


Para obter mais sugestões de formulações, entre em contato com o departamento técnico da Biovital

Lipolysse®...................................................................5,00%
Drain Intense OE......................................................0,50%
Lactato de Mentila…................................…….......0,50%
Mica Prata…...............................................…….......3,00%
Vitalgreen PhytÔmega...............................…….......q.s.p.

Cell Drain..................................................................400mg
Cell Slim...................................................................350mg

Modo de uso: ingerir uma cápsula ao dia, 
preferencialmente pela manhã.

Cell Drain e Cell Slim têm grande importância na 
estimulação de fibroblastos e consequente aumento 
da produção de colágeno e elastina, promovendo dessa 
forma uma melhora na elasticidade e firmeza da pele, 
bem como uma manutenção de sua integridade. 

A fórmula Turbina Bum Bum penetra a pele até camadas 
mais profundas, atuando no processo de lipólise, à 
medida que promove a quebra e a drenagem das células 
de gordura, além de estimular a produção de colágeno, 
melhorando assim o aspecto de “casca de laranja”, 
firmando, tonificando e hidratando a pele dos glúteos e 
das coxas.

Modo de uso: usar 2x por dia, de preferência a noite.

Cell Drain®

Dosagem recomendada: 300 a 400mg 
Composição: Equisetum gigateum (and) Hydrocolyte 
asiática L (and) Ginkgo biloba L.

Cell Slim®

Dosagem recomendada: 300 a 350mg
Composição: Bis-glicinato de Zinco (and) Bis-glicinato 
de Cobre (and) Bis-aspartato de Mangânes (and) 
L-carnitina (and) Acetato de tocoferol.

Lipolysse®

Concentração usual: 3,0 a 10,0%
INCI Name: Caffeine (and) Carnitine (and) Coffea 
extract (and) Asiaticoside (and) Methylisothiazolone 
(and) Phenoxyethanol (and) Water.
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É uma associação dos bioativos da Cavalinha, Ginkgo biloba e Centella asiática, que 
atuam em sinergia promovendo a reestruturação do tecido conjuntivo, melhora da 
drenagem, além de ter ação anti-inflamatória e antioxidante. 
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Composto por zinco, cobre, manganês, L-carnitina e vitamina E, atua na firmeza e 
elasticidade da pele, fortalecendo o tecido conjuntivo e reconstruindo a matriz dérmica. 
Aumenta a lipólise, além de proteger o tecido cutâneo da degradação causada pela 
inflamação.
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E Firmador corporal com ação lipolítica potencializada, capaz de reduzir a gordura 

localizada, inibindo sua absorção e diminuindo seu acúmulo. Estimula o tecido 
conjuntivo e os fibroblastos, restaura as fibras de colágeno e ativa a circulação local. 
Contém em sua composição Cafeína, L-carnitina, Extrato de Café Verde e Asiaticoside.

O estudo clínico conduzido pela dermatologista Dra. Flávia Addor, com 50 voluntárias entre 18 e 40 
anos, durante 60 dias, demonstrou a melhora no edema, flacidez, furinhos e hidratação.
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