cobertura
▪ Praticidade
▪ Resistente à água e ao suor
▪ Efeito mate
▪ Diversidade de cores
▪ Repositor de Vitamina D para pele

Ativos: Topicaroteno ®, Ronacare AP ®, Physasun®, 
Vederine®, Apolluskin



Bio-SunProtect FPS 60 Base Stick Ultradefinição
Vitamina D-Like – 17g

• PHYSASUN®: A união desses ativos proporciona a função antioxidante
24 horas, auxiliam no efeito corticoide like (anti-inflamatório), efeito
reparador do colágeno, anti-envelhecimento térmico.
• RONACARE AP: Altamente Antioxidante.  
VEDERINE: Reposição de Vitamina D Like.  
APOLLUSKIN®: Antipoluição.



Etapa 5
Matificar

Bio-Sunblock FPS 30 Pó Compacto UD

▪ Impermeável
▪ Efeito mate
▪ Diversidade de cores

Ativos: Physassun, Soft focus, Vitamina E



BIO SUNBLOCK PÓ COMBACTO FOTOPROTETOR UD FPS  
30 10G – IMPERMEÁVEL

• SOFT FOCUS: disfarce óptico das imperfeiçoes, como linhas  finas, 
oleosidade e brilho.

• PHYSASSUN: Proteção contra ao efeito nocivo da luz Visível  e luz Azul.
• VITAMINA E: Antioxidante.



ANTES DEPOIS



• Bio-Sunprotect Base Liquida UD Alta 
Cobertura Fps 60 – tonalidade adequada 
ao fototipo da cliente.

• Bio-SunProtect Base Stick 
Ultradefinição Vitamina D-Like FPS 60 –
tonalidade  acima para realizar o contorno 
e dermarcações desejadas, e o tom abaixo 
para correções ou camuflar marcas da pele 
e olheiras.  

• Pó Compacto Impermeável 
Multifuncional Ud Fps 30 – Matificar com 
o pó sempre que desejável.

Indicações



PROTOCOLO FBI DA PELE

BIO-CLEANSER GEL DEMAQUILANTE MICELAR - 300ml

FLUIDO DERMOMINERAL – 140ml

Demaquilar toda a face e área dos olhos. Remover com algodão
umedecido em água. Secar a pele.

Borrifar em toda a face. Não remover, promover 
movimentos de tamborilamento para facilitar a permeação. 

BIO-C PRIMER  - 30g
Aplicar Bio-C Primer de modo uniforme e com leves batidas em toda face 
pescoço e colo. Aguardar secagem por cerca de 1 minuto.



PROTOCOLO FBI DA PELE

BIO-SUNPROTECT BASE LÍQUIDA UD ALTA COBERTURA FPS 60 | PPD 32,7 - 30G

BIO-SUNPROTECT BASE STICK ULTRADEFINIÇÃO VITAMINA D-LIKE 
FPS 60 | FPUVA 21,6 - 17G

Aplicar com leves batidas Bio-Sunprotect FPS 60 Base Liquida na

cor adequada ao fototipo da cliente em toda face. Uniformizar a
superficie.

Aplicar o Bio Sunprotect FPS 60 Base Stick em um tom mais claro

para esconder imperfeições ou olheiras e o Bio Sunprotect FPS 60

Base Stick em um tom mais escuros par demarcar maçãs do rosto

e contorno facial.

PÓ COMPACTO IMPERMEÁVEL MULTIFUNCIONAL UD FPS 30 | FPUVA 12 • 10G

Matificar a pele com Bio-Sunblock Pó Compacto FPS 30 UD Impermeável.



PROTOCOLO FBI DA PELE
BIO-SUNPROTECT BASE LÍQUIDA UD ALTA COBERTURA FPS 60 | PPD 32,7 - 30G

BIO-SUNPROTECT BASE STICK ULTRADEFINIÇÃO VITAMINA 
D-LIKE FPS 60 | FPUVA 21,6 - 17G

FREQUÊNCIA:

Aqui promovemos a beleza natural a pele cuidada e fotoprotegida, esse passo a passo deve fazer parte da rotina de qualquer 

profissional da estética. Inclusive aplicando o FBI em sua própria pele.

Indicação Home Care:

Para uso home care indique os produtos que usou no FBI na finalização do seu protocolo para que sua cliente mantenha a

pele linda, tratada e protegida diariamente.




