


Beleza limpa potencializada pelo Ozônio



ÓLEO DE
GIRASSOL OZONIZADO

O óleo de girassol naturalmente apresenta propriedades antioxidantes e 
anti-inflamatórias. É uma substância extremamente rica em ácido linoleico, 
vitamina E e é uma importante fonte de ácidos graxos essenciais (AGE).

Após o processo de ozonização, além dos benefícios naturais do óleo, são 
acrescidas as propriedades antimicrobianas e bioestimuladoras do ozônio.

Também possui um excelente potencial cicatrizante, ação anti-inflamatória e 
efeitos protetores da pele. Melhora a eficiência de transporte de oxigênio no 
sangue e modula o estresse oxidativo.



Dificuldade de cicatrização

Micoses

Dermatites

Inflamações na pele

Herpes

Queimaduras

Psoríase

Furúnculos

Estudos clínicos ainda demonstraram seu 
potencial efeito em diversas situações, como:

Entre outros.
Resultados após:

aplicação por oito dias de Oléo Ozonizado de Girassol

ÓLEO DE
GIRASSOL OZONIZADO

A N T E S D E P O I S



ÓLEO DE
OLIVA OZONIZADO

O óleo de oliva naturalmente é rico em fenóis, polifenóis, flavonoides,  
vitaminas A, E, D e K, ferro, cálcio, magnésio, potássio, aminoácidos e 
ácidos graxos.

Após o processo de ozonização, são acrescidas ainda mais 
propriedades benéficas e eficazes ao óleo, propriedades 
antimicrobianas e bioestimuladoras do ozônio são incorporadas, 
potencializando a ação deste óleo. 



Antirrugas

Hidrata e suaviza a pele seca

Melhora a elasticidade da pele

Capacidade de reestruturar o filme hidrolipídico

Melhora a microcirculação plaquetária

Previne estrias e veias varicosas

Estudos ainda demonstram que o óleo de oliva 
ozonizado acelera o processo de cicatrização 
pós-operatória, previne infecções e reduz a dor. 

Suas aplicações são inúmeras:

Resultados após:

aplicação por oito dias de Oléo Ozonizado de Oliva

ÓLEO DE
OLIVA OZONIZADO

A N T E S D E P O I SA N T E S



Derma Creme Regenerador
Óleo de oliva ozonizado, D-Pantenol,  Manteiga de Karité,  Extrato de Portulaca
e Extrato de Rhodiola. 

Formulado com  ingredientes hidratantes de origem natural para defesa e restauração da 
barreira cutânea.

Ação multifuncional, potencializa a cicatrização, ação analgésica e anti-inflamatória.
Regenerador celular, hidrata profundamente, nutre e acalma a pele. 

Atua em diversos tipos de lesões da pele, Indicado para pele seca, desidratada, sensível e 
com rosácea.



Derma Creme Regenerador

Estudo de simulação de ferida realizado 

demonstrou que o produto reduziu 

significativamente o tempo de cicatrização

de ferida.

Reduz 53% o tempo de cicatrização

Eficácia comprovada:

Resultados após:

4 dias de tratamento com o Derma Creme Regenerador

A N T E S D E P O I S



Sérum Facial Nutritivo
Harmonização Orofacial
Óleo de oliva ozonizado, D-Pantenol, Extrato de Tulsi, Algas verdes 

Potencializa a cicatrização

Ação anti-inflamatória, antioxidante, hidratante e calmante 

Hidratação para todos os tipos de pele  

Proteção para peles sensíveis

Indicado para auxiliar no processo de cicatrização após procedimentos 
estéticos e como hidratante no uso diário



Resultados após:
10 dias de aplicação do Sérum Facial Nutritivo Harmonização Orofacial

Sérum Facial Nutritivo
Harmonização Orofacial

Aumenta 26,3% a síntese de colágeno

Estudo in vitro de nutrição das células 
demonstrou que o produto aumentou em 26,3% 
a síntese de colágeno, demonstrando aumento 
da nutrição nas células da pele.

Eficácia comprovada:

A N T E S D E P O I S



Creme Dental Ozonizado
Óleo de oliva ozonizado, Extrato de calêndula, 
Óleo essencial de melaleuca, Grapefruit e limão tahiti

Com ativos naturais, foi desenvolvido para auxiliar no controle de infecções e 
inflamações orais, além de ajudar a manter dentes e gengivas saudáveis.

Não contém flúor, açúcares ou adoçantes artificiais,
é livre de parabenos e triclosan e não leva em sua composição aromas e 
corantes sintéticos, indicado inclusive para dentes e gengivas sensíveis.



Creme Dental Ozonizado

Resultados após:

uso de Creme Dental Ozonizado por 20 dias

Previne formação de placa bacteriana

Clareamento do dente 

Aumento do brilho 

Preservação e proteção do esmalte dental 

Aumento da saúde gengival 

A N T E S D E P O I S



Creme para os Pés
Óleo de girassol ozonizado, Manteiga de Karité, Óleo de Melaleuca 

O Creme para os pés promove uma hidratação e reparação intensa, 
promovendo uma regeneração celular.

Fortalece a barreira natural de proteção da pele, prevenindo contra fungos 
e bactérias através da potente ação antimicrobiana do óleo de girassol 
ozonizado e do óleo de melaleuca.

O Creme para os pés é muito utilizado por podólogos para tratamento em 
seus pacientes, e também por clientes que desejam ter pés hidratados, 
macios e saudáveis.



Hidratação intensa

Regeneração para pés muito secos e com rachaduras

Previne fungos

Rápida absorção e toque seco

Indicado para a pele dos pés com ressecamento 
extremo, micose e rachaduras

Creme para os Pés

Resultados após:
30 dias de uso do Creme para os Pés

A N T E S D E P O I S



Fluído para Unhas & Cutículas
Óleo de oliva ozonizado, Vitamina E, Óleo de Melaleuca 

O fluído para unhas e cutículas é excelente nos cuidados diários de suas unhas 

e cutículas, seja das mãos ou dos pés.

Além de prevenir e tratar fungos e micoses através do poder do óleo ozonizado, 

ele ainda irá hidratar profundamente as unhas e cutículas, deixando-as 

fortalecidas e promovendo a renovação do contorno natural.



Fluído para Unhas & Cutículas

Resultados após:
10 dias Fluído para as Unhas & Cutículas

Aumento da hidratação da unha

Aumento da oxigenação e otimização do sistema 
antioxidante dos tecidos

Tratamento da micose
 
Previne fungos e bactérias

Indicado para unhas com micose, fracas e quebradiças
A N T E S D E P O I S

Otimização do sistema antioxidante dos tecidos



Creme Hidrante Facial Pró-Aging

Hidratação e regeneração cutânea

Redução e prevenção de rugas e linhas de expressão

Aumenta a elasticidade da pele

Aumento da firmeza cutânea e estímulo da produção de colágeno 

Indicado para qualquer tipo de pele, especialmente para a pele seca,
desidratada e com sinais de rugas e flacidez

Óleo de oliva ozonizado, Ácido hialurônico, D-Pantenol, Aloe vera



Resultados após:
20 dias Creme Hidrante Facial Pró-Aging 

Creme Hidrante Facial Pró-Aging 

70%

64%

67%

61%

76%

82%

Mais elasticidade

Redução de sulcos nasolabiais

Redução de rugas na testa

Diminuição de rugas pés-de-galinha

Aumento da firmeza da pele

Aumento da hidratação

Eficácia comprovada:

A N T E S D E P O I S



Desodorante sem Alumínio
Óleo de oliva ozonizado, Deoplex Natural, Extratos vegetais 

Desodorante sem Alumínio Ozoncare. Fórmula desenvolvida 

com ozônio e ativos tecnológicos naturais, possui eficácia 

antiodor prolongada, além de promover a hidratação das axilas.



Sem alumínio, sem sais e outros compostos tóxicos

Eliminar e previne bactérias causadoras de maus odores

Permite a transpiração natural do corpo

Mantém a axila hidratada

Desodorante sem Alumínio

Eficácia comprovada:

Indicado para qualquer tipo de pele, inclusive as sensíveis



Espuma de Limpeza 
Harmonização Orofacial
Óleo de oliva ozonizado, tensoativos suaves, extratos vegetais

Promove limpeza profunda da pele

Não agride nem resseca a pele

Elimina microrganismos, remove toda a maquiagem, ação calmante e bactericida

Indicado no uso diário para limpeza de qualquer tipo de pele e para antissepsia 
antes de procedimentos estéticos



Espuma de Limpeza Harmonização Orofacial

Eficácia comprovada:

No resultado de redução de microorganismos (kill test),

o produto apresentou 99,5% de redução nos 

microorganismos testados após 1 minuto de contato.

Microorganismos testados: staphylococcus aureus, 

escherichia coli, psudomonas aeruginosa, candida albicans.

Elimina 99,5% das bactérias



Sabonete Líquido Facial Antiacne
Óleo de oliva ozonizado, Trikemanil Plus, Nelupure (flor de Lótus), Extrato de alecrim

Ação multifuncional que trata todos os aspectos envolvidos na acne: 

Controla a oleosidade

Reduz e desobstrui os poros 

Limpa profundamente sem agredir a pele

Possui ação secativa, cicatrizante e anti-inflamatória 

Indicado para peles mistas, oleosas, acneicas e com tendência a acne 



Sabonete Líquido Facial Antiacne

Eficácia comprovada (após 30 dias de uso):

50%

73%

67%

47%

apresentaram melhora na oleosidade da pele

apresentaram melhora nas pápulas

apresentaram melhora nas pústulas

apresentaram melhora nos comedões

Ação antibacteriana



Loção Cremosa
Secativa Facial Antiacne
Óleo de oliva ozonizado, Seborilys, Acnilys, Nelupure (flor de Lótus), Greensil

Forte ação anti-inflamatória, antibacteriana e cicatrizante

Reduz a produção sebácea, a oleosidade da pele, auxilia na retração 
dos poros e nas manifestações acneicas 

Ação matificante 

Indicado para peles oleosas, acneicas e com tendência a acne



Loção Cremosa
Secativa Facial Antiacne

Após 30 dias de uso do produto:

50%

63%

60%

53%

Eficácia comprovada:

apresentaram melhora na oleosidade da pele

apresentaram melhora nas pápulas

apresentaram melhora nas pústulas

apresentaram melhora nos comedões



Óleo Multifuncional Corporal
Óleo de girassol ozonizado, Vitamina A, Vitamina E, AGE (ácidos graxos essenciais)

Desenvolvido com óleo de girassol ozonizado, este fluido 

promove uma hidratação intensa na pele, deixando-a 

macia e auxiliando na proteção contra o ressecamento e 

infecções na derme.



Óleo Multifuncional Corporal

Eficácia comprovada:

 Hidratação intensa
 
Previne o ressecamento 

Evita escamação cutânea

Indicado para ressecamento intenso, 
prevenção e tratamento de diversos tipos de lesões da pele

Previne fungos e bactérias



Shampoo em Creme Multifuncional
Óleo de oliva ozonizado, Vitamina E, Blend de óleos vegetais 

Possui atividade antimicrobiana (fungos, vírus e bactérias)

Ajuda na circulação sanguínea no couro cabeludo

Melhora a chegada de nutrientes aos fios

Ação antioxidante e antisséptica

Pode ser usado por todos os tipos de cabelos. Indicado especialmente
para dermatite seborreica, descamação, prurido, oleosidade e caspa



Shampoo em Creme Multifuncional

88%

84%

81%

84%

81%

Redução na quantidade de caspa

Redução na vermelhidão do couro cabeludo

Redução da descamação decorrente da caspa

Redução da irritação decorrente da caspa

Redução do prurido decorrente da caspa



Fluido de Massagem
Óleo de girassol ozonizado, Arnica, Aloe Vera

Indicado especialmente para lesões musculares, pois promove 

uma melhora quase que imediata. Promove o relaxamento antes 

e pós atividade física, melhora a circulação periférica e auxilia na 

redução de edemas e inflamações.



Fluido de Massagem

Eficácia comprovada:

Promove o relaxamento muscular antes e depois da 
prática de atividade física

Auxilia na melhora da circulação periférica e na 
recuperação da fadiga muscular

Indicado para uso de pessoas que ficam muito 
tempo em pé, torcicolos e torsões

Auxilia na redução de edemas e inflamações



Espuma de Higiene Íntima
Óleo de oliva ozonizado, Ácido Lático, Agascalm

Visando promover uma limpeza delicada, efetiva e sem agredir a flora 

local, a Espuma de Higiene Íntima Ozoncare é livre de álcool e possui 

ativos que promovem uma sensação de higiene única e prolongada, 

o que a torna indispensável para a rotina de limpeza diária.



Espuma de Higiene Íntima

Eficácia comprovada:

Não agride a flora bacteriana vaginal

Limpeza delicada e calmante

Ação reparadora e anti-irritação

Indicado para cuidado e manutenção da saúde intima

Mantém o PH da mucosa vaginal em equilíbrio



Dermocosméticos
Ozonizados



Somos
Clean Label

Optando sempre 
por fórmulas mais limpas.




