A terapia com LIPO2® fornece o rejuvenescimento máximo da pele
ao nível da reprodução celular.
Esta terapia especial conta com ingredientes ativos de um serum
que imita os componentes naturais da pele.
LIPO2® contém ativos que provocam um aumento de volume na
bio-matrix, e por este motivo a firmeza e elasticidade da pele
aumentam consideravelmente.
LIPO2® possui como principal ingrediente ativo:
Perfluorodecalin (Oxigênio)
Como coadjuvantes:
Óleo de jojoba
Ceramidas
Ante braço

O oxigênio aplicado na pele força os ingredientes ativos do serum a
entrar nas camadas mais profundas da pele, reestruturando e
reconstruindo a pele desde o seu interior até à superfície. Esta
combinação específica e única tem o poder de realmente
rejuvenescer a pele.

Resultado do teste in vivo na área dos olhos

Um dos componentes ativos (Perfluorodecalina) favorece o
transporte de oxigênio para as células da pele e atua como um
agente umedecedor cobrindo as células da pele e possibilitando à
mesma manter-se lisa e hidratada.

O perfil das rugas na área dos
olhos foram analisados
através de um aparelho
chamado primos.

A Perfluorodecalina age como uma esponja que retém o oxigênio,
armazenando-o para que as células o possam retirar sempre que
precisarem e o resultado será sempre uma pele vistosa e
hidratada.
LIPO2® é um verdadeiro avanço no tratamento de peles em pré e
pós menopausa, peles secas e sensíveis. As alterações da
menopausa são responsáveis por efeitos dramáticos na estrutura
da pele para a qual os habituais produtos de tratamento de beleza
se tornam inadequados e a utilização regular de LIPO2® resulta
numa pele com uma aparência mais jovem, luminosa, suave e
firme. Sua concentração pode ser usada entre 5 a 10%.
A combinação dos ingredientes ativos do LIPO2® com o uso da
pressão do jacto de oxigênio tem um papel importante na
reestruturação da bicamada lipídica da pele.
O Oxigênio é de suma importância na cadeia respiratória, pois ele é
o responsável pela formação de energia para a célula, energia esta
chamada de ATP.

TESTE IN VIVO
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Glycosfingolipídio
(ceramida)

Este composto é originário do trigo
e similar a ceramida da pele
humana e atua como:
- inibindo a elastase, evitando a
degradação das proteínas da
matriz extracelular (colágeno e
elastina) 0,0065% Ceramidas inibe
91% da elastase;
- 0,5% de Ceramidas aumenta em
50% a umidade da pele em uma
hora;
- atua como um varredor de
radicais livres – 0,15% de
Ceramidas inibiu 39,2% de ânions
superóxidos.

O Nível de Oxigênio na pele é dependente da idade
O óleo de jojoba é a única substância líquida
totalmente coberta de cera (não
triglicerídeo), possui alta estabilidade de
oxidação e atua de 3 maneiras:
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A deficiência de nutrientes e oxigênio causam envelhecimento precoce.
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A Aplicação de produtos com LIPO2 atua como:
Energizante
Anti age
Anti rugas
Foram realizados testes in vivo para verificar a atuação do LIPO2® x
PFD nas seguintes condições:
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O desenho mostra a estrutura
molecular do Perfluorodecalina,
também chamado de sangue azul ou
artificial, devido a sua propriedade de
transportar oxigênio, é tido como único
meio de transporte de O 2 na
cosmetologia.
Perfluorodecalina (PFD) é um solvente
para moléculas de oxigênio (47 ml/
100 ml PFD). Possui propriedade antiinflamatória e não apresenta toxicidade
para o metabolismo do corpo.

6 indivíduos do sexo feminino (idade entre 20-50 anos)
O teste foi realizado no antebraço e área dos olhos
O período de teste foi maior que um dia e durou no máximo 3 meses
Foram observados os seguintes parâmetros:
Conteúdo de Oxigênio na pele
Umidade da pele
Redução de rugas e suavidade da pele
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Componentes do LIPO2
Água, PFD, propilenoglicol, glicerina,
Óleo de jojoba, PEG-75, glicerídeos,
Ceramidas e conservantes.

Componentes do PFD
Água, PFD, propilenoglicol, glicerina,
lecitina e conservantes.

Para a observação deste resultado
foi utilizado o equipamento SELS
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LIPO2 é disponível concentrado a 20%, em veículo aniônico,
4
bastando apenas ser diluído diretamente na sua formulação para
obter um gel-creme ou uma loção de imediata aplicação.
4
Embalado em 25 gramas (20% = 5 gramas de ativo) e 100
gramas (20% = 20 gramas de ativo)
Exemplo de fator de correção:
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Se a sugestão de fórmula, “Suave Hidratante para adolescentes”,
for prescrita, deverá ser manipulada da seguinte forma:

LIPO2®................ 2,0%
AA2G®................ 0,1%
Trealosa..............0,1%
Loção ..................QSP
Se for manipular 15 gramas de loção, serão as seguintes
quantidades utilizadas:
LIPO2® a 20% = 1,50 gramas
AA2G® = 0,015 gramas
Trealosa = 0,015 gramas
Água = 2,97 gramas
Base Loção Aniônica Especial QSP = 10,50 gramas

De Rosa M, Park HJ, Mylvaganum M, Binnington B, Lund N, Branch DR,
Lingwood CA The medium is the message: Glycosphingolipids and their
soluble analogues. Biochim Biophys Acta. 2007 Nov 4

Informação Técnica exclusiva para Profissionais das Farmácias de Manipulação,
Indústrias Farmacêuticas, Cosméticas, Alimentícias, Químicas e Veterinárias.

Rocca S, Muller S, Stébé MJ. Release of a model molecule from highly
concentrated fluorinated reverse emulsions. Influence of composition
variables and temperature. J Control Release. 1999 Sep 20;61(3):25165.

Especialidade:

Todas as alegações técnicas e mercadológicas foram desenvolvidas pelo nosso departamento de marketing científico, resultando em informações confiáveis e seguras. Contudo o nosso potencial Cliente deverá confirmar
estas informações, efeitos e estabilidade, das nossas matérias primas antes de adotá-las nos seus métodos e produtos finais. As formulações sugeridas são meramente informativas e baseadas em nosso melhor conhecimento
técnico até este momento contudo devem ser realizados testes preliminares de inteira responsabilidade de cada Profissional de Saúde para avaliar a exatidão, perfeição, estabilidade e compatibilidade dos ingredientes estando
a Attivos Magisttrais eximida quanto a eventuais problemas decorrentes da não-observação ou falta de testes complementares as formulações ou produtos finais.Lembramos que se trata de matérias primas e não produtos
terminados ou acabados, e que estes, deverão seguir orientação de profissional habilitado para formulação e/ou manipulação bem como a legislação em vigor para cada caso e/ou aplicação. Nenhuma consideração, sugestão,
formulação ou alegação aqui mencionada é considerada uma permissão de uso ou aplicação, nem uma indução de prática, consumo ou violação de qualquer patente ou permissão. Reservamos ao direito de alterar as
especificações técnicas destas matérias primas sem aviso prévio. Outrossim, são disponíveis, todos os trabalhos e fontes bibliográficas citados. Para informações adicionais, amostras, testes, protocolos, ensaios e outras
®
sugestões de fórmulas, contate nosso TeleAtendimento: (11) 2148 7600. LIPO2 - É marca registrada de ingrediente cosmético utilizados por grandes marcas.
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