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O que é a SOD?
O oxigênio (O2) é essencial para a sobrevivência de todos os organismos aeróbicos. O metabolismo aeróbico é dependente da energia obtida 

através da fosforilação oxidativa, porém, alguns metabólitos reativos do O2
 podem ser formados durante a transferência de elétrons, originando 

então as conhecidas Espécies Reativas de Oxigênio (ROS). Os ROS, além de serem gerados pela fosforilação oxidativa, podem ocorrer por 

diversos fatores endógenos e exógenos como inflamação, doenças crônicas, envelhecimento, uso de medicamentos, radiação ultravioleta, 

poluição, estresse, alimentação inadequada, entre outros.

A alta concentração de ROS pode causar estresse oxidativo e levar a danos permanentes, mudando o sinal de transdução e expressão de 

genes, favorecendo alterações moleculares e interferindo, assim, na funcionalidade das células. Para combater o estresse oxidativo, as células 

possuem múltiplos mecanismos de sobrevivência, dentre eles, a síntese de enzimas antioxidantes, como a Superóxido Dismutase (SOD), 

Glutationa Peroxidase (GPx) e a Catalase (CAT).

SODs são metaloproteínas que pertencem à classe de enzimas oxirredutoras e constituem o maior sistema de defesa, catalisando a espécie 

reativa de oxigênio em H2O2 (peróxido de hidrogênio), molécula menos tóxica.

A SOD é encontrada em quase todos os organismos e possui 3 isoformas: SOD1, localizada no citoplasma, dependente de cobre e zinco, 

(Cu, Zn-SOD); SOD2, localizada na mitocôndria, dependente de Mn, (Mn-SOD); SOD3 localizada na matriz extracelular (EC-SOD). DIMPLESS® 

possui as isoformas SOD1 e SOD2 em sua composição.

De todos os antioxidantes, SOD é o mais potente. Por ser uma enzima, SOD limita a formação dos radicais livres, enquanto os antioxidantes 

secundários, tais como vitaminas, minerais, carotenoides e polifenóis capturam os radicais livres já formados. DIMPLESS® associa a SOD, 

CAT, GPx e antioxidantes secundários, promovendo um efeito sinérgico e inibindo completamente o estresse oxidativo.

Pirâmide de antioxidantes
primários e secundários

SOD H
2
O

2
  +  O

2
  +  2OH-2H

2
O+2O

2

DIMPLESS® é um concentrado freeze-drying da variedade francesa do melão de Cantaloupe 
(Cucumis melo L.) rico em Superóxido Dismutase (SOD), representando cerca de 85% a 
90% da composição total, o restante é formado por outros antioxidantes enzimáticos como 
Catalase (CAT), Glutationa Peroxidase (GPx) e não enzimáticos como Coenzima Q10, Ácido 

Lipoico, Carotenoides, Vitamina A, E e C.

A extração é realizada por um processo ecológico envolvendo poucas etapas físicas, sem 
qualquer solvente, aditivos ou outras substâncias químicas. Apenas as partes comestíveis 
do melão são usadas, proporcionando um concentrado de suco de melão 100% seguro e 

desprovido de toxicidade.

Processo de extração do DIMPLESS®
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Como DIMPLESS® funciona? Como DIMPLESS® funciona?

Como SOD é uma proteína de alto peso molecular, a sua absorção intestinal a partir da suplementação oral, tem sido questionada. De fato, a 

administração oral de SOD, em condições normais, não é eficaz e durante a passagem através da via gastrointestinal, a enzima é desnaturada 

pelos ácidos gástricos.

Objetivando disponibilizar para o mercado uma SOD altamente eficaz, a Bionov desenvolveu e patenteou revestimentos específicos, utilizando a 

técnica de microencapsulação com óleo de palma, promovendo melhor atividade da SOD e permitindo a liberação da mesma ao longo do trato 

intestinal.

Compreender o mecanismo de SOD e sua ação no organismo é o principal foco de pesquisa da empresa Bionov. Depois de 10 anos de estudos, 

os resultados mostraram, claramente, em vários modelos animais e em diferentes tecidos alvos, que a suplementação oral de SOD desencadeia 

uma cascata de eventos a partir do intestino que, finalmente, induz a expressão das três enzimas antioxidantes primárias (SOD, 

Catalase e Glutationa Peroxidase).

Há evidências de que há estímulo do fator nuclear-E2 (Nrf2), um fator de transcrição bem conhecido por induzir a síntese de enzimas antioxidantes 

no organismo como Glutationa Redutase (GR), Glutationa Peroxidase (GPx), Redutase de Tioredoxina (TR), Heme Oxigenase 1 (HO1), entre outras. 

Nrf2 está implicado como a proteína central que interage com o elemento de resposta antioxidante (ARE) para modular a transcrição de genes, 

incluindo a de SOD, CAT e GPx.

Nrf2 é considerado um fator transcricional, que por sua vez, são proteínas que ao serem reguladas por nutrientes e/ou seus metabólitos 

possibilitam a ação destes na modulação da expressão gênica.

A indução endógena de SOD, CAT e GPx favorece o equilíbrio entre a síntese de enzimas antioxidantes e a produção de ROS. Este mecanismo de 

ação impede o desenvolvimento do estresse oxidativo e inflamação, dois processos intimamente ligados por um ciclo de feedback.

Diferença na liberação 
da SOD com e sem 
revestimento em óleo de 
palma

Bioatividade 
de DIMPLESS®

Mesmo liberada ao longo do trato intestinal, a SOD tem 

um elevado peso molecular não sendo biodisponível, ou 

seja, é pouco absorvida. Portanto, a questão é: como uma 

administração oral de SOD pode proporcionar inúmeros 

benefícios para a saúde sem ser absorvida?
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Benefícios de DIMPLESS® Ação de DIMPLESS® no bem-estar

Restaurar as defesas antioxidantes primárias, através 

da suplementação de SOD, inibe o estresse oxidativo 

em ambos os níveis celular e tecidual, além de prevenir 

o desenvolvimento de numerosas desordens.

Em função da composição do DIMPLESS®, além 

de estimular a síntese de antioxidantes primários e 

conter antioxidantes secundários, possui poderosa 

defesa antioxidante e efeitos anti-inflamatórios, 

desempenhando um papel preventivo contra alterações 

fisiológicas.

Consequentemente, DIMPLESS® representa uma 

solução inovadora e eficiente, proporcionando vários 

benefícios para a manutenção da saúde e bem-estar. A 

imagem descritiva abaixo mostra as inúmeras funções 

do DIMPLESS® e na sequência abordaremos algumas 

destas funções.

Alívio do estresse e cansaço, melhora da qualidade do sono,
aumento da motivação e cognição.
Sabe-se que o estresse crônico ou traumático é potencialmente destrutivo e pode privar as pessoas de manter a saúde física e mental. O 

cérebro, particularmente, não possui grandes quantidades de antioxidantes, em especial a SOD, aumentando a vulnerabilidade à formação 

de ROS. Sendo assim, a ação da superóxido dismutase é um mecanismo de defesa eficaz contra o estresse e suas consequências, como 

deficiências cognitivas e desempenho físico alterado.

DIMPLESS® representa uma solução eficiente para aliviar as desordens relacionadas com o estresse e a cognição. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde, 30% da população mundial sofre de distúrbios mentais, incluindo estresse diário, distúrbios do sono e alterações cognitivas.

Os efeitos de DIMPLESS® são comprovados e apoiados em dois estudos clínicos multiparamétricos. Nesses estudos, 131 indivíduos adultos 

foram inscritos e a eficiência de DIMPLESS® foi determinada utilizando escalas psicométricas validadas e bem conhecidas. Após três meses 

de suplementação com 10 mg/dia, DIMPLESS® melhorou significativamente os sinais e sintomas de estresse e fadiga, além de melhorar a 

qualidade do sono e aumentar a motivação e cognição.

Recuperação física

Gráficos dos resultados dos 
estudos referentes ao DIMPLESS® 
no bem-estar

Devido à sua poderosa 

ação antioxidante, a SOD 

tem sido amplamente 

estudada e muitos são 

os artigos científicos 

demonstrando a sua 

eficácia em diversas 

áreas (Tabela 1).

Tabela   

Estudo realizado para avaliar a recuperação física com 

a utilização de DIMPLESS® em 10 atletas amadores de 

artes marciais (entre 20 a 30 anos) submetidos a sessões 

de treinamento intenso durante 120 minutos.

Durante o segundo mês, todos os sujeitos foram oralmente 

suplementados com SOD, juntamente com antioxidantes 

secundários (Vitamina C e E). A quantificação da produção 

de radicais livres foi realizada em diferentes tempos para 

avaliar o estresse oxidativo de cada atleta.

O resultado mostrou a diminuição significativa da produção 

de radicais livres após 1 mês com a suplementação. A 

ampla limitação da produção de ROS impede a oxidação 

do músculo, melhorando o desempenho dos atletas. 

Portanto, DIMPLESS® previne a oxidação das proteínas 

musculares e, consequentemente, favorece o tônus 

físico.

ESTUDOS IN VIVO
Benefíci� Pessoa� Envolvida�

Qualidade do Sono 70 pessoas estressadas e cansadas

10 amadores de artes marciais

41 mulheres com celulite

10 pessoas com dermatose UV

Teste In Vitro

70 pessoas estressadas e cansadas
61 pessoas estressadas e cansadas

70 pessoas estressadas e cansadas
61 pessoas estressadas e cansadas

70 pessoas estressadas e cansadas
61 pessoas estressadas e cansadas

Alívio do estresse

Cognição

Energia

Recuperação física

Redução da Celulite

Proteção UV

Cabelos Brancos

Resultad� Referência�

+70.7% qualidade de sono

+21.7% alívio do estresse
+7.2% alívio do estresse

+64% de concentração
+20.8% habilidades cognitivas

+77.3% motivação
+9.4% tônus físico

-36% de produção
de radicais livres

-11.3% celulite nas coxas

Diminuição da Dermatose
Severa

Diminuição de H2O2

nos folículos capilares

Milesi et al. 2009

Milesi et al. 2009
Carillon et al. 2014

Milesi et al. 2009
Carillon et al. 2014

Milesi et al. 2009
Carillon et al. 2014

Cavallini et al. 2007

Lemaire et al. 2015

Lacovelli et al. 2006

Wood et al. 2009

Benefícios do DIMPLESS® na saúde e bem-estar
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Fibroblasto

Inflamação/Cicatrização

Reversão fenotípica

Reversão opoptose

SOD

TGF-β1

Resposta ao estresse

Resposta ao SOD

Fibroblasto
Miofibroblasto

Miofibroblasto

Acumulação de gordura na derme
e destruição de colágeno

Ação de DIMPLESS® no
cuidado com a beleza

Ação de DIMPLESS® no
cuidado com a beleza

Proteção UV
A pele funciona como uma interface entre o nosso organismo e o meio ambiente, sendo crucial para a homeostasia cutânea. Existe uma ampla 

gama de mecanismos de defesa antioxidante da pele interligados para se proteger de danos causados por estresse oxidativo gerados por 

poluentes, radiação UV, produtos químicos, entre outros. Assim, as células são protegidas contra ROS induzidas por UV através de enzimas 

antioxidantes, como GPX, CAT e SOD.

O efeito de DIMPLESS® foi visto em estudo realizado que avaliou a proteção da SOD contra a inflamação cutânea causada por radiação UV. 

A irradiação gera mediadores inflamatórios, como o TNF-α e os radicais livres NO• que contribuem para o desenvolvimento da inflamação local.
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Esquema da pele com celulite

Os resultados demonstraram que DIMPLESS® impede o processo inflamatório cutâneo resultante da exposição à radiação. Desta forma, 

devido às suas propriedades antioxidantes, DIMPLESS® representa excelente potencial contra os efeitos deletérios da radiação UV e contra o 

envelhecimento cutâneo, pois age reduzindo TNF-α.

Redução da celulite
A celulite é uma condição que acomete entre 85% a 98% das mulheres após a puberdade, representando uma das queixas estéticas mais 

comuns e menos toleradas entre as mulheres, devido às alterações do relevo da pele conhecidas como “casca de laranja”. Esta manifestação 

ocorre devido a inúmeros fatores que são desencadeados a partir da hipertrofia dos adipócitos, como a inflamação, estresse oxidativo e fibrose.

A celulite não é considerada uma doença, por não ser capaz de afetar a expectativa de vida ou ter riscos de doenças secundárias, mas é 

responsável por alteração do bem–estar físico, mental e social e, dessa forma, pode desencadear relevantes distúrbios psicossociais e busca 

incessante por tratamento.

Epiderme

Derme

Faixa Fibrosa Músculo

Adipócito

DIMPLESS® é o único ativo via oral que diminui a aparência da celulite, 

com ação comprovada por estudos clínicos. Através de mecanismos 

diversos, a Superóxido Dismutase (SOD) previne o desenvolvimento de condições 

inflamatórias da pele, tais como, o processo de deposição de gordura e a celulite 

de maneira geral.

A celulite resulta num processo fibrótico do tecido conjuntivo. O acúmulo 

progressivo de gordura nos adipócitos leva ao recrutamento de células inflamatórias 

e estas aumentam a expressão de TGF-β (fator importante que regula a resposta 

inflamatória, além de sinalizar a síntese de colágeno) e, assim, os fibroblastos são 

convertidos em miofibroblastos que apresentam uma força contrátil, favorecendo o 

desequilíbrio do tecido e desencadeando a formação do tecido fibroso.

As SODs exibem propriedades anti-inflamatórias potentes e ambas as isoformas 

de Cu-Zn e Mn-SOD promovem 70% de regressão do tecido fibroso e a sua 

substituição por tecido normal regenerado através da degradação da matriz 

extracelular e eliminação dos miofibroblastos. Assim, a SOD afeta a homeostase de 

miofibroblastos, induzindo à morte celular e à reversão fenotípica de miofibroblastos 

em fibroblastos normais, devido à ação de SOD como um antagonista de TGF-β1.
Ação da SOD nos miofibroblastos
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SEM SOD B DIMPLESS® COM SOD B DIMPLESS®

Visualização 
da redução 
de celulite

Como demonstrado, a suplementação oral com 
DIMPLESS® é excelente para manutenção das 
propriedades mecânicas envolvidas na celulite, pois 
restaura a extensibilidade e elasticidade, reduzindo o 
aspecto casca de laranja e promovendo a redução dos 
nódulos de gorduras.

A eficácia de DIMPLESS® na celulite foi 

avaliada em um estudo clínico randomizado, 

duplo-cego, placebo controlado realizado 

em 41 mulheres. O resultado mostra que 

a suplementação com 40 mg por dia de 

DIMPLESS® reduz a celulite em 9,5% após, 

somente, 28 dias e 11,3% após 56 dias em 

comparação com o placebo, sem realização 

de exercícios físicos e alterações na dieta 

alimentar.

Além disso, outro estudo realizado em 

adipócitos humanos in vitro, mostrou que 

DIMPLESS® é capaz de agir diretamente 

nas células do tecido adiposo, resultando em 

aumento da lipólise e diminuição do diâmetro 

dos adipócitos.

Prevenção do cabelo 
branco
O estresse oxidativo desempenha um papel 

importante no processo de envelhecimento do 

cabelo. Com a idade, a produção de radicais 

livres aumenta, enquanto a defesa antioxidante 

endógena diminui. Este desequilíbrio leva à 

deterioração progressiva das estruturas celulares 

e, presumivelmente, resulta no fenótipo de 

envelhecimento.

O envelhecimento do cabelo é um fenômeno 

natural que somado com a constante exposição 

a inúmeros fatores agressivos, podem acelerar, 

ainda mais, este processo. Em primeiro lugar, os 

Ação de DIMPLESS® no
cuidado com a beleza

Ação de DIMPLESS® no
cuidado com a beleza

Avaliação de 
DIMPLESS® na 
redução do 
acúmulo de 
gordura

Avaliação da redução da celulite 
com DIMPLESS®

INATIVAÇÃO IRREVERSÍVEL
DA TIROSINASE
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fatores exógenos, como radiações ultravioleta, 

fumo, poluição e dieta inadequada contribuem 

para ampliar a produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) que participam da oxidação do 

cabelo, gerando impacto sobre a integridade e 

envelhecimento do fio de cabelo, em geral.

O estresse oxidativo pode interferir no processo de 

envelhecimento dos cabelos de diversas maneiras. 

Estudos clínicos evidenciam que os folículos dos 

fios brancos acumulam peróxido de hidrogênio 

(H2O2), levando a alterações funcionais da tirosinase 

(enzima responsável pela síntese de melanina). 

Em baixas concentrações de H2O2 a atividade da 

Redução do tamanho
dos adipócitos
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tirosinase aumenta, enquanto as concentrações elevadas podem causar mutação ou oxidação da Met 374 (resíduo de aminoácido 

presente na tirosinase que é essencial para sua atividade), levando à inibição irreversível ou diminuição da atividade da enzima e, como 

consequência, os melanócitos presentes nos folículos capilares sofrem apoptose.



Ação de Dimpless® no
cuidado com a beleza

DIFERENCIAIS DE DIMPLESS®

Atividade da SOD igual a 12.000 IU/g (alta atividade enzimática).

Livre de glúten, soja e derivados, lactose e derivados do leite.

Comprovações científicas em inúmeras aplicações.

Redução da fibrose observada através de utilizações de SOD desde 1960.

Possui revestimento sustentável com óleo de palma, que garante sua estabilidade.

DOSAGEM USAL
Saúde e bem-estar: de 10 mg a 15 mg.

Proteção UV e Prevenção do cabelo branco: 10 mg.

Redução da Celulite: 40 mg.

Sugestões de Fórmulas

AUMENTO DA COGNIÇÃO
DIMPLESS®.....................................................................................12 mg
Fosfatidilserina .............................................................................200 mg
Rhodiolarosea (5% de Rosavin).......................................................100 mg
Vitamina D....................................................................................1000 UI

Administrar 1 dose ao dia juntamente com a primeira refeição.

COMENTÁRIO: DIMPLESS® é um potente antioxidante e possui ação na melhora da cognição. Fosfatidilserina está envolvida com a manutenção da 
memória e cognição. Rhodiolarosea possui efeito adaptógeno, disponibilizando maior energia durante o dia e maior agilidade mental. A vitamina D é 
potente moduladora do sistema imune e exerce importante ação na inflamação crônica, sua deficiência contribui para o aumento das citocinas pró-
inflamatórias, aumentando o risco de alterações no SNC.

MELHORA DA QUALIDADE DO SONO E DIMINUIÇÃO DO CANSAÇO
DIMPLESS®........................................................................................6 mg
Serenzo™.......................................................................................250 mg
Magnésio Quelado............................................................................90 mg

Administrar 1 dose após o café da manhã e à noite.

COMENTÁRIO: DIMPLESS® promove diminuição de distúrbios do sono e melhora do desempenho durante o dia, diminuindo o cansaço. Serenzo™ reduz 
o estresse e melhora a qualidade do sono por modular o cortisol. O Magnésio atua como cofator enzimático na síntese de neurotransmissores, além de 
promover efeito relaxante.

DIMINUIÇÃO DA ANSIEDADE E ESTRESSE
DIMPLESS®........................................................................................6 mg
Serenzo™.......................................................................................125 mg
Saffrin®............................................................................................80 mg
Griffonia simplicifolia.........................................................................20 mg
L-Theanina.....................................................................................150 mg

Administrar 1 dose após o café da manhã e à noite.

COMENTÁRIO: DIMPLESS® tem ação contra o estresse oxidativo, diminuindo, também, o estresse individual. Saffrin® proporciona diminuição 
da recaptação de serotonina, modula dopamina e norepinefrina, além da potente ação antioxidante. Associado à Griffonia simplicifolia esta ação 
é potencializada, pois é precursora na síntese de serotonina. Serenzo™ diminui os marcadores inflamatórios e promove modulação do cortisol, 
favorecendo a diminuição da ansiedade e do estresse. A L-Theanina aumenta os receptores de GABA, potencializando a ação do Saffrin® e do 
Serenzo™ na diminuição do estresse.

MELHORA DA PERFORMANCE FÍSICA NO PRÉ-TREINO
DIMPLESS®......................................................................................10 mg
I-Plus® Algea..................................................................................400 mg
Extrato de Green Tea.......................................................................200 mg

Administrar 1 dose 30 minutos antes do treino.

COMENTÁRIO: I-Plus® Algea é a alga marrom que possui uma composição única em oligoelementos, vitaminas e compostos bioativos como florotaninos 
e contribui para o rendimento devido à quantidade de iodo e antioxidantes presentes. DIMPLESS® favorece a performance por reduzir o estresse 
oxidativo. Extrato de Green Tea promove aumento do aporte de NO, melhorando o desempenho no treino.

Deste modo, DIMPLESS® pode ser utilizado na prevenção da canície capilar, pois além de conter SOD, possui Catalase e Glutationa 

Peroxidase, que são antioxidantes enzimáticos de primeira linha de defesa, que contribuem para redução de H2O2 nos folículos. 

DIMPLESS® age em todos os caminhos para evitar a formação e reduzir os radicais livres e, consequentemente, ele não deixa a 

melanogênese ser impedida, prevenindo o aparecimento dos fios brancos.
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Sugestões de Fórmulas

RECUPERAÇÃO FÍSICA NO PÓS-TREINO
DIMPLESS®......................................................................................10 mg
Vitamina C.............................................................................. .......120 mg
Cartidyss®......................................................................................500 mg

Administrar 1 dose 1 hora após o treino.

COMENTÁRIO: DIMPLESS® e Vitamina C são antioxidantes que melhoram a recuperação física e ajudam a normalizar o metabolismo muscular. 
Cartidyss® promove reposição de colágeno e GAGs para o cuidado com as articulações no pós-treino.

CUIDADOS COM A BELEZA
PROTEÇÃO CONTRA OS DANOS DA RADIAÇÃO UV
DIMPLESS®......................................................................................10 mg
Oli-Ola™.........................................................................................150 mg
Licopeno............................................................................................5 mg
Betacaroteno....................................................................................15 mg

Administrar 1 dose ao dia.

SOLUÇÃO IN E OUT 24 HORAS NA REDUÇÃO DA CELULITE
CÁPSULA REDUTORA DA CELULITE
DIMPLESS®......................................................................................40 mg

Administrar 1 dose ao dia.

ESFOLIANTE PARA USO DIÁRIO
AEP®..................................................................................................15%
Sabonete esfoliante qsp.....................................................................100 g

Aplicar nas regiões afetadas com massagens circulares e após 5 minutos enxaguar com água.

CREME PARA AÇÃO NOTURNA
Nocturshape™.......................................................................................4%
Creme com Xalifin-15® qsp................................................................100 g

Aplicar nas regiões afetadas à noite.

COMENTÁRIO: DIMPLESS® possui ação anti-inflamatória, protegendo contra os danos da radiação, sendo potencializado com Oli-Ola™, que protege 
a pele da radiação UVB. Os carotenoides são clássicos e essenciais na proteção contra a radiação. DIMPLESS® age no estímulo da lipólise e redução 
da adipogênese para diminuir o acúmulo de gordura, além de reduzir a fibrose, contribuindo para a diminuição da celulite. AEP® ajuda a combater a 
celulite, estimulando a microcirculação. Nocturshape™ promove a redução de acúmulo de gordura nos adipócitos durante a noite, reduzindo os níveis 
da proteína noturnina.

OUT

OUT

IN

PREVENÇÃO DO CABELO BRANCO
DIMPLESS®......................................................................................10 mg
DL-Metionina..................................................................................500 mg

Administrar 1 dose pela manhã.

COMENTÁRIO: DIMPLESS® é rico em Superóxido Dismutase (SOD), além de conter outros antioxidantes enzimáticos, como Catalase (CAT), Glutationa 
Peroxidase (GPx) e antioxidantes secundários. Devido à essa composição, DIMPLESS® pode ser utilizado na prevenção do cabelo branco, pois contribui 
na eliminação de H

2
O

2
 no folículo capilar. A DL-Metionina previne a oxidação da Metionina presente na tirosinase que, por sua vez, atua como um 

eliminador de H
2
O

2
 por meio da formação de Met-S = O, não deixando a enzima tirosinase ficar inativa.
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AM PM
Para a noitePara o dia

DIMPLESS®

Dimpless® é o único ativo IN com ação 
comprovada na celulite!
 
• Auxilia a redução visível da celulite em apenas 
   56 dias
• Ajuda a reduzir o tamanho dos adipócitos
• Favorece a Lipólise

Dose usual: 40 mg ao dia.

NUTRACEUTICAL BUSINESS 
& TECHNOLOGY AWARDS

WINNERWINNER

AEP - ALGEAESTHE 
POWDER®

AEP ajuda a reduzir a aparência das imperfeições decorrentes 
da celulite pela sua tripla ação: atua no sistema linfático, na 
matriz extracelular e no sistema microcirculatório. Colabora 
para levar as marcas da celulite embora. E o que fica é apenas 
o resultado!
 
• Livre de glúten, soja e derivados do leite
• Amplamente utilizado em produtos anticelulite na Europa
• Efeito drenante
• Aumento da microcirculação
• Certificação ECOCERT

Concentração de uso: creme: 2-5% 
máscaras e esfoliantes: 10-15%.

NOCTURSHAPE™
Ativo natural do plâncton encontrado na Lagoa de 
Fuente Piedra em Málaga e obtido por biotecnologia, 
NOCTURSHAPE™ atua diretamente na noturnina, 
uma proteína com maior atividade à noite, que 
provoca aumento da lipogênese e acúmulo lipídico. 
NOCTURSHAPE™ eleva os conceitos do cuidado 
corporal, com sua exclusiva ação noturna que reduz 
os níveis da noturnina nos adipócitos. 

• Único ativo direcionado à celulite com ação noturna
• Reduz níveis de noturnina nos adipócitos
• Diminui o acúmulo lipídico e aumenta a lipólise
• Aumenta a síntese de colágeno tipo I

Concentração de uso: 2-4%.

Solução para o 
celulite

combate da
24h por dia!

Remetente:
Galena Química Farmacêutica Ltda.
Rua Pedro Stancato, 860 - Campo dos Amarais
13082-050 | Campinas | SP.

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica


