
IMPACT REDUX com PANTALAS



IMPACT REDUX

TRATAMENTO PARA REDUÇÃO DE  MEDIDAS 
COM ALTA PERFORMANCE  ASSOCIADO AO 
REMODELADOR DE  MADEIRA PARA 
DEFINIÇÃO DA  SILHUETA CORPORAL .



PANTALAS
( MODELADOR DE MADEIRA)

As pantalas são ferramentas de madeira especial, de
uso manual com formato anatômico que auxiliam na
remodelagem corporal, para tratamento de celulite,
combate a gordura localizada e flacidez tissular.
Podendo também serem utilizadas no complemento
da massagem relaxante e terapêutica.

• BENEFÍCIOS DA MASSAGEM COM PANTALAS  
Melhora da Circulação, ativa o sistema linfático,  
modela e esculpe a silhueta, atenua a flacidez  
tissular, melhora e reduz o aspecto da celulite e  
promove relaxamento e bem-estar.



INDICAÇÃO

A massagem com pantalas é indicada para o
tratamento de celulite, gordura localizada,
modelar o corpo e relaxamento.

• É desaconselhada em diversas situações,  
quando o prejuízo se sobrepõe ao benefício.



CONTRA INDICAÇÃO

• Existência de traumas, feridas abertas, contusões
recentes, roturas musculares, entorses e queimaduras;

• Tumores;

• Doenças circulatórias (veias varicosas, flebites,  
tromboses)

• Melanoma;

• Doenças de pele infecciosas (infecções bacteriológicas, de  
fungos, virais e herpes) – Somente na região afetada.

A indicação do tratamento com o uso das pantalhas requer  
avaliação minuciosa do profissional.



Tratamento de fácil e rápida aplicação,  
que proporciona resultados acelerados,  

ideal para fidelizar o cliente
através da satisfação e agilidade.

IMPACT REDUX COM PANTALAS

• Redução de medidas de alta performance;
• Agilidade no resultado;
• Remodela a silhueta corporal.



LIPO REDUX – COM 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

• Nano Omega 3, 6 e 9
Ácido Graxo ancorador em nanotecnologia

• Goma Xantana e Glicerina  

Emolientes, umectantes e hidratantes

• Arginina

Energizante, equilíbrio de polaridades



BIO-NANO SLIM ®

• Base compatível com a fisiologia da pele;

• Utilizado em cremes, géis e séruns para tratamentos  

corporais;

• Permeação de ativos garantida e facilitada;

• Nanotecnologia;

• Tecido Subcutâneo atingido;

• Resultados rápidos.



COMBINAÇÃO PODEROSA

Linha Lipo Redux e seus efeitos 24  

horas na ação lipolítica.



TECNOLOGIA EXCLUSIVA

CAFEÍNA 24 HORAS
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.



CAFEÍNA 24 HORAS

Uma sessão 24 HORAS DEAÇÃO!

A Bioage mais uma vez buscou a mais alta tecnologia em
ativos para trazer efetividade aos tratamentos
corporais: cafeína com ação 24 horas!

EFETIVIDADE E SEGURANÇA!

A Cafeína 24 horas passou por testes que comprovam que
sua permeação através da pele permanece por 24 horas de
forma segura e efetiva.



LIPO REDUX PEELING ENZIMÁTICO CORPORAL  
3 EM 1 CAFEÍNA 24H – 500g

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



LIPO REDUX CREME DE MASSAGEM CAFEÍNA

24 HORAS – 1kg

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.



Gel 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 dos
tratamentos das desordens estéticas corporais.

Ativos: Bio-Nano Slim®, Cafeisilane C®, Nicotinato de  
Metila (10%), Óleo de Andiroba, Raiz Forte, Extrato de  
Capsicum, Sálvia e Óleo Essencial de Gengibre.

LIPO REDUX TERMOGEL CAFEÍNA 24H - 1KG



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

Ativos: Tecnologia Bio-Nano Slim®,  
Encapsulada, Rhodofiltrat Palmaria,

Cafeína  
Arnica,

Castanha da Índia, Centella Asiatica, Alga Fucus,  
Hera, Erva Mate.

LIPO REDUX BODY SLIM MOUSSE  

EFERVESCENTE CAFEÍNA 24H - 250ML



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.

PROTOCOLO IMPACT REDUX com PANTALAS



LIPO REDUX CREME DE MASSAGEM CAFEÍNA 24 HORAS -1KG
Realizar a massagem modeladora em todo ou corpo, ou na região  
desejada. Para potencializar a remodelagem corporal utilize as  
pantalhas.

LIPO REDUX BODY SLIM MOUSSE EFERVESCENTE CAFEÍNA 24 HORAS - 250ML
Aplicar em toda a região a ser tratada e sugerir que o cliente utilize o produto  
duas vezes ao dia como manutenção home care.

PROTOCOLO IMPACT REDUX com PANTALAS

LIPO REDUX TERMOGEL CAFEÍNA 24HORAS – 1KG
Aplicar uma fina camada em toda a região a ser tratada.
Espalhar o produto com movimentos de massagem até
completa adsorção. Não remover.



TRATAMENTO: Número de Sessões: 5 a 10 sessões – uma a duas vezes por semana

A manutenção home care é indispensável para o tratamento.

O Valor total de custo deste protocolo pode variar de acordo com  

a power dose escolhida para o tratamento.

PROTOCOLO IMPACT REDUX com 

PANTALAS



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.

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

LIPO REDUX REDUFORM GEL REDUTOR  

DE ABDÔMEN - 150G



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

Ativos: Tecnologia Bio-Nano Slim®,  
Encapsulada, Rhodofiltrat Palmaria,

Cafeína  
Arnica,

Castanha da Índia, Centella Asiatica, Alga Fucus,  
Hera, Erva Mate.

LIPO REDUX BODY SLIM MOUSSE  

EFERVESCENTE CAFEÍNA 24H - 250ML




