
LIMPEZA DE PELE 

HIDRA C



LIMPEZA DE PELE HIDRA C 

BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO:
• Limpeza profunda da pele;
• Reduz risco de infecções;
• Efeito normalizador imediato;
• Efeito Antioxidante;
• Ação Uniformizadora da pele.



BIO CLEANSER GEL 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.

Sem fragrância, sem álcool e parabenos.
Dermatologicamente e oftalmologicamente testado.

Ativos: Água de Lótus, Micelas Hidratantes e Agentes
Demaquilante.



Sabonete de ação esfoliativa química e física que além de
promover o afinamento da pele ainda remove as sujidades.
Possui ação adstringente.
Ganhe tempo na etapa de higienização.

Ativos:
Ácido Glicólico 4%, Ácido Tartárico 2%, Ácido Mandélico 4%, 
Esfoliante de Nozes e Damasco
Extrato Fermentado de Cacau.

BIO-CLEAN SYSTEM GEL ESFOLIANTE 
3 EM 1 - 150G



BIO-CLEAN SYSTEM LOÇÃO  TÔNICA 
SUAVIZANTE - 350ML 

Reequilibra o pH cutâneo, proporciona ação
descongestionante, anti-inflamatória, cicatrizante,
hidratante e antisséptica. Indicado para ser
utilizado em procedimentos de limpeza de pele.
Produto incluso no kit Bio-Clean System.

Ativos: Extrato de Tília, Camomila, Aloe Vera e
Óleo essencial de Lavanda.



Possui ação emoliente de rápido efeito,
inovadora ação semi-anestésica , gera
bem estar para o cliente, pode ser
utilizado com ou sem o uso do vapor de
ozônio.

Ativos: Carbonato de Sódio , Óleo 
essencial de Melaleuca Concentrado, 
Camomila  e Arnica.

BIO-CLEAN SYSTEM CREME EMOLIENTE - 60G



Emoliente de trietanolamina associada a
glicerina que proporciona ainda maior
efeito emoliente garantindo uma
extração perfeita. A associação com o
creme emoliente dispensa o uso do
vapor de ozônio.

Ativos: Trietanolamina a 10% e Glicerina.

BIO CLEAN SYSTEM TRIETANOLAMINA
CONCENTRADA - 500ML/1L



Diminui o risco de infecção após a limpeza
de pele, facilita a cicatrização e regeneração
da pele, com o exclusivo Complexo Bioativo
de Efeito Calmante Imediato que reduz o
processo inflamatório.

Ativos: Triclosan,  Uréia, Complexo Bioativo 
de Efeito Calmante Imediato, Abyssine, Óleo 
essencial de melaleuca, Vitamina E e Óleo de 
andiroba.

BIO-CLEAN SYSTEM SOLUÇÃO PÓS 
EXTRAÇÃO-60ML



Serum booster Antioxidante com ação
hidratante, composto por Vitamina C Pura
Estabilizada e Epidermosil®, ácido
Hialurônico vetorizado, que auxilia no
rejuvenescimento facial e promove uma pele
mais uniforme.

Ativos: Vitamina C Pura Estabilizada e 
Epidermosil®.

Bio-C Serum - Booster Clareador Facial - 15ml



Máscara argilosa clareadora facial com ação
antioxidante. Composta por ativos que
previnem o envelhecimento precoce
cutâneo.

Ativos: Nanovetor Vitamina C, Frulix Acerola,
Epidermosil® e Argila Branca.

BIO-NANO C MASK  - 120g



Máscara de efeito calmante ultra rápido com Beta
Glucan, promove ação descongestionante, total
recuperação e normalização da pele agredida além
proporcionar efeito hidratante imediato, possui
agentes que geram sensação de bem estar.

Ativos: Beta Glucan Pura (3%), Extrato de Licorice
(Glycyrrhiza glabra), Extrato Orgânico do Sabugueiro
Sumbucus Nigra, Extrato de Aloe vera, Tília e
Camomila
Alantoina, Alpha bisabolol, Óleo essencial de lavanda

BIO-CLEAN SYSTEM MÁSCARA 
ULTRASSUAVIZANTE DE BETA GLUCAN  - 250G



Serum facial de ação preenchedora, reduz linhas e
marcas de expressão através da exclusiva Tecnologia
Hyladerm 10, ativada por dez moléculas de ácido
hialurônico que agem sinergicamente na hidratação do
tecido cutâneo e em sua regeneração. Sua fórmula
associa diferentes tipos de ácido hialurônico, de baixo e
alto peso molecular, que ajudam a manter a pele
saudável de dentro para fora, formando uma película
protetora que ajuda a reter a umidade na pele.

Ativos: MoistShield™HA, Epidermosil®, Hyafactor™- NAG

Bio-Intensive Care Serum Preenchedor de
Ácido Hialurônico - 30ml



BIO-SUNPROTECT GEL-CREME TOQUE SECO 
ULTRACALMANTE FPS 65 - 120G

Bio-SunProtect Gel-Creme Ultracalmante FPS 65 é um
filtro solar indicado para todos os tipos de pele,
principalmente as sensíveis e sensibilizadas, deixando a
pele matificada e com toque seco. Além de proteger a
pele contra os raios UVA e UVB, a Luz Visível, Azul e IV
(emitida pelos aparelhos eletrônicos e lâmpadas),
conta com ação antioxidante e é ideal para ser aplicado
após tratamentos estéticos mais agressivos, como pós-
peeling e pós-laser.

Ativos: Calmaline®,Prodew® Cavalinha ® Óleo de

semente de uva e Vitamina E.



BIO-CLEAN SYSTEM GEL ESFOLIANTE 3 EM 1 - 250G
Aplicar em toda face com movimentos circulares,
deixar agir por 5 minutos. Remover com gaze
umedecida em água. Secar a pele.

PROTOCOLO LIMPEZA DE PELE HIDRA C 

BIO–CLEANSER DEMAQUILANTE GEL MICELAR-300G
Demaquilar toda a face e área dos olhos. Remover com
algodão umedecido em água. Secar a pele.

BIO-CLEAN SYSTEM LOÇÃO TÔNICA SUAVIZANTE  - 350ML
Umedecer o algodão e aplicar em toda face para promover o equilíbrio
do pH e ação dessensibilizante.



BIO-CLEAN SYSTEM LOÇÃO TÔNICA SUAVIZANTE  - 350ML
Umedecer o algodão e aplicar em toda face para promover o equilíbrio
do pH e ação dessensibilizante.

BIO-CLEAN SYSTEM CREME EMOLIENTE - 60G
Aplicar uma fina camada em toda face e colocar as
compressas de algodão umedecidas com Bio Clean System
Trietanolamina.

BIO-CLEAN SYSTEM LOÇÃO TRIETANOLAMINA CONCENTRADA - 500ML
Umidificar compressas de algodão e colocar em toda face sobre o Bio
Clean System Creme Emoliente. Com vapor de ozônio, deixar agir por 6
min, e sem vapor, deixar por 10min. Realizar a extração.

PROTOCOLO LIMPEZA DE PELE HIDRA C



BIO-CLEAN SYSTEM SOLUÇÃO PÓS EXTRAÇÃO - 60ml
Aplicar uma gota em cada ponto da face e não remover. Se desejar
pode aplicar a alta frequência.OBS: Esse produto dispensa o uso de
eletroterapia.

BIO-NANO C MASK - 150G 
Aplicar uma fina camada em toda face, deixar agir por 10 minutos e em seguida, 
remover com gaze umedecida em água. Secar a pele.

PROTOCOLO LIMPEZA DE PELE HIDRA C

BIO-C SERUM - BOOSTER CLAREADOR FACIAL - 15ML
Aplicar uma gota em cada ponto da face e não remover. 



BIO-CLEAN SYSTEM MÁSCARA ULTRASSUAVIZANTE DE BETA GLUCAN - 250G
Aplicar camada generosa e deixar agir por 15 minutos e remova. Se desejar
retire o excesso e massageie até completa absorção, não é necessária a
remoção.

PROTOCOLO LIMPEZA DE PELE HIDRA C

BIO-INTENSIVE CARE SERUM PREENCHEDOR DE
ÁCIDO HIALURÔNICO - 30ML
Aplicar uma gota em cada ponto da face, pescoço e 
colo. Sugerir como indicação home care.

BIO-SUNPROTECT  FPS 65 INCOLOR - 120G
Aplicar em toda face de modo uniforme. Se preferir, utilizar fotoprotetor
com tonalizante. 



BIO- SUNPROTECT FPS  65 120 G
Aplicar  uniformemente em toda face, pescoço e colo.

Ao finalizar o protocolo é importante sugerir a manutenção domiciliar:

O tratamento home care é fundamental para prorrogar e aumentar os resultados
A Bioage Skincare Solutions conta com uma linha completa de cleansers e tônicos para todos os 

tipos de pele para afim de manter os  cuidados com a  pele do seu cliente diariamente

TRATAMENTO: Número de Sessões: 1 sessão, 1 vez por mês. 



RESULTADO DE ANTES E DEPOIS

COM 3 SESSÕES REALIZADAS

ANTES DEPOIS



BIO-CLEANSER ANTISSEPTIC – 120ml

Especialmente desenvolvido para limpeza da
pele. Sua fórmula enriquecida com solução
antisséptica atua removendo as impurezas da
pele sem agredi-la, deixando-a com uma textura
suave e macia. Ideal para todos os tipos de pele,
especialmente as oleosas e acneicas.

Ativos: Triclosan, Zinco Pca.



BIO-OIL CONTROL TONER - 120ml

Com ação purificante e refrescante, protege a
pele dos resíduos da poluição, controla o brilho
e a oleosidade, reduzindo poros dilatados.

Ativos: Zinco PCA, Gluconolactona, Ácido
Salicílico, Citystem(TM), Evermat (TM) e
Gengibre.



BIO-C RADIANCE 20% • 30G

Gel-creme suave com 20% de Vitamina C pura
estabilizada, Ácido Ferúlico e exclusiva
Tecnologia Radiance Bright C, tem alto poder
antioxidante, clareador e uniformizador da pele.

Ativos: Tecnologia Radiance Bright C, Vitamina
C pura (20%), Ácido Ferúlico, Epidermosil®
(Ácido Hialurônico Vetorizado) e Vitamina E.



FLUIDO ULTRAMATE FPS 30

ANTIOLEOSIDADE – 45ml

Desenvolvido especialmente para peles oleosas, com o
Bio-SunProtect Fluido Ultramate FPS 30 é possível
proteger a pele contra os raios UVA e UVB, a Luz Visível,
Azul, IV (emitida pelos aparelhos eletrônicos/lâmpadas)
e reduzir significativamente a oleosidade da pele por
até 10 horas. O protetor deixa toque seco e a pele
matificada. Possui 24 horas de ação antioxidante e
blinda a pele dos danos causados pela poluição.

ATIVOS: RONACARE®AP, PHYSASUN, APOLLUSKIN e
VITAMINA E.




