PEELING E CLAREADOR

para áreas sensíveis

PEELING E CLAREADOR PARA
ÁREAS SENSÍVEIS
Toda a nossa pele está susceptível a manchas, mas não são apenas aquelas regiões expostas à radiação
solar. Além de predisposição genética (como fototipo), fatores externos e agressões, como atrito,
depilação, excesso de umidade, uso de desodorantes, uso de roupas apertadas, uso de tecidos sintéticos,
etc. Tais agressões podem contribuir para o desequilíbrio da fisiologia da pele em regiões mais sensíveis,
gerando um processo inflamatório e consequente envelhecimento, ressecamento e escurecimento da
pele.
Este escurecimento da pele ocorre em virtude de maior produção de melanina nestas regiões, já que
a melanina age como protetora da pele. As regiões mais susceptíveis a este escurecimento às manchas
por estas agressões diárias são as axilas, cotovelos, joelhos, virilha e região íntima. A região íntima
corresponde à área genital, perianal e virilha.
Apesar de lembrar o passo a passo utilizado em skincare facial, um tratamento direcionado a estas áreas,
com produtos específicos, é ideal, já que leva em consideração as características de uma região de pele
mais sensível, com maior tendência à pigmentação e flacidez.
Por isso, o protocolo sugerido abaixo pode ser utilizado para clareamento destas regiões, como axilas
e virilhas, a fim de melhorar a qualidade da pele, elasticidade, hidratação, firmeza, e tonalidade destas
áreas. Vale destacar que os produtos não devem ser aplicados em regiões de mucosa ou área interna da
região íntima.
1. Mousse de Higienização
Item

INCI Name

Concentração (%)

Biofruits

Water, Saccharum officinarium Extract,
Vaccinium mystillus Extract, Citrus
aurantium dulcis Fruit Extract, Acer
Saccharum Extract, Citrus limon Fruit
Extract

5,00

Vital Essência Fresh New

Fragrance

0,50

Vitalvegan Espuma Micelar

Aqua, Disodium EDTA, Potassium Cocoyl
Glycinate, Potassium Cocoate, Disodium
Cocoyl Glutamate, Sodium PEG-7 Olive
Oil Carboxylate, Cocoamide DEA,
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol,
Glycerin, Citric Acid

q.s.p. 100,00

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalvegan Espuma Micelar, homogeneizando
delicadamente após cada adição. Verificar pH e ajustar se necessário (pH 6,0 - 7,0). Envasar em
embalagem com pump espumador.
Modo de uso
Homogeneizar antes de usar e aplicar sobre a região, massageando delicadamente e enxaguando a seguir.
Benefícios
Etapa de higienização que promove renovação celular. Sua fórmula contém Biofruits, um ativo rico em
alfa hidróxi-ácidos (AHAs) obtidos de plantas e frutas. Os AHAs contribuem para ação queratolítica ou
esfoliativa, favorecendo descamação de células mortas, deixando a pele mais fina e macia. Além disso,
promove uma pele mais firme e elástica, e ainda facilita a permeação de outros ativos, auxiliando na
eficácia das demais etapas do tratamento.
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2. Peeling Enzimático de Renovação Celular: Loção ou Sérum
Loção de Renovação Celular
Item

INCI Name

Concentração (%)

Renew Zyme

Lactobacillus/Punica Granatum Fruit
Ferment Extract

15,00

Vital Essência Fresh New

Fragrance

0,50

Vitalvegan Serum Leitoso
Concentrado

Aqua, Disodium EDTA, Glycerin,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer, Caprylhydroxamic Acid,
Caprylyl Glycol, Ceteareth-6 Olivate,
Cetearyl Alcohol, BHT, Olea europaea
Fruit Oil, Linum usitatissimum Seed Oil,
Macadamia ternifolia Seed Oil, Carthamus
tinctorius Seed Oil, Tocopheryl Acetate,
Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate,
Trideceth-6, Aminomethyl Propanol

q.s.p. 100,00

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalvegan Serum Leitoso Concentrado, homogeneizando
delicadamente após cada adição. Verificar pH e ajustar se necessário (pH 5,0-6,0).
Sérum de Renovação Celular
Item

INCI Name

Concentração (%)

Renew Zyme

Lactobacillus/Punica Granatum Fruit
Ferment Extract

15,00

Vital Essência Fresh New*

Fragrance

0,50

Vitalgreen Serum Glucam

Aqua, Hydroxyethylcellulose,
Polyquaternium-10, Aloe barbadensis Leaf
Powder, Disodium EDTA, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Glycerin

q.s.p. 100,00

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalgreen Serum Glucam, homogeneizando
delicadamente após cada adição. Verificar pH e ajustar se necessário (pH 5,0-6,0).
*Pré-solubilizar a essência em 1,0% de Polissorbato 20, antes de adicionar à base Serum Glucam, para
não turvar a formulação final.
Modo de uso
Aplicar sobre a região desejada, aguardando cerca de 15 minutos antes de aplicar outro produto. Não é
necessário enxaguar. Utilizar 2 vezes na semana.
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Benefícios
Etapa de Renovação Celular. Sua fórmula é rica em Renew Zyme, um ativo extraído da romã, que alia
os benefícios de estimulação e aceleração da renovação celular, com ação antioxidante e emoliente, que
mantém o equilíbrio hídrico da pele. Contribui para remoção de impurezas e do excesso de oleosidade
da pele, sem causar irritação na pele, favorecendo a regeneração e homeostasia cutânea, prevenindo o
envelhecimento e escurecimento do local.
3. Hidratante Clareador
Item

INCI Name

Concentração (%)

Lumin White

Glycerin, Sucrose Dilaurate, Polysorbate
20, Pisum sativum Extract, Sodium
Hyaluronate, Caprylyl Glycol, p-Anisic
Acid, Sorbic Acid, Sorbitol, Water,
Propylene Glycol, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone)

2,50

Life Skin

Hydrolyzed Rice Protein

4,00

Ácido Hialurônico sol. 1%

Aqua, Glycerin, Hyaluronic
Acid, Phenoxyethanol, Propylene Glycol,
Methylisothiazolinone

2,00

Vital Essência Fresh New

Fragrance

0,50

Vitalvegan Creme

Aqua, Disodium EDTA, Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer,
Olive Oil PEG-7 Esters, Caprylhydroxamic
Acid, Caprylyl Glycol, Glycerin, Cetearyl
olivate, Sorbitan Olivate, Cetearyl Alcohol,
Caprylic/Capric Trygliceride, BHT, Olea
europaea Fruit Oil, Linum usitatissimum
Seed Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil,
Carthamus tinctorius Seed Oil, Tocopheryl
Acetate, Aminomethyl Propanol

q.s.p. 100,00

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalvegan Creme, homogeneizando delicadamente após
cada adição. Verificar pH e ajustar se necessário (pH 5,0-6,0).
Modo de uso
Aplicar sobre a região desejada, massageando até completa absorção. Não remover.
Benefícios
Etapa Clareadora. Sua fórmula contém Lumin White, um ativo rico em ingredientes naturais, com ação
sinérgica, que promovem o clareamento uniforme da pele, restaurando sua beleza e sua luminosidade.
Também composto por Life Skin, um ativo constituído por di e tri-peptídeos de baixo peso molecular
de origem vegetal, os quais favorecem a produção de colágeno, elastina e queratina. Assim, esta etapa
contribui para uma pele mais firme, elástica, hidratada e iluminada, sem manchas.
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4. Calmante Reparador
Item

INCI Name

Concentração (%)

Calmaline

Water, Panthenol, Sorbitol, Betaglucan,
Potassium Glycyrrhizinate,
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl
Glycol, Glycerin, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone

3,00

Pró TG3

Linum Usitatissimum Seed Oil, Silica
Dimethyl Silylate, Tocopheryl Acetate,
Ethoxydiglycol, Polysorbate 20,
Ascorbyl Palmitate

2,00

Flavocare

Glycerin, Aqua, Propolis extract

1,50

Alantoína

Allantoin

0,50

Vital Essência Fresh New

Fragrance

0,50

Vitalgreen Phytomega

Aqua, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed
Wheat Protein, Glyceryl Stearate,
Cetearyl alcohol, Ethylhexyl Olivate,
Ethylhexyl isononanoate, Glycerin, Linum
usitatissimum Seed Oil, Caprylic/Capric
Trygliceride, Carthamus tinctorius Seed
Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate /
VP Copolymer, Ethyl Olivate, Olea
europaea Leaf Extract, Xanthan Gum,
Disodium Edta, BHT, Ethylhexylglycerin,
Aminomethyl Propanol.

q.s.p. 100,00

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalgreen Phytomega, homogeneizando delicadamente
após cada adição. Verificar pH e ajustar se necessário (pH 5,0-6,0).
Modo de uso
Aplicar sobre a região desejada, massageando até completa absorção. Não remover.
Benefícios
Etapa de renovação e recuperação. Sua fórmula contém Calmaline, um ativo com potente ação calmante,
anti-irritante e imunorreguladora, que favorece a melhora nas defesas naturais da pele, minimizando os
processos inflamatórios e sensibilizantes. Composto também por Pró TG3, um ativo que atua como
precursor do fator de crescimento de transformação beta (TGFβ), além de ser rico em vitaminas C e E, o
que contribui para ação antioxidante, anti-aging e redução do processo inflamatório. A Alantoína, que
possui ação hidratante e queratolítica, e favorece a cicatrização de feridas, juntamente com o Flavocare,
um ativo padronizado de própolis com ação desodorante, calmante e anti-inflamatória, completam este
fórmula, que é ideal para finalizar o tratamento de clareamento e rejuvenescimento de axilas, virilhas e
região íntima.

