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Ativos: Pectinas, inositol hexaphosphate e ginsenosides

Função: Detox, Anti-aging e antipoluição.

Descrição
Detox Shield® é um ativo para fórmulas individualizadas composto através do extrato de: frutas (maçã e pêssego)
cereais (trigo e cevada) e ginseng efcazes na proteção da pele, promovendo ação detoxifcante, anti-aging, quelante dos metais
pesados, além de estimular a estabilização das membranas celulares. A associação das pectinas presentes na maçã e no pêssego,
do inositol hexaphosphate encontrado no trigo e na cevada e do ginsenosides um panaxósido típico do ginseng, faz de Detox
Shield® a solução defnitiva para a limpeza e a proteção da pele contra os agentes poluentes.

Estudos demonstram que o efeito da poluição sobre a pele causa o envelhecimento precoce, a perda da elasticidade e o aumento
da irritação cutânea. Detox Shield® traz a inovação inibindo a peroxidação lipídica responsável pela degradação das membranas
celulares aumentando a produção de fbroblastos da pele e favorecendo sua regeneração.

Detox Shield® é o escudo perfeito para a pele contra as ações degenerativas, garantindo o aumento da luminosidade, da
elasticidade e a redução de processos alégicos principalmenteem peles sensíveis.
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Indicações
-Inibe a ação de radicais livres promovendo ação anti-aging.

-Reduz os danos na pele causados por substâncias poluentes.

-Possui bioativos com ação detoxificante.

-Resultado Imediato.

- Estudos comprovados para a pele e cabelo.
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Concentração de Uso
1- 2%
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Aplicações
Geis, cremes, loções, mascaras, séruns e primers.
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Sugestões de formulação
MASK DETOX SHIELD

Detox Shield                      2%
Nanovetor Vitamina A        5%
Nano peel Off                    qsp 100%

Modo de uso: Aplicar a máscara sobre a face e aguardar a formação do filme.

DETOXIFICANTE FACIAL ANTI OLEOSIDADE

Detox Shield                      1%
Lotuspure                          1%
Eco base gel creme facil    qsp 100%

Modo de uso: Aplicar sobre a face diariamente pela manhã antes do filtro solar.

DETOXIFICANTE FIRMADOR FACIAL

Detox Shield                       2%
Nanovetor DMAE                5%
Ronaflair White Spphire     2%
Eco base gel creme facil    qsp 100%

Modo de uso: Aplicar sobre a face diariamente pela manhã antes do filtro solar.
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Referências Bibliográficas
Informe técnico do fabricante Provital.
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