
 



Múltiplos benefícios para uma pele cada vez mais atraente 

FILMEXEL® representa um dos maiores avanços tecnológicos da dermocosmética mundial. Este ativo é composto por galactanas sulfatadas, provenientes da alga Kappaphycus 

alvarezii, e galactomananas, da Caesalpinia spinosa. 

A tecnologia inovadora que une estes açúcares promove a formação de um filme, protegendo a pele em diferentes frentes, desde a sensibilização por agentes químicos, como 

ácidos, a adesão e penetração de materiais dispersos no meio ambiente, como poluição e metais pesados, a desidratação acentuada por danos mecânicos, como peelings, até a 

proteção da microbiota da pele, protegendo contra a formação de biofilme de bactérias patógenas, como S. Aureus., que levam ao desenvolvimento de inflamações e aceleram o 

processo de envelhecimento. 

Ainda, FILMEXEL® apresenta efeito tensor, suavizando rugas e linhas de expressão, além de promover efeito de longa duração em maquiagem, atuando como um excelente 

primer facial, e de aumentar a atratividade e percepção de beleza desde a primeira aplicação. 

Como FILMEXEL® age? 

No FILMEXEL®, as galactanas sulfatadas e as galactomananas encontram-se numa proporção cuidadosamente definida e, através de uma tecnologia única (IBPN – rede de 

biopolímeros naturais interpenetrados), formam uma rede fina, coesa, flexível e não oclusiva, com efeito de segunda pele, que preenche o microrelevo cutâneo e proporciona 

benefícios de melhora da radiância e aparência. 

Através da realização de 28 estudos, com mais de 1000 voluntário, 2 tipos de pele, 14 tempos de análise e 7 tipos de formulação, comprovou-se que FILMEXEL® pode ser 

utilizado em diferentes bases cosméticas (creme, sérum, gel, bases maquiagem, máscaras, etc), sendo capaz de formar uma barreira física que impede a aderência de material 

particulado em até 47%. Ainda, FILMEXEL® forma uma película invisível que protege a pele em recuperação de procedimentos dermo-estéticos, impedindo a desidratação 

acentuada e protegendo contra a formação de biofilme de patógenos, sendo uma excelente alternativa de ativo para se utilizar no pós-procedimento, como laser e peeling. 



O exclusivo efeito Beauty Boost 

Estudo com FILMEXEL® comprova o aumento da atratividade e percepção de beleza por si próprio e principalmente por terceiros. Esse é o exclusivo efeito Beauty Boost, a 

explosão de beleza que só FILMEXEL® proporciona! 

Benefícios 

- Forma um filme não oclusivo altamente protetor, flexível e coeso sobre a pele; 

- Efeito antipollution; 

- Mantém o equilíbrio da pele; 

- Melhora da aparência e atratividade cutânea; 

- Pode ser usado na pele íntegra e comprometida; 

- Reduz a penetração/adesão de substâncias exógenas: alérgenos, poluentes, microrganismos e agentes irritantes; 

- Efeito lifting. 

FILMEXEL® é recomendado para: 
- Cuidados essenciais da pele em todas as fases da vida; 

- Prevenir e reduzir o processo inflamatório crônico associado ao meio ambiente; 

- Proteção contra a poluição; 

- Utilização em primers de maquiagem e quaisquer outros veículos cosméticos; 

- Uso em formulações para proteção da pele comprometida; 

- Desacelerar o processo de envelhecimento ligado aos processos inflamatórios cutâneos. 



Dose Usual 

0,5 a 1% 

Modo de Uso 

OUT.  

 

FILMEXEL® é um ativo Galena para fórmulas manipuladas personalizadas. Ele é encontrado em farmácias de manipulação de todo o Brasil! 

Fale sempre com seu profissional de saúde. 

 


