Princípio ativo natural promove juventude sem cirurgia
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O Sculptessence®, princípio ativo extraído da semente de linho, remodela a face
em apenas seis semanas. Pesquisas comprovam que o envelhecimento é o
principal inimigo da beleza. Por isso, homens e mulheres de todas as idades
buscam no mercado cosmético o que há de mais moderno e inovador para manter
uma pele bonita e jovial por muito mais tempo. Atualmente, as indústrias
cosméticas estão cada vez mais focadas em produtos à base de matérias-primas
naturais, que além de muito eficientes, são ecologicamente corretas e não causam
nenhum malefício à saúde.
Afinal de contas, a expectativa de vida dos brasileiros cresce a cada ano,
atingindo atualmente o grupo das mais altas do mundo, segundo dados da OMS – Organização Mundial da Saúde; e a
vaidade natural mostra que as pessoas estão valorizando ainda mais a juventude.
Segundo a farmacêutica e consultora técnica da Biotec Dermocosméticos, Mika Yamaguchi, “o Sculptessence® é um
remodelador cutâneo natural, certificado pela Ecocert®, derivado da semente de linho e único ativo que contém
poliosídeos reversos, que agem nas desordens relacionadas com o enfraquecimento da pele, proporcionando o
redesenho da face por meio de um mecanismo chamado “no surgery” (sem cirurgia); pois, com o passar dos anos, a
pele perde naturalmente suas funções fisiológicas e desde então, torna-se necessário repor o que o tempo cronológico
degradou”.
Estudos comprovam que o envelhecimento cutâneo está relacionado com os níveis de mudanças que ocorrem nos
mecanismos moleculares (pós-genéticos, epigenéticos e pós-translacionais) da epiderme. No entanto, “essas
alterações podem ficar estacionadas ou serem reparadas, com a utilização de ativos capazes de proteger a pele contra
o envelhecimento, como por exemplo, os polissacarídeos (xilose, fucose e ramnose, entre outros) presentes no
Sculptessence®, que promovem a hidratação cutânea, com efeito “Hyaluronic Acid-Like”, além de combater a flacidez
e remodelar o formato oval do rosto”, diz Mika.
Ação do Sculptessence® na pele
“O Sculptessence® foi desenvolvido com poliosídeo, única molécula capaz de armazenar uma grande quantidade de
água, que protege contra degradação do colágeno, estimula a síntese de GAGs, que proporciona força, resistência,
flexibilidade e elasticidade à pele. Bem como restaura a substância fundamental de hidratação interna da epiderme,
com resultados visíveis em apenas seis semanas”, conclui a farmacêutica.
Segundo testes realizados em 24 voluntárias, com idade entre 45 e 61 anos, que apresentavam a pele enfraquecida,
uma auto-avaliação comprovou que após 42 dias de tratamento com 5% de Sculptessence®, aplicado duas vezes ao
dia, 92% conquistaram uma pele visivelmente macia, enquanto que 83% mais hidratada, 75% ficaram com a cútis mais
firme e 67% mais revitalizada.
Portanto, quem sonhava em manter ou tratar da beleza e juventude por longa data, agora pode comemorar o
lançamento do Sculptessence®, princípio ativo inovador, que diminui as linhas de expressão, redefine os contornos da
face, além de estimular a hidratação e proteger contra a perda de colágeno em apenas seis semanas.
Sobre a Biotec Dermocosméticos
A Biotec Dermocosméticos é uma empresa que busca constantemente novas tecnologias de última geração e ativos
dermocosméticos. Disponibiliza e promove para o mercado de farmácias magistrais, área dermatológica e medicina
estética conceitos inovadores e atendimento diferenciado através de uma visão que associa às tendências mundiais a
realidade do consumidor brasileiro.
Mais informações: http://www.biotecdermo.com.br/
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