
PERFECT ACTIVE



PERFECT ACTIVE

ÚLTIMA GERAÇÃO DE TRATAMENTO 
DESIGMENTANTE POTENCIALIZADO COM AÇÃO 
DO ÁCIDO GLICÓLICO NO PREPARO DA PELE.



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.



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%).



BAMBU BRASIL PRÉ-PEELING - 120G 

Peeling físico e químico utilizado para
proporcionar esfoliação profunda. A união
dos ativos promove afinamento da camada
córnea, removendo a barreira protetora. pH
3,5.

Ativos: Talos de Bambu, Extrato de Bambu,
Sílicas de Arroz, Ácido Glicólico (5%).



BIO-PEELING QUÍMICO INTENSIVO – 60ML

É um peeling multifuncional. Contém Ácido
Glicólico, Salicílico e Ferúlico que
neutralizam os radicais livres e previnem os
danos causados pela radiação UV. O
destaque vai para o Verochic que é um
peeling antiaging, antioxidante, com
propriedades antimicrobianas. pH 3,5.

Ativos: Ácido Glicólico (5%), Ácido Salicílico
(2%), Ácido Ferúlico (1%) e Verochic (5%).



BIO-PEELING MANDÉLICO – 60ML

Ação renovadora suave e iluminadora. Peeling 
químico não fotossensibilizante. Pode ser 
utilizado em peles acneicas, em todos os 
fototipos e em qualquer época do ano. 

Ativos: Ácido Mandélico, Nopigmerin



GLYCOLIC  MASK – 100G

Máscara argilosa formulada com Ácido Glicólico.
Restaura, hidrata e equilibra os efeitos do
excesso de oleosidade, melhorando sua textura.

Ativos: Ácido Glicólico (10%).



TECNOLOGIA DE CLAREAMENTO 

INTELIGENTE

DIRETO AO ALVO

Uma segunda geração da nanotecnologia,
segura e eficaz, que atua isoladamente nas
áreas afetadas pelos melanócitos, incidindo
apenas sobre as áreas onde ocorre o excesso
de melanina.
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PERFECT PEEL SYSTEM FASE 1 - PEELING 
CLAREADOR PREPARADOR - 30ML

Com uma combinação de ácidos e ativos que atua como
clareador e inibidor de pigmentação, o Peeling Clareador
Preparador proporciona esfoliação enzimática do estrato
córneo, ajudando a eliminar as células mortas. Promove
renovação celular, melhorando a textura da pele.

• Ácidos Tranexâmico
• Ácido Mandélico
• KeratolineTM



PERFECT PEEL SYSTEM FASE 2 - PEELING CLAREADOR 
RENOVADOR - 30ML

Com uma combinação de ácidos e ativos com efeito inibidor
sobre a tirosinase, o Peeling Clareador Renovador ajuda a
diminuir o processo da síntese de melanina, reduzindo e
controlando as desordens pigmentárias e com ação
antioxidante intensiva.

• Ácidos Glicólico
• Ácido Kójico
• Ácido Fítico
• Ácido Tranexâmico
• Ácido Salicílico
• Ronacare® AP



PERFECT PEEL SYSTEM FASE 3 - PEELING CLAREADOR 
INTENSIVO - 30ML

Com uma combinação de ácidos e ativos que promove ação
rejuvenescedora e efeito clareador significativo da pele, o mecanismo
de ação do Peeling Clareador Intensivo se baseia na capacidade de
inibir a transferência de melanina dos melanócitos para os
queratinócitos, impedindo a dispersão do pigmento sobre a pele e
seu escurecimento.

• Ácidos Tranexâmico
• Ácido Kójico
• Ácido Glicólico
• Niacinamida PC
• Ronacare® AP
• Licorice



PERFECT PEEL SYSTEM FASE 4 - PEELING CLAREADOR 
FINALIZADOR - 30ML

Com uma combinação de ativos que ajuda a bloquear, reduzir e
prevenir a hipercromia da pele, o Peeling Clareador Finalizador
promove o processo de despigmentação da melanina através da
inibição da tirosinase e pelo efeito quelante a nível dos
melanócitos. Previne o aparecimento de novas desordens
hiperpigmentárias, assim como, continua exercendo a sua máxima
função clareadora. Atua também como normalizador da secreção
sebácea e hiperpigmentação pós-inflamatória.

• Ácido Tranexâmico
• Niacinamida PC
• DermawhiteTM
• Licorice
• Azeloglicina



ATIVOS DE ALTA PERFORMANCE

DermawhiteTM

Azeloglicina

Ativo de origem natural que atua de forma 3 X mais potente que o ácido kójico.

Derivado do ácido azeláico , é um inibidor da ttirosinase e da secreção sebácea, atua na 5 alpha 
redutase enzima que converte a testosterona proporcionando a formação sebácea.



Elaborado para rejuvenescer a derme. Possui ativos que
auxiliam na redução da pigmentação do contorno dos olhos e
olheiras ocasionando o clareamento cutâneo, e minimizam
as linhas causadas pelo stress devido ao seu efeito detox.
Contém Ácido Hialurônico, responsável por intensificar a
hidratação e firmar a pele.

Ativos: Haloxyl™, Epidermosil®, Collalift® 18, Juveneye™,
Unisooth™ EG-28

BIO-EXCELLENCE SERUM LIFT C - 15ML



Pó compacto de última geração. Fotoprotege contra os raios
UVA/UVB, luz visível, luz azul e IV, reduz as imperfeições,
estimula o colágeno e uniformiza a pele com efeito UD.
Mantém a pele matificada o dia todo. Indicado para uso
diário e pós-peeling (ação Corticoide-like).

Ativos: Physasun® e Vitamina E

PÓ COMPACTO IMPERMEÁVEL
MULTIFUNCIONAL UD FPS 30 FPUVA 12 - 10G



PROTOCOLO PERFECT  ACTIVE

BIO-CLEANSER GEL DEMAQUILANTE MICELAR - 300ml

BIO-CLEANSER GLYCOLIC 10% - 300ml

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

Aplicar em toda face com movimentos circulares, 
deixar agir por 3 minutos e remover com gaze 
umedecida em água.

BAMBU BRASIL PRÉ-PEELING – 120G
Esfoliar a pele por 3 minutos e deixar agir por mais 5 minutos. Remover com 
gaze umedecida em água. Secar a pele.



BIO-PEELING – ÁCIDO MANDÉLICO – 60ML
Aplicar gotas em toda região tratada e deixar agindo por 10 
minutos. Remover com água. 
Secar a pele.

GLYCOLIC MASK – 100G

Aplicar camada generosa de maneira uniforme e deixar agir por 15 minutos. 
Remover com gaze umedecida em água. Secar a pele.

PROTOCOLO PERFECT  ACTIVE

BIO-PEELING QUÍMICO INTENSIVO – 60ML

Aplicar uma gota em cada ponto da face e deixar agir por 10 
minutos. Remover com gaze umedecida em água. Secar a pele.



FASE 3 – PERFECT PEELAplicar 1 gota em cada quadrante da face sobre a 
Fase 2 e deixar agir por 5 a 10 minutos ou de acordo com a sensibilidade 
da pele. Não remover.

FASE 1 – PERFECT PEEL
Aplicar 1 gota em cada quadrante da face e deixar agir por 5 a 
10 minutos ou de acordo com a sensibilidade da pele. Não 
remover.

FASE 2 – PERFECT PEEL
Aplicar 1 gota em cada quadrante da face sobre a Fase 
1 e deixar agir por 5 a 10 minutos ou de acordo com a 
sensibilidade da pele. Não remover.

PROTOCOLO PERFECT  ACTIVE



FASE 4 – PERFECT PEEL
Aplicar sobre a fase 3 e não remover

BIO-SUNBLOCK FPS 30 PÓ COMPACTO IMPERMEÁVEL UD - 10G
Aplicar sobre a fase 4 do Perfect Peel , para melhor efeito de proteção 
solar. Reaplicar a cada 2 horas.

PROTOCOLO PERFECT  ACTIVE

BIO-EXCELLENCE SERUM LIFT C – 15ML

Aplique uma pequena quantidade do Bio-Excellence Serum

Lift C massageando a região dos olhos na pálpebra inferior e

superior até completa absorção. Não é necessário remover.

**Pode ser utilizado associado a eletroterapia.



BIO-WHITENING CLEANSER – 120ml

Sabonete clareador facial, oferece limpeza
equilibrada e auxilia o tratamento
dermocosmético para clarear e uniformizar o
tom da pele.

Ativos: Tecnologia Clareamento Inteligente,
Ácido Tranexâmico, Niacinamida, Keratoline™ e
Microesferas Gold com Óleo de Jojoba.

INDICAÇÃO HOME CARE



BIO-WHITENING TONER – 120ml

Loção tônica clareadora, elimina as impurezas
diárias, tonifica e auxilia o tratamento
dermocosmético para clarear e uniformizar o
tom da pele.

Ativos: Tecnologia Clareamento Inteligente,
Ácido Tranexâmico, Niacinamida e Licorice.

INDICAÇÃO HOME CARE



INDICAÇÃO HOME CARE

BIO-WHITENING SERUM CLAREADOR - 30ml

Redutor de manchas cientificamente
comprovado, promove o clareamento de
qualquer tipo de hipercromia de forma rápida
e reduz o aparecimento de novas manchas.
Indicado para todos os fototipos.

Ativos: Nano Retinol, Ácidos Kójico e
Tranexâmico, Dermawhite™, Epidermosil® e
RonaCare®AP



FLUIDO HIDRATANTE 3D – 140ml ( se houver
necessidade)
Hidratante em spray multifuncional e com
nanotecnologia, promove ação calmante e
refrescante, ajuda a proteger a pele dos efeitos
nocivos da poluição, do vento, da baixa umidade e
ar condicionado.

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

INDICAÇÃO HOME CARE



INDICAÇÃO HOME CARE

CLAREADOR

BIO-SUNPROTECT FPS 60 CLAREADOR – 45g

Protetor solar com tonalizante, toque seco, rápida
absorção e efeito mate. Fórmula com filtros químico e
físico, oferece muito alta proteção de amplo espectro.
previne rugas, marcas solares e envelhecimento
prematuro, renovando e protegendo a pele contra o
efeito nocivo da luz visível, azul e radiação
infravermelha. Promove clareamento da pele ao
mesmo tempo que protege do sol.

Ativos: Brightenyl®, RonaCare® AP, Physasun®,
Apolluskin® e Vitamina E




