
TERMO SCHOCK 
INTENSIVE



GORDURAS 
RESISTENTES

vPor mais difícil que seja perder
peso, eliminar a gordura que se
acumula na região abdominal se
torna ainda mais resistente, com o
auxílio de produtos
potencializados é possível revertê-
la, os resultados são ainda maiores,
se associado à uma alimentação
saudável e atividades físicas.



Adiposo Branco:
Tecido adiposo Unilocular - com células, apresentam forma de
esfera, tendo em seu interior uma grande quantidade de
lipídios, em uma "gota", tanto que o núcleo achatado e o
citoplasma são deslocados do centro. A quantidade de
substâncias fundamentais é menor que em outros tecidos.

Adiposo Marrom:
Tecido Adiposo Multilocular – com células menores que
as do unilocular, pois ao invés de uma grande "gota" de
gordura, é constituída por diversas gotículas (vacúolos)
que se espalham por todo o citoplasma.

TIPOS DE TECIDO ADIPOSO 



TIPOS DE TECIDO ADIPOSO 

ü Armazenamento de energia;

ü Isolamento térmico;

ü Proteção de órgãos;

ü Modela o corpo.



• TERMOTERAPIA

Proporciona aquecimento da superfície da 
pele favorecendo a hiperemia através da 
vasodilatação. Melhora do metabolismo 
local.

DIFERENCIAL DO TRATAMENTO



LIPOREDUX  - COM EXCLUSIVO DNA TECNOLÓGICO

A linha Lipo Redux conta com uma exclusividade
tecnológica em bases dermocosméticas em
nanotecnologia – O Bio Nano Slim®, conhecido
como DNA Tecnológico atua de forma rápida e
precisa, favorecendo a permeação dos ativos e
garantindo maior interação com a pele.

O DNA tecnológico é composto por 4 ativos que em
concentrações ideias facilitam a permeação
intracelular e intercelular, favorecem a hidratação
da pele. Os ativos lipolíticos, anticelulíticos,
firmadores e antiestrias terão resultados mais
rápidos e visíveis, já que a base dos produtos é
capaz de potencializar essas ações.



BIO NANO SLIM®

Composição

üNano Omega 3, 6 e 9 

Ácido Graxo ancorador em 
nanotecnologia

üGoma Xantana e  Glicerina
Emolientes, umectantes e 

hidratantes

üArginina
Energizante, equilíbrio de 

polaridades



SOLUÇÃO INOVADORA EM PROCEDIMENTOS 

CORPORAIS

üBase compatível com a fisiologia da pele;

üUtilizado em cremes, géis e séruns para tratamentos corporais;

üPermeação de ativos garantida e facilitada;

üNanotecnologia;

üTecido Subcutâneo atingido;

üResultados rápidos.



BENEFÍCIOS DO PROTOCOLO

TERMO SCHOCK INTENSIVE

Alto impacto na 
gordura localizada 

mais resistente.



LIPO REDUX PEELING ENZIMÁTICO CORPORAL 3 EM 1

CAFEÍNA 24H

Esfoliante leve de fácil remoção.

Sua base em gel não deixa resíduos sobre a pele e os

grânulos são facilmente removidos após a absorção.
Com tecnologia Bio-Nano Slim®, atua de forma segura

e inteligente, oferecendo uma aplicação homogênea,

uniforme e biologicamente correta. Conduz os

nanoativos encapsulados sem alterar a barreira lipídica

da pele, potencializando os resultados.
Ideal para uso em protocolos com uso de eletroterapia

Ativos:  Renew Zyme (Peeling Enzimático)
Semente de Apricot, Esfoliante de Bambu, 
Esfoliante de Sílica de Arroz e Tecnologia exclusiva 
Bioage – Cafeína 24h.



LIPO REDUX SERUM CONCENTRADO REDUTOR DE MEDIDAS
CAFEÍNA 24H 15ML

Possui exclusiva tecnologia BIOAGE – Cafeína Ação
24h e potente fórmula redutora. A cafeína
encapsulada aplicada sobre a pele apresenta
permeação cutânea pelo estrato córneo,
permanecendo na pele após 24 horas da aplicação,
mantendo a ação lipolítica em células gordurosas
durante o dia inteiro.

Serum com ativos em altas concentrações que atuar 
em gorduras resistentes, proporcionando resultados 
rápidos.

Ativos: Cafeína Encapsulada,
Phytosonic®, Intenslim®, Bodyfit®.



Possui exclusiva tecnologia BIOAGE – Cafeína Ação 24h
e potente fórmula redutora. A cafeína encapsulada
aplicada sobre a pele apresenta permeação cutânea
pelo estrato córneo, permanecendo na pele após 24
horas da aplicação, mantendo a ação lipolítica em
células gordurosas durante o dia inteiro.
Com DNA Tecnológico e enriquecido com ativos de
última geração que atuam de forma rápida e completa
no tratamento da celulite e gordura localizada

Ativos inovadores: Cafeína Encapsulada, Bodyfit® , Pro-
Sveltyl®, Phytosonic®, Celulas Tronco Vegetais de
Centella Asiatica.

LIPO REDUX FLUIDO POTENCIALIZADOR LIPOSHOCK
CAFEÍNA 24H 250ML



Spray termoterâpico com capacidade redutora de

medidas e celulites. Promove aquecimento e

vasodilatação local, provocando hiperemia. Possui

performance potencializada por 2 tecnologias, Bio-Nano

Slim®/DNA Tecnológico e Cafeína Vetorizada, que

promove maior penetração dos ativos, compatibilidade

do produto com a pele e mais tempo de ação,

potencializando os resultados.

Ativos inovadores: Bio-Nano Slim®, Bodyfi t®, Pro-
Sveltyl® OP, Centella Asiática, Cafeisilane C®
,Phytosonic® e Nicotinato de Metila.

LIPO REDUX TERMOSPRAY CAFEÍNA 24H 250ml



Creme de massagem redutor potencializado por 2
tecnologias exclusivas: Bio-Nano Slim® e Cafeína Ação
24h. Esta união entrega os ativos liporredutores de forma
mais profunda e rápida e faz com que a cafeína atue por
24horas no corpo de forma segura, promovendo
resultados ainda mais eficazes e duradouros. Possui alta
performance, rentabilidade e deslizamento, com potente
capacidade redutora de medidas e celulite.

Livre de parabenos e óleo mineral. 

Ativos: Bio-Nano Slim®, Cafeína Encapsulada 24h, Chá 
Verde, Castanha da Índia, Centella Asiatica.

LIPO REDUX CREME DE MASSAGEM CAFEÍNA 24 HORAS



Mousse efervescente com ação redutora 24h,
modela e define a silhueta. Poderoso
anticelulítico, reduz as aspecto casca de laranja,
com resultados a partir da 1º semana de uso.

Ativos: Bio-Nano Slim®, Cafeína Encapsulada 24h, 
Rhodofiltrat Palmaria, Arnica, Castanha da Índia, 
Centella Asiatica, Algas Fucus, Hera e Erva Mate, 
Affines.

LIPO REDUX BODY SLIM MOUSSE EFERVESCENTE CAFEÍNA 
24H 250ML



PROTOCOLO TERMO SHOCK INTENSIVE

LIPO REDUX PEELING ENZIMÁTICO CORPORAL
3 EM 1 CAFEÍNA 24H
Aplicar com movimentos circulares na região a
ser tratada, remover com toalha seca.

LIPO REDUX SERUM CONCENTRADO
REDUTOR DE MEDIDAS CAFEÍNA 24H 15ML
Aplicar quantidade suficiente para espalhar 
na região a ser tratada.  Não remover. 

LIPO REDUX FLUIDO POTENCIALIZADOR LIPOSHOCK
CAFEÍNA 24H 250ML
Borrifar na região a ser tratada e espalhar até completa 
permeação. Não remover.



LIPO REDUX TERMOSPRAY CAFEÍNA 24H 250ml
Aplicar uma pequena quantidade do produto sobre
a região a ser tratada e espalhar até completa
absorção. Utilizar luvas e não aplicar em regiões de
articulações.

LIPO REDUX CREME DE MASSAGEM 
CAFEÍNA 24 HORAS
Promover massagem modeladora ou a
massagem de sua preferencia.

LIPO REDUX BODY SLIM MOUSSE EFERVESCENTE 
CAFEÍNA 24H 250ML
Finalizar aplicando em toda região a ser tratada e 
espalhar até completa absorção. Não remover.

PROTOCOLO TERMO SHOCK INTENSIVE



Antes

RESULTADO APÓS 1 SESSÃO

Depois



Mousse efervescente com ação redutora 24h, modela e
define a silhueta. Poderoso anticelulítico, reduz as
aspecto casca de laranja, com resultados a partir da 1º
semana de uso.

Ativos: Bio-Nano Slim®, Cafeína Encapsulada 24h, 
Rhodofiltrat Palmaria, Arnica, Castanha da Índia, 
Centella Asiatica, Algas Fucus, Hera e Erva Mate, 
Affines.

Aplicar 2x ao dia na região das coxas e Glúteos.

LIPO REDUX BODY SLIM MOUSSE EFERVESCENTE 
CAFEÍNA 24H 250ML

INDICAÇÃO HOME CARE



LIPO REDUX REDUFORM GEL REDUTOR DE ABDÔMEN
150G

Gel redutor da gordura localizada no abdômen.
Promove redução do tecido gorduroso, remodelando a
silhueta. Atua sobre as gordurinhas mais resistentes.
Promove efeito termoterápico deixando a pele
levemente hiperêmica (avermelhada) e aquecida
durante alguns minutos após a aplicação na pele.

Usar 2 vezes ao dia (manhã e noite) na região do
abdômen.
Higienizar as mãos após o uso dos produtos

Ativos: Intenslim®, Xantalgosil®, Centella Asiatica Stems,
Rhodofiltrat Palmaria.

INDICAÇÃO HOME CARE



ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS 
E FIQUE POR DENTRO DE TUDO!


