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BODY ON TOP

Tratamento In & Out - Corporal
Cápsula Drenante, Firmadora e 

Modeladora

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

Posologia
Ingerir uma cápsula ao dia, preferen-
cialmente pela manhã.

Benefícios
Cell Drain e Cell Slim têm grande 
importância na estimulação dos fibro-
blastos e consequentemente aumen-
to da produção de colágeno e elastina, 
promovendo dessa forma uma melhora 
na elasticidade e firmeza da pele, bem 
como uma manutenção da sua integri-
dade.

Chá Detoxificante, Lipolítico e 
Drenante

Detox IN........................................500 mg
Cell Slim........................................350 mg
Cell Drain......................................300 mg
Chá de Gengibre inst....................qsp 4 g

Modo de preparo
Dissolver o conteúdo de 1 sachê (4g) em 
120 ml de água fria. Ingerir diariamente.

Benefícios
Detoxificante celular, auxilia na quebra 
da gordura localizada, drena o excesso 
de líquidos e melhora os contornos cor-
porais.

Turbina Bum Bum

Lipolysse.............................................5,0%
Drain Intense OE.............................0,5%
Vitalgreen Phytômega...........qsp 200 ml

Modo de uso
Aplicar 2x ao dia no corpo. 

Benefícios
A fórmula penetra a pele até as camadas 
mais profundas, atuando no processo de 
lipólise, à medida que promove a que-
bra e a drenagem das células de gordura, 
além de estimular a produção de colá-
geno, melhorando assim o aspecto de “ 
casca de laranja”, firmando, tonificando 
e hidratando a pele dos glúteos e das co-
xas.
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BODY ON TOP

Tratamento In & Out - Facial
Cápsula da Beleza Integrada

LN2 IN...........................................500 mg

Posologia
Ingerir uma cápsula ao dia.

Benefícios
Melhora da elasticidade, firmeza e hi-
dratação da pele.

Genotiotic Anti-aging for Night

LN2 OUT...........................................5,0%
Lumin White.....................................3,0%
Hyaloporine.......................................2,0%
Essência Lady Care.........................0,5%
Vitalvegan Serum Leitoso.......qsp 30 g

Modo de uso
Aplicar a noite sobre a face.

Benefícios
Melhora da elasticidade, firmeza e hi-
dratação da pele.
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BODY ON TOP

Fórmulas Orais
Potencializadoras de Resultados
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Prevenção de Perda da Massa 
Muscular 

Amino MP9.......................................1,5 g
Muscle Drink (sachê)...............qsp 5,0 g

Modo de preparo
Dissolver o conteúdo de 1 sachê em 200 
ml de água. Tomar 1x ao dia, preferen-
cialmente após atividade física.

Benefícios
Aumento da síntese proteica mesmo em 
repouso. Um ótimo aliado ao exercício 
físico para construção muscular. 

Emagrecimento via Termogêneses

Metabolize 4 Plus.........................300 mg
Citrus Aurantium.........................100 mg
Chá verde.......................................100 mg
Quitosana.......................................300 mg
Excipiente............................qsp 1 cápsula

Posologia
Tomar 1 dose diariamente 30 minutos 
antes do almoço.

Benefícios
Promove redução de gordura corporal, 
circunferência abdominal, melhora o 
funcionamento intestinal para um ema-
grecimento saudável.



BODY ON TOP

Fórmulas Tópicas
Tratamentos Complementares

Renew Oxigenante

Renew Zyme.....................................1,0%
Essência Charming..........................0,5%
Mica Pearl Deep Rose......................0,5%
Vitalvegan Clear Oxigenante..qsp 100 ml

Modo de uso
Aplicar uma fina camada sobre a pele 
úmida e deixar agir por 2-3 minutos 
para ocorrer a oxigenação. Enxágue em 
seguida.

Benefícios
Permita à sua pele um momento de lim-
peza oxigenante diária. Fórmula com 
Renew Zyme, que acelerar a renovação 
celular da pele, prevenindo rugas e mar-
cas de expressão. Com tensoativos deli-
cados, essa máscara forma uma espuma 
cremosa enquanto age, promovendo 
uma limpeza profunda, sem obstruir 
os poros, conferindo à pele umectação 
e sensorial muito agradável. Veículo ve-
gano. Lauril free.

Face Renew

Renew Zyme.....................................5,0%
Essência Charming..........................0,5%
Vitalvegan Água Micelar.....qsp 100 ml

Modo de uso
Umedeça um algodão e aplique sobre 
o rosto, área dos olhos, lábios e pesco-
ço. Não é necessário enxaguar. Pode ser 
usado diariamente. Remove maquiagem 
e poluição.

Benefícios
Fórmula multifuncional vegana que hi-
gieniza, tonifica e hidrata. Rica em Re-
new Zyme, um ativo extraído da romã, 
que atua na renovação celular.
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