
VITAMINA C E A AÇÃO PRÉ E PROBIÓTICA 
PARA UMA NOVA PELE! MAIS JOVEM, 

UNIFORME E FORTALECIDA

NEW SKIN FORCE 



COMO FORTALECER O MICROMIOMA
DA PELE 

• Atualmente os tratamentos
estéticos visam alterar a
superfície da pele para favorecer
a permeação dos ativos e atingir
resultados impactantes.

• Fortalecendo a pele contra as
agressões diárias e também para
minimizar os efeitos negativos
que os tratamentos estéticos e
produtos home care exercem
sobre a pele, como
sensibilizações, irritações e
reatividade.



Fortalecedora da Microbiota da Pele

Bio-Mask Probiótica 75ml

Estímulo da hidratação;
Melhora da aparência da pele;
Hipoalergênico.

Bio-Mask Prebiótica 75ml

Formação de escudo protetor;
Melhora da aparência da pele;
Hipoalergênico.

Coleção

BIO-MASK SKIN FORCE



PROBIÓTICOS

Os probióticos são micro-organismos 
vivos que, em quantidades 
adequadas, conferem benefícios à 
saúde do hospedeiro. Ou seja, são as 
próprias bactérias boas vivas, que 
fortalecem o sistema imunológico e 
melhoram a absorção de nutrientes. 
Ambos, tanto os prebióticos quanto 
os probióticos, reforçam as nossas 
defesas, estimulando nosso sistema 
imunológico.



PREBIÓTICOS

Os prebióticos são componentes 
alimentares não digeríveis que 
incentivam o desenvolvimento e a 
proliferação de bactérias boas, 
beneficiando o hospedeiro delas. 
Eles servem como alimento para 
essas bactérias, estimulando-as a 
crescerem e combaterem os 
microrganismos 
nocivos. Composto por 
polifrutose, responsável por 
oferecer os nutrientes que os 
microrganismos benéficos 
necessitam.



BIO-SKIN FORCE – TRATAMENTO FORTALECEDOR 
DO MICROBIOMA DA PELE

Pele saudável e fortificada é o segredo para 
potencializar os efeitos de qualquer tratamento 

facial em TODOS OS TIPOS DE PELE! Aprenda 
como aplicar as novas 

máscaras PREBIÓTICA e PROBIÓTICA que reparam 
e reforçam a barreira cutânea e ajudam na 

recuperação da proteção imunológica da pele. 
Muito indicado para peles sensíveis também.

BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO



TONALIDADE DISFORME



DESEJO DE UMA  NOVA PELE

3 tipos de Vitamina C

❖ Em nanotecnologia

❖ Ácido ascórbico

❖ Pura estabilizada
EFEITO
PELE NOVA

LANÇAMENTO



RADIANCE BRIGTH C

Tecnologia Radiance Bright C foi desenvolvida por plataforma de 
pesquisas farmacêuticas, onde o núcleo ativo é otimizado por 
processo biotecnológico, gerando uma molécula estabilizada, 

ativada no corpo humano para se tornar totalmente funcional, 
atuando em sinergia em 8 alvos biológicos para regular e otimizar a 

aparência da pele.



EFEITO PELE NOVA 
COM TECNOLOGIA RADIANCE BRIGHT C

Tratamento uniformizador do tom da
pele.
Potencializa a Vitamina C, proporciona
um novo aspecto à pele de efeito
rápido, atuando em 8 alvos biológicos
para reverter as imperfeições.

Na nova geração do Efeito Pele Nova a
Vitamina C é 20X mais potente e está
disponível em 3 formas diferentes:
❖ Forma ácida – Pura;
❖ Forma estabilizada – Pura;
❖ Em Nanotecnologia.



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 
demaquilantes.

Higienização e preparo da pele



BIO CLEANSER GLYCOLIC 10%  - 300ML

Sabonete para preparo da pele em protocolos

profissionais, com 10 % de ácido glicólico irá

promover o afinamento da pele de forma rápida e

potente, colaborando para resultados ainda mais

expressivos de nossos protocolos profissionais.

Indicado para todos os tipos de pele quando

direcionado para procedimentos em cabine.

Ativos: Ácido Glicólico (10%).

Afinamento



BIO-NANO C PRÉ PEELING 

PEELING CLAREADOR ESFOLIANTE QUÍMICO E FÍSICO 120G

Favorece o afinamento intenso da pele, com nanosferas
de Vitamina C e Tecnlogia Radiance Brigth C. Seu efeitos
uniformizador e clareador são nitidamente notáveis já
que a vitamina C está em nanotecnologia - uma forma
degarantir melhor estabilidade e liberação gradativa do
ativo.
É essencial para favorecer resultados dos tratamentos
profissionais, já que apresenta alto poder queratolítico,
favorecendo a permeação de todos os outros produtos
que serão aplicados posteriormente.

Ativos: Vitamina C em nanotecnologia, Ácido Glicólico,
Frulix TF Acerola, UREIA, Talos de Bambu e Sílica de Arroz.



BIO-NANO C PEEL  

PEELING QUÍMICO CLAREADOR 30ML

Peeling que favorece o afinamento, revitalização
e retexturização da pele, composto por ácidos
potentes e seguros, que deixam a pele iluminada.
Com vitamina C em nanotecnologia, garantindo
melhor estabilidade e liberação gradativa do
ativo. Possui alto poder uniformizador da pele.
Contém Tecnologia Radiance Brigth C.

Ativos: Vitamina C em nanotecnologia, Frulix TF
Acerola, Ureia e Ácidos Glicólico, Ferúlico,
Mandélico, Tartárico e Láctico.



FLUIDO ADSTRINGENTE TÔNICO DESINCRUSTANTE 
DE ALTA EFICÁCIA 140 ML 

Fluido de toque seco, promove ação desincrustante
removendo o depósito de sebo da superfície da
pele, tornando-a mais permeável aos ativos que
serão aplicados posteriormente. O afinamento
promovido remove a queratinização também
reduzindo a capacidade protetora da superfície da
pele. Indicado para todos os tipos de pele.

Ativos: Ácido Salícilico, Keratoline e Hemamélis.

Ação desincrustante



BIO-C SERUM

BOOSTER CLAREADOR FACIAL 30ML

Serum leitoso de alto poder clareador e hidratante,
proporciona efeito antioxidante. Contém vitamina C
estabilizada, garantindo melhor performance da
vitamina C - forma moderna e inovadora de
estabilidade do ativo. Possui elevada permeação
percutânea, é hidrolisado e libera o ácido ascórbico
na junção dermoepidermal. Com ácido hialurônico
vetorizado, permite hidratação intensa de rápida
permeação e maior biodisponibilidade.
Seus efeitos são potencializados pela tecnologia
Radiance Bright C.

Ativos: Vitamina C estabilizada, Epidermosil.



BIO-C 100% POWDER  

CÁPSULAS DE VITAMINA C EM PÓ 30 CP

Vitamina C pura em pó (ácido ascórbico
revestido). Possui alto poder uniformizador,
antioxidante e clareador.
Forma ácida da vitamina C, potencializada
pela Tecnologia Radiance Brigth C.

Ativos: Ácido Ascórbico Revestido



BIO-NANO C MASK  

MÁSCARA ARGILOSA CLAREADORA FACIAL 120g

Máscara facial argilosa de ação clareadora e
antioxidante, previne o envelhecimento precoce,
favorecendo o efeito rejuvenescedor.
Contém vitamina C em nanotecnologia, uma
forma de garantir melhor estabilidade e liberação
gradativa do ativo. Sua performance é
potencializada pela Tecnologia Radiance Brigth C.

Modo de usar: Aplicar uma fina camada em toda
face deixar agir por 15 minutos e remover com
água.

Ativos: Vitamina c em Nanotecnologia , Frulix TF
Acerola, Epidermosil e Argila Branca.



BIO-MASK PROBIÓTICA – 75ml

Probiótica possui efeito restaurador devido a sua
tecnologia baseada na atividade que os probióticos
exercem na microbiota da pele. Com a ação do
Ecobiotys®, um ativo obtido através da levedura
presente na flor de porcelana, auxilia na recuperação
da barreira cutânea e da flora bacteriana natural da
pele, das mais jovens às mais maduras.

ATIVOS: Ecobyotis ®, Vitamina E, Argila Rosa, Mix de 
Óleos Vegetais.



Fluído em nanotecnologia, possui função umectante
em fórmulas para a pele. Mimetiza os aminoácidos
presentes na membrana celular, promovendo
hidratação natural da pele, produto multifuncional.
Pode ser utilizado em todos os tipos de pele, inclusive
pele oleosa, gestantes, ação calmante e refrescante,
hidratação, pós sol, praia e piscina, pós barba, pós
depilação, pós peeling, pós laser.

Ativos: Complexo Bioativo de Efeito Calmante
Imediato, Mistura de NaPca com 11 aminoácidos,
Portulaca, Calmiskin, Aloe Vera, Camomila, Vitamina E.

FLUIDO HIDRATANTE 3D -140ML



BIO-MASK PREBIÓTICA – 75ml

A Bio-Mask Máscara Prebiótica fortalece a pele 
através da ação do Prebiulin-FOS™, fornecendo os 
nutrientes que a microbiota benéfica necessita para 
manter-se equilibrada, desfavorecendo a 
proliferação de microrganismos nocivos.

ATIVOS: Prebiulin-FOS™, Alantoína, Filmexel®
Alpha bisabolol e D-Pantenol.



BIO-SUNPROTECT FPS 65 INCOLOR - 120G

Gel Creme Toque Seco Ultracalmante.

Ativos: Calmaline®,Prodew® Cavalinha® Óleo de semente 
de uva e Vitamina E.

PPD 24



BIO CLEANSER GLYCOLIC 300ML
Higienizar a pele com movimentos
circulares, e remover com água.

PROTOCOLO

BIO-CLEANSER GEL DEMAQUILANTE MICELAR 120ML
Aplicar em toda face, remover com algodão
umedecido em 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-NANO C PEEL
Aplicar uma gota do produto em cada 
ponto da face. Deixar agir por 10 minutos 
e remover com água.

FLUIDO ADSTRINGENTE – 140ML
Borrifar em toda a face. Não remover, 
promover movimentos de tamborilamento
para facilitar a permeação..

BIO-C POWDER 30 CÁPSULAS + BIO-C SÉRUM
Misturar uma cápsula de Bio-C 100% Powder com 10 
gotas de Bio-C sérum e espalhar por toda a face. Não 
remover.



PROTOCOLO

BIO-NANO MASK 120G 

Aplicar em toda face, pescoço e colo.  
Deixar agir por 15 minutos. Remover 
com gaze umedecida em água.

BIO-MASK PROBIÓTICA – 75ml

Aplicar uma pequena quantidade e espalhar 
suavemente sobre a pele limpa e seca. Não 
remover.

FLUIDO HIDRATANTE 3D -140ML
Borrifar o Fluido Hidratante 3D sobre a Bio-
Mask Probiótica para que a máscara
emulsione e realizar massagem para facilitar
absorção. Retirar o excesso com algodão
umedecido em água.



BIO-MASK PREBIÓTICA – 75ml

Após remover a Bio-Mask Máscara Probiótica, 
aplicar uma pequena quantidade com movimentos 
de massagem, até a completa absorção. Não 
remover.

PROTOCOLO

BIO-SUNPROTECT FPS 65 INCOLOR - 120G

Aplicar em toda face de modo uniforme.

BIO-C RADIANCE 20%
Aplicar uma fina camada em toda face, 
pescoço e colo. Sugerir como indicação 
Home Care.



BIO-C CLEANSER 120ML  

SABONETE FACIAL

Sabonete em gel, enriquecido com extrato
de acerola e rico em vitaminas, sais minerais
e oligoelementos. Promove uma limpeza
profunda da pele e ação antioxidante que
favorece todo o funcionamento celular.

Contém tensoativos suaves.

Ativos: Flurix TF Acerola, Sais Minerais,
Oligoelementos, Vitaminas A, B1 e B2.



BIO-C TONER 120ML 

LOÇÃO TÔNICA FACIAL VITAMINADA

Tônico enriquecido com extrato de acerola e rico
em vitaminas, sais minerais e oligoelementos.
Promove uma limpeza profunda da pele e ação
antioxidante.
Protege a pele contra alterações bruscas de
temperatura. Utilizar após o sabonete pela
manhã e noite.

Ativos:  Frulix TF Acerola, G.P.S.



BIO-C RADIANCE 20%

GEL CREME VITAMINA C PURA 30G
1 unidade inclusa no kit

Gel Creme suave com 20% de Vitamina C Pura
estabilizada que garante melhor performance da
vitamina C. Forma moderna e inovadora de
estabilidade do ativo, possui elevada permeação
percutânea e é hidrolisado e libera o ácido
ascórbico na junção dermoepidermal. Alto poder
antioxidante e clareador pela sinergia do ácido
feúrlico, vitamina E, C e Tecnologia Radiance Brigth
C. Seu alto percentual de Vitamina C garante
resultados rápidos e surpreendentes.

Ativos: Vitamina C Pura 20%, ácido ferúlico,
epidermosil, e vitamina E.



BIO-NANO C MOUSSE 30%

Bio-Nano C Mousse 30% age no clareamento, na
síntese de colágeno - o que auxilia no efeito
firmador -, e na uniformização, tendo como grande
aliada a exclusiva Tecnologia Radiance Bright C, que
potencializa em 20 vezes a ação da Vitamina C.
Com textura leve em mousse, o produto
proporciona um intenso sensorial agradável.

Ativos: Nanovetor Retinol, Nanovetor Vitamica C
30%, Epidermosil, Vitamina E e Tecnologia
Radiance Bright C.



BIO-SUNPROTECT FPS 30 
ANTIENVELHECIMENTO 45G

Com exclusiva tecnologia Bio-Multiproteção,
combate os radicais livres com ação
antioxidante dia e noite. Blinda a pele dos
danos causados pela poluição e também
protege dos raios solares, da luz visível, luz azul
e IV (emitida pelos aparelhos eletrônicos e
lâmpadas). Hidratante e matificante, de toque
seco.

Ativos: Tecnologia Bio-Multiproteção, Ronacare
AP, Physasun Apolluskin e Vitamina E.




