SYNERGYAGE
NA VANGUARDA DA COSMÉTICA MÉDICA

NOVO SISTEMA PEELING ANTI-AGING 

DESCUBRA UMA NOVA PELE

O DEFEITOS,
O IMPERFEIÇÕES

SYNERGYAGE é uma linha de produtos cosmecêuticos profissionais. Fórmulas eficientes e
seguras, altamente concentradas e clinicamente avançadas, que respondem na perfeição às
necessidades cosméticas da pele a partir da perspetiva profissional da cosmética médica.
Synergyage evoluiu incorporando novas áreas de atuação:

Eficaz sistema de peelings químicos superficiais de uso profissional.
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•

AOX SYSTEM - BIONIC

•

AOX SYSTEM - FERULIC

Sistema peeling anti-idade

Produtos cosmecêuticos, destinados a atuar de um modo sinérgico com os tratamentos médicoestéticos ajudando a otimizar e a prolongar os resultados.
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post-

•

PURE RETINOL 1.0

Dermocosméticos específicos que ajudam a proteger e recuperar a pele depois de submeter-se
a procedimentos estéticos.
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•

INTENSIVE RELIEF

•

UV + FR BLOCK SPF50

O PEELING QUÍMICO:

imprescindível quando se fala
• Um
de beleza.
das técnicas mais procuradas
• eUma
praticadas em medicina estética.
Uso
como
complemento
a
• intervenções
estéticas ou como

DESCUBRA UMA NOVA PELE

O DEFEITOS,
O IMPERFEIÇÕES

terapia de beleza em si mesma.

Melhoria espetacular em rugas, flacidez, hiperpigmentações, pele opaca, marcas de
acne, poros dilatados, vermelhidões...

AOX SYSTEM (Bionic + Ferulic)

10% Lactobiónico
10% Ferúlico pH 3.0

       

PEELING ANTI-AGING DE NOVA GERAÇÃO
MÁXIMA EFICÁCIA, MÁXIMA TOLERÂNCIA

Peeling de alta tolerância, para todo o tipo de peles e durante todo o ano,
inclusive no verão
PEELINGS
TRADICIONAIS

CLINICAL PEEL
AOX SYSTEM

Desconforto durante a aplicação, comichão,
vermelhidões, ardor
Efeitos secundários: mínimo tempo de inatividade,
descamação...
Aplicação em épocas estivais, exposição ao sol
Apto para todo o tipo de peles, fotótipos e peles
sensíveis

Germaine de Capuccini situa-se na vanguarda dos procedimentos dermocosméticos não
invasivos com CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC).
Potente e eficaz Sistema Peeling Anti-aging com uma abordagem inovadora e exclusiva de
peeling dermatológico que concentra a máxima eficácia antioxidante e renovadora, ao passo
que assegura à pele uma ótima tolerância e segurança.
Descubra uma nova pele mais suave, lisa e radiante e com um aspeto rejuvenescido
OBJETIVO: Renovar a pele, neutralizar a ação dos radicais livres, homogeneizar o tom, hidratar e estimular a síntese de colagénio
e elastina para travar o envelhecimento cutâneo.

INDICADO: Para todas as manifestações do fotoenvelhecimento, linhas finas, rugas, pele opaca, tom irregular, marcas e outras
imperfeições visíveis da pele.
RESULTADO: CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) mostra a beleza da pele a partir da primeira sessão, conseguindo
uma extraordinária melhoria na textura e no tom. Em poucas sessões consegue uma pele nova, regenerada, lisa e suave, com
menos marcas e rugas.

INDICAÇÕES

fotodanificadas.
• Peles
Peles
com rugas, linhas de expressão e flacidez.
• Melasma,
pigmentação irregular.
• Peles desvitalizadas,
apagadas.
• Peles com cicatrizes, mates,
marcas
de acne.
• Peles muito secas.
• Peles sensíveis devido ao seu perfil de segurança e porque
• trata alterações microcirculatórias, como telangiectasias ou
pequenas veias.

BENEFÍCIOS

e trata todas as consequências do dano foto-solar.
• Previne
Estimula
renovação celular.
• Elimina asa rugas
e melhora as rugas profundas.
• Melhora a texturafinas
e
a
rugosidade
da pele.
• Elimina imperfeições.
• Aclara manchas e homogeneiza o tom.
• Proporciona luminosidade.
• Melhora a elasticidade e firmeza.
• Melhora a aparência das cicatrizes.
• Hidrata em profundidade.
•

Sistema anti-aging em dois passos
A alta eficácia de CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) baseia-se na combinação vanguardista e exclusiva de dois
ingredientes: ácido lactobiónico e ácido ferúlico, trabalhados em duas fases:

1:

PASSO

PASSO

Aplicação de
AOX SYSTEM
- BIONIC -

2:

Aplicação de
AOX SYSTEM
- FERULIC-

60 ml
Gel aquoso

30 ml
Óleo seco

ÁCIDO LACTOBIÓNICO 10%: Uma geração de AHAs
mais segura, multifuncional e com maior efeito esfoliante,
antioxidante e hidratante.

Ações: 

poderoso esfoliante
• Esfoliante:
camada córnea reduzida e flexível.

ÁCIDO FERÚLICO 10%: Inovador composto dentro do campo
dermatológico, com uma potente atividade antioxidante e
protetora do ADN celular.

Ações: 

que consegue uma

potente atividade antioxidante, inibe a
• Antioxidante:
produção de radicais livres. Mantém a integridade da
estrutura dérmica.

altamente higroscópico, retém, absorve e fixa
• Hidratante:
fortemente a água. Fortalece a função de barreira cutânea.

protege e cuida a pele, melhora a qualidade do
• Protetora:
colagénio e da elastina e promove a cicatrização de feridas.

•

PEELING SUPERFICIAL

•

TOTALMENTE SEGURO

•

SEM IRRITAÇÃO E TEMPO DE INATIVIDADE

•

EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO, INCLUSIVE NO VERÃO

•

TODO O TIPO DE PELES, INCLUSIVE SENSÍVEIS

•

RECOMENDADOS: DE 1-4 1 POR SEMANA

poderosa ação neutralizadora de radicais
• Antioxidante:
livres que previne o fotoenvelhecimento.

o ADN celular do dano solar e previne a
• Protege
formação de lesões solares, acelerando, para além disso, a
recuperação da pele depois do sol.

a estrutura dérmica, onde
• Protege
colagénio, a elastina e os capilares.

se encontra o

ao controlar a atividade da enzima
• Despigmentante,
tirosinase, evitando e aclarando manchas ou pigmentações.
MODO DE UTILIZAÇÃO: Desmaquilhar e desengordurar
a pele. Tapar os olhos. Aplicar uma camada fina de AOX
SYSTEM- BIONIC com pincel de leque, trabalhar com luvas
1-2 minutos. Repetir uma segunda camada e deixar em
exposição até secar, no máximo 12 minutos. Retirar com
uma toalha ou tissue humedecido. Aplicar com os dedos
uma pequena quantidade de AOX SYSTEM- FERULIC por
zonas e massajar incidindo nas rugas. Repetir uma segunda
camada, deixar em exposição 5 minutos e massajar até ter
sido absorvido.

OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROCEDIMENTOS
Idóneo como preparação da pele antes de um procedimento estético pela sua ação complementar e alta compatibilidade (laser
resurfacing, mesoterapia, microdermoabrasão, radiofrequência, substâncias de preenchimento). Acondiciona a pele e melhora os
efeitos antienvelhecimento destes procedimentos.

antes:

depois:

antes:

Resultados em rugas.

Resultados em manchas.

TESTE IN VIVO: Teste realizado em 4 sessões com AOX SYSTEM + PURE RETINOL 1.0

depois:

PURE RETINOL 1.0
CONCENTRADO FACIAL
MÁXIMA EFICÁCIA ANTI-ENVELHECIMENTO:
Alta pureza e concentração de Retinol 1%
Elevada estabilidade e integridade
Solução oleosa altamente concentrada formulada à base de Retinol puro a 1% com uma poderosa ação antirrugas. Procura uma
intensa renovação celular e o aumento da produção de colagénio para conseguir uma pele lisa, suave e luminosa.

AÇÕES:

renovadora celular: Normaliza o processo de renovação celular a partir das camadas mais profundas para preservar a
• Ação
juventude da pele.
• Ação estimuladora do colagénio: O retinol ativa a produção natural de colagénio, melhorando a firmeza e minimizando as
rugas e as linhas de expressão.

INDISPENSÁVEIS DE QUALQUER TRATAMENTO ANTI-IDADE POR:

• A sua alta concentração em Retinol (1% de Vitamina A Pura).
• A ótima estabilidade e integridade do Retinol.
• A sua textura idónea em forma de óleo seco, para uma absorção rápida e fácil.
sua grande versatilidade, ao poder ser aplicado em qualquer procedimento estético anti-aging. Para otimizar os seus
• Pela
resultados.
Idóneo para terminar o tratamento CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) devido à sua 
capacidade para impulsionar e prolongar a ação renovadora e anti-idade do peeling.

INDICAÇÕES

prevenir e tratar as manifestações da pele envelhecida.
• Para
Uso em peles que mostram sinais de fotoenvelhecimento,
• manchas,
discromias.
combinação com qualquer procedimento estético anti• Em
aging.
Como finalização de um peeling superficial como CLINICAL
• PEEL
AOX SYSTEM.

12 unidades x 1 ml

Dermatologicamente testado.
Livre de perfume, parabenos,
conservantes e corantes.

BENEFÍCIOS
Trata de forma global todas as manifestações do
envelhecimento:
o processo de renovação celular.
• Acelera
a produção de colagénio e elastina.
• Estimula
Reduz
a
aparência
linhas finas e rugas.
• Melhora a firmeza edas
a elasticidade da pele.
• Homogeneiza a textura
• Aumenta a hidratação. e o tom da pele.
•

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Aplicar com uma massagem
suave até ter sido totalmente
absorvido.

post-

post-

UV + FR BLOCK SPF50

EMULSÃO FLUIDA PROTETORA UV & POLUIÇÃO SPF50

Germaine de Capucini cria umas fórmulas
dermocosméticas para usar especificamente
depois de procedimentos médico-estéticos
para ajudar a proteger e recuperar a pele:

TRIPLA PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE 
Após uma intervenção estética mais ou menos agressiva, a
função de barreira da pele pode diminuir temporariamente,
tornando-a mais vulnerável aos danos ambientais.
UV + FR BLOCK SPF50 incorpora um sistema de
tripla proteção e ingredientes calmantes e reparadores
imprescindíveis para fazer face ao dia-a-dia urbano após uma
intervenção estética:

post-

INTENSIVE RELIEF

GEL DERMOPROTETOR HIDRATANTE

INGREDIENTES:

TRATAMENTO INTENSIVO 
REGENERANTE E HIDRATANTE
Gel anidro que cria o ambiente ótimo para a rápida recuperação
da pele depois de ter sido submetida a um procedimento
estético agressivo que acarrete uma repitelização: Peeling,
dermoabrasão, laser, etc.

INGREDIENTES:

CERAS DE JOJOBA, GIRASSOL, MIMOSA E MANTEIGA
• DE
KARITÉ, evita a perda transepidérmica de água.
Ação renovadora e regeneradora cutânea.
• ALANTOÍNA:
Reduz a irritação originada por agentes irritantes.
SUCCINOYL GLYCYRRHETINATE, elevada
• SODIUM
eficácia como agente anti-inflamatório e redutor do eritema.

INDICAÇÕES

após qualquer procedimento estético: Peeling,
• Indicado
Laser, Microdermoabrasão, Skin roller...
Uso muito versátil para o cuidado da pele no dia-a-dia: para
• acalmar
e proporcionar bem-estar em raspões, irritações e
queimaduras superficiais, lábios estragados,
estados de hipersensibilidade cutânea.
• Em
Nos
de inverno, frio, esqui...
• Parameses
todo
o
tipo de peles.
•

BENEFÍCIOS

• Regenerante e hidratante
• Acalma, reduz irritações e evita o repuxo da pele.
• Acelera a repitelização e a cicatrização da pele.

• SPF50 y UVA+++
AOX Pollution Plus: eficaz defesa antioxidante face às
• agressões
ambientais. Protege o ADN celular.
Skin Barrier: nanoestruturas termorreguladoras que
• Nano
exercem uma potente barreira protetora face aos efeitos
que as mudanças climáticas têm na pele.

Polipéptidos biologicamente ativos de alta eficácia
• calmante
e reparadora. Ajudam a pele a recuperar a sua
capacidade de autorregulação.

INDICAÇÕES

após o sistema peeling CLINICAL PEEL AOX
• Aplicar
SYSTEM.
eficaz no tratamento da pele cuja função de
• Muito
barreira tenha sido gravemente perturbada: laser,
microdermoabrasão, skin roller, peeling...

para proteger a pele diariamente no ambiente urbano,
• Ideal
devido à sua textura ligeira de fácil absorção e à sua ação
antioxidante.

produto muito interessante para o seu uso em peles
• Um
sensíveis.
• O seu uso pode estender-se a todo o tipo de peles.

BENEFÍCIOS

TRIPLA BARREIRA PROTETORA:  

• Alta proteção solar UVA e UVB
• Poluição ambiental: protege do stress oxidativo.
Mudanças climáticas: proteção face às
• temperaturas,
vento, humidade…

AÇÃO RECUPERADORA:  

calmante: reduz vermelhidões, sensação de ardor
• Ação
em peles sensíveis, atópicas e extremamente secas
• Ação reparadora: normaliza a barreira lipídica da pele.

Emulsão ligeira.
30 ml

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Aplicar livremente as vezes
que seja necessário até a zona
tratada recuperar o seu estado
ótimo.
30 ml
Dermatologicamente testado.
Livre de parabenos, corantes,
perfumes e conservantes.

baixas

Livre de perfume, parabenos
e corantes.
Dermatologicamente testado

