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04-1) / Zingiber Officinale (84696-15-1) /  Citrus Limon (92346-89-9) / Citrus 

Reticulata L. Oil (8008-31-9).
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Introdução
A celulite, ou lipodistrofia ginóide, é uma desordem cutânea caracterizada pelo aspecto “casca de 
laranja”, formando uma cavidade na pele, mais comumente presente nas coxas e nos glúteos. A celulite 
é um problema complexo que envolve os sistemas microcirculatório e linfático, a matriz extracelular e a 
presença de excesso de gordura no tecido subcutâneo.

A presença da celulite é o problema estético mais comum entre as mulheres após a adolescência, não 
ocorrendo de forma específica em mulheres sobrepesadas. Já nos homens, ela é mais comum naqueles 
que apresentam estados de deficiência androgênica, como a síndrome de Klinefelter, o hipogonadismo, 
pós-vasectomia e alguns pacientes que fazem terapias com estrógeno para o tratamento do câncer de 
próstata. Curiosamente, nestes homens, a celulite torna-se mais grave nas deficiências androgênicas 
severas.

Slim Intense OE
Slim Intense OE é um complexo lipolítico revolucionário no tratamento da celulite, sendo obtido 
a partir de óleos essenciais. Os óleos essenciais são os principais componentes bioquímicos de ação 
terapêutica das plantas medicinais. Atuam de forma potente na lipólise, hidrolisando as moléculas de 
gordura e amenizando o aspecto de pele “casca de laranja” provocado pela celulite. Slim Intense OE 
pode ser utilizado também no combate à gordura localizada.

Composição
Óleo essencial de grapefruit (Citrus paradisi)
Estimula significativamente a lipólise, sendo um potente inibidor da 
fosfodiesterase (PDE).

Óleo essencial de laranja amarga (Citrus aurantium L.)
Apresenta efeito lipolítico devido à inibição da enzima fosfodiesterase 
e a estimulação dos receptores β3-adrenérgicos. Além disso, confere 
ações tônica e termogênica.
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Óleo essencial de Cipreste (Cupressus sempervirens L.)
As proantocianidinas, presentes no óleo essencial, são responsáveis 
pela ação tônica sobre as paredes venosas. Além disso, foi demonstrado 
que os componentes dessa planta inibem a elastase, contribuindo para 
proteger o tecido conectivo da sua degradação.

Óleo essencial de limão siciliano (Citrus limon)
Devido à presença de monoterpenos, apresenta potente efeito lipolítico, 
que é aumentado principalmente pela presença do gama-terpineno.

Óleo essencial de tangerina (Citrus reticulata L.)
Apresenta potente efeito sobre a microcirculação sanguínea, auxiliando 
eliminação de toxinas, combatendo a celulite.

Óleo essencial de gengibre (Zengiber officinale Roscoe)
Atividade antioxidante com redução da peroxidação lipídica, aumento 
das enzimas anti-radicais livres superóxido dismutase (SOD), catalase 
e glutationa peroxidase. O gengibre apresenta também atividade 
antiinflamatória, inibindo as prostaglandinas (PGE2) e os tromboxanos 
(TXA2) e reduzindo a atividade da enzima mieloproteinase.

Propriedades
Ação Lipolítica Potencializada
Estimulação dos receptores β3-adrenérgicos;
Inibição da fosfodiesterase (PDE), aumentando as concentrações de AMPc.

Ao inibir a enzima fosfodiesterase, o AMPc não é convertido em AMP, aumentando, assim, a 
lipólise das moléculas de gordura.
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Ação Anti-inflamatória Potencializada
• Inibição das prostaglandinas;
• Inibição dos tromboxanos;
• Redução da enzima mieloproteinase.

Ampla Ação Antioxidante
• Aumento da enzima superóxido dismutase (SOD);
• Aumento da catalase;
• Aumento da glutationa peroxidase.

Ação Tônica

Conclusão
Slim Intense OE é uma nova opção de tratamento cosmético para a redução da celulite e da gordura 
localizada, apresentando ampla atividade no aumento da lipólise. Slim Intense OE também pode ser 
considerado um ativo cosmético ideal para a redução do aspecto “casca de laranja”, já que apresenta 
atividades antiinflamatória, antioxidante e tônica, desta forma, agindo em diversos mecanismos 
desencadeantes da celulite.

Indicação
Slim Intense OE é um novo ativo cosmético altamente indicado para o tratamento da celulite e, também, 
como coadjuvante na redução da gordura localizada.

Especificações técnicas
Aparência: líquido oleoso
Cor: amarelo
Odor: característico
Índice de acidez: < 20 
Índice de peroxido: < 20 
Densidade: 0,800 a 0,900

Concentração de Uso
Slim Intense OE deve ser utilizado nas concentrações de 0,2% a 3,0%.

Sugestão de Associação
Para obtenção de melhores resultados, sugere-se a associação de Slim Intense OE com Drain Intense 
OE, um potente agente drenante também baseado em óleos essenciais.

Sugestão de Fórmulas

Tratamento da Celulite Grau I 

Slim Intense OE..............................................0,3%
Drain Intense OE............................................0,4%
Vitalgreen Hydralotion qsp.........................100 ml

Aplicar nas áreas desejadas, 2 vezes ao dia.
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Tratamento da Celulite Grau II

Slim Intense OE..............................................0,5%
Drain Intense OE............................................0,8%
Cafeína.............................................................7,0%
Vitalgreen Vege Plus qsp.............................100 ml

Tratamento da Celulite Grau III

Slim Intense OE..............................................1,0%
Drain Intense OE............................................1,0%
Cafeína.............................................................5,0%
Centella Asiática EG.....................................10,0%
Vitalgreen Cristal qsp................................100 ml

Redução da Gordura Localizada

Slim Intense OE..............................................1,0%
L-carnitina.......................................................5,0%
Vitalgreen Vege Plus  qsp..............................100 ml

Aplicar nas áreas desejadas, 2 vezes ao dia.

Aplicar nas áreas desejadas, 2 vezes ao dia.

Aplicar nas áreas desejadas, 2 vezes ao dia.

Referências Bibliográficas
Rawlings AV. Cellulite and its treatment. AVR Consulting Ltd, Northwich, U.K. Int J Cosmet Sci. 2006 
Jun;28(3):175- 90.

Azulay & Azulay. Dermatologia. 4ª Edição. 2006.

Dallas C, Gerbi A, Tenca G, Juchaux F, Bernard FX. Lipolytic effect of a polyphenolic citrus dry extract 
of red orange, grapefruit, orange (SINETROL) in human body fat adipocytes. Mechanism of action by 
inhibition of cAMP-phosphodiesterase (PDE). FYTEXIA-NB Consulting Group, ZAC de Mercorent, 
280 rue Nicolas Joseph Cugnot, 34500 Beziers, France. Phytomedicine. 2008 Jul 8. [Epub ahead of print].

Choi HS. Lipolytic effects of citrus peel oils and their components. Department of Food and Nutrition, 
Duksung Women's University, 419 Ssangmun-dong, Tobong-gu 132-714 Seoul, South Korea. hschoi@
duksung.ac.kr. J Agric Food Chem. 2006 May 3;54(9):3254-8.

Alonso, J. Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos. 2007.

Aimbire F, Penna SC, Rodrigues M, Rodrigues KC, Lopes-Martins RA, Sertié JA. Effect of hydroalcoholic 
extract of Zingiber officinalis rhizomes on LPS-induced rat airway hyperreactivity and lung inflammation. 
Laboratory of Animal Experimental, Research and Development Institute, University of Valley of 
Paraíba, Av. Shishima Hifumi, 2911 Urbanova, 12244-000 São José dos Campos, SP, Brazil. aimbire@
univap.br. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2007 Oct-Nov;77(3-4):129-38. Epub 2007 Oct 17.


