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ILLUSTRIOUS

Fórmula despigmentante para uma

pele impecável
Fórmula de clareamento e brilho de alto desempenho projetada 

para restaurar o brilho da pele jovem e destacar um rosto 

brilhante.

ILLUSTRIOUS Atua controlando e regulando as fases da 

produção de melanina, trata a descoloração e pigmentação 

da pele causadas por alterações hormonais, manchas pós-

acne, fatores ambientais, exposição aos raios UV e ao processo 

natural de envelhecimento.

Proporciona clareamento visível desde a primeira aplicação, 

revelando uma pele mais brilhante, mais firme, mais suave 

e mais tonificada que dura ao longo do tempo, graças aos 

produtos de uso doméstico cuidadosamente formulados.

Benefícios

    Apropriado para todos os tipos e tons de pele

    Fórmulas leves e únicas

    FPS de amplo espectro

     Sem parabenos e petroquímico

     Livre de propileno glicol

     Livre de SLS 

     Sem silicone (exceto Absolute Bright)

Sobre o formato das embalagens

Tubos opacos para evitar a oxidação e garantir a 
estabilidade dos ingredientes ativos.
     Embalagem individual para manter a atividade e a 
eficácia dos ingredientes ativos.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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-21%
-30%

**p<0.001

D0 D28 D56

      Inibição da tirosinase

      Inibição da transferência da melanina

      Absorção do pigmento melanina

      Degradação da melanina

1. Supressão da tirosinase
inibe a produção de melanina

A tirosinase é uma enzima chave que cataliza a 

síntese de melanina. Sua supressão desenvolve 

inibidores da melanogênese.

Ingredientes Ativos:

Péptido Whitening (oligopeptido 68)

Previne a hiperactividade da tirosinase. Concorre 

com o receptor TGF-b para uma eficiência ótima de 

branqueamento. Previne a formação de enzimas 

TRP-1 e TRP-2 envolvidas na pigmentação, 

causando a inibição da síntese de melanina.

O peptídeo de clareamento induz luminosidade significativa 

na área pigmentada após apenas 4 semanas.

Alga White 
(Ascophyllum nodosum)

Extrato de alga marrom com propriedades 

comprovadas para clarear a pele. Inibe a síntese 

de melanina através da inibição da endotelina e 

tirosinase. Protege as membranas celulares contra 

a peroxidação lipídica. Protege contra os danos 

dos radicais livres, limita a oxidação da melanina 

e diminui a cor da mancha escura (pigmentação). 

Unifica e suaviza, deixando a pele mais radiante e 

luminosa.

Extrato de curcumina
(Tetrahidrodiferuloilmetano)

Alternativa natural à hidroquinona que inibe a 

tirosinase. Possui propriedades antioxidantes e 

anti-inflamatórias que combatem a pigmentação. 

Após um estudo de dois níveis que inclui um teste 

de trajetória e um ensaio clínico, eles comparam 

sua eficácia em 0,25% com a hidroquinona em 4%.

Os resultados mostram que o extrato de curcumina 

a 0,25% é igualmente eficaz, porém, mais seguro!

Avaliação clínica da cor da pele.

CONTROLE 
DA MELANINA

Illustr ious concentra-se em 
4 vias de despigmentação 
e clareamento:

• 

• 

• 

• 
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Chilean boldo tree extract-
equivalent concentration
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0.25% Tetrahidrocurcumin 

4% Hidroquinona 

Comparando a eficácia despigmentante entre 
0,25% de tetra-hidrocurcumina versus 4% de 
hidroquinona

Extrato de boldo chileno  
(Diacetil boldina)

Inibe a tirosinase, estabilizando-a em sua forma 

inativa, impedindo a pigmentação e a síntese de 

melanina induzida por UV.

Várias respostas biológicas envolvem o fluxo de 

Ca + 2 como um mensageiro intracelular.

De fato, Ca + 2 desempenha um papel importante 

no mecanismo normal da síntese de melanina 

induzida por UV, usando αα-MSH (hormônio 

estimulador de melanina),

Demonstrou-se que os fluxos de cálcio estão 

relacionados aos receptores adrenérgicos α e α 

ß, também relacionados à síntese de ααα-MSH e 

melanina.

O extrato ativo iluminador de boldo do Chile 

possui propriedades antagônicas dos receptores 

α e α ß adrenérgicos e interfere na recepção do 

cálcio. Esses processos regulam negativamente a 

melanogênese, reduzindo a síntese de melanina. A 

pigmentação epidérmica diminui.

Alterações (%) no conteúdo de melanina das células B16 

após 48 horas de incubação sob exposição ao ácido kójico 

(KA) ou diacetil boldin (DAB) em várias concentrações.

(Valores médios para n = 4 tentativas)

Os resultados obtidos com o extrato de boldo chileno 

mostraram uma redução acentuada na produção de 

melanina durante 48 horas. A diminuição foi associada à 

dose e foi equivalente a -27% para a menor concentração 

(0,001%). Foi obtida uma diminuição de 69% na 

melanogênese com a concentração mais alta, 37 ppm, 

equivalente a 3,7% do ativo.

Complexo de Vitamina C – 
(tetraisopalmitato de ascorbilo, fosfato de 
ascorbilo de magnesio, ácido ascórbico)

Fórmula estável de água e óleo à base de 

vitamina C com ação imediata e prolongada. Com 

propriedades antioxidantes, combate os radicais 

livres responsáveis   pelo escurecimento da pele. 

Reduz a produção de eumelanina, aumenta a 

produção de feomelanina e promove a síntese de 

colágeno.

Ácido fítico 

Potente antioxidante de origem vegetal ativa com 

efeito iluminador. Inibe a transformação enzimática 

da tirosina em melanina, restaurando o brilho natural 

da pele. Impede a interferência de ferro e cobre na 

produção de melanina, atuando como bloqueador 

da formação de melanina.
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A vitamina B3 inibe a transferência de 

melanossomas, promovendo um brilho 

uniforme e radiante.

2. Inibição da melanina: 
inibição das interações entre 
queratinócitos e melanócitos

A pigmentação se deve em parte à transferência 

de melanossomos melanizados sintetizados por 

melanócitos para os queratinócitos vizinhos.

Ingredientes Ativos:

Whitening complex 

(ácidos hexilresorcinol, cáprico, 

caprílico y caproico) 

Nova geração de compostos clareadores seguros 

para a redução da pigmentação, à base de derivados 

de resorcinol e ácidos graxos.

A ação de clareamento é tripla:

     Interfere na transcrição da tirosinase ou 

enzima de glicosilação e impede sua absorção 

no melanossoma antes da síntese da melanina.    

Inibe atividades enzimáticas, como inibidor 

competitivo da tirosinase durante a síntese de 

melanina.

     Inibe a transferência de melanossomas para 

queratinócitos e promove uma esfoliação leve 

graças à atividade de ácidos graxos após a 

síntese de melanina.

Niacinamida 

Mecanismo de ação
1 - Após 100 dias

pré-tratamento 10 dias 71 dias

100 dias87 dias

Protege e Previne

NIACINAMIDA

NIACINAMIDA
Equilibra e repara

Proteção do ADN
Proteção contra a supressão imunitária induzida pela UV

Fotoenvelhecimento

Reparação 
ADN

Melhora da 
elasticidade

Dano ADN

Unifica o tom, reduz a 
pigmentação.

Mecanismo de clareamento:
inibição da transferência de melanosoma

3. Absorção da Melanina das 
capas superiores da pele

Ingredientes Ativos:

Agente absorvente (silicato de aluminio)

Absorve e descarrega melanina excessiva. O teste 

in vivo mostra uma melhora na cor da mancha 

após o tratamento com o ativo.

• 

• 

• 
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pré-tratamento 14 dias 28 dias

54 dias

2- após 54 dias

39 dias

4. Degradação da melanina: 
descoloração e visibilidade 
reduzida da pigmentação

Ingredientes Ativos:

Complexo de óxido de carbono C 

(ácido ascórbico, carbonato de sodio)

Baseado no mineral Nahcolite que contém 

carbonato e vitamina C pura, atua como um ativo 

iluminador, ativando o suprimento de oxigênio 

para as células e promovendo uma melhor 

microcirculação sanguínea. Seu sistema exclusivo 

libera CO2, para garantir a penetração da vitamina 

C ativa e a atividade máxima.

A reação de luminosidade ocorre inibindo a 

síntese de tirosinase, promovendo clareamento 

imediato:

Alga White (Ascophyllum nodosum)

Extrato de alga marrom com a capacidade de 

clarear a pele. Protege as membranas celulares 

contra a peroxidação lipídica. Protege contra os 

radicais livres, limitando a oxidação da melanina 

e diminuindo a coloração das manchas escuras 

(pigmentação). Unifica e suaviza, deixando a pele 

mais luminosa.

Resveratrol

Promove a degradação da melanina e atrasa seu 

processo de acumulação, levando a resultados 

visíveis. Anti-inflamatório ativo, penetra na barreira 

da pele e melhora a atividade antienvelhecimento. 

Protege as células contra danos oxidativos 

associados aos efeitos dos radicais livres e 

radiação UV.

Glycyrrhiza glabra (alcaçuz) 

Poderoso ativo clareador com propriedades 

antioxidantes e inflamatórias.

Complexo Mineral

(carbonato de magnesio, óxido de 

zinc, dióxido de titanio, silicato de 

aluminio) 

Propriedades de clareamento; proteção e 

remineralização da pele.

Mineral Marino Azul 

Com base em uma tecnologia de clareamento de 

tom, ele atua como um filtro de cor para obter uma 

aparência de pele mais clara, brilhante e uniforme. 

Serve de suporte para esfoliar e regenerar os 

ativos da pele.

Retinol y AHA+BHA

Promove esfoliação e renovação celular. Reduz 

a visibilidade das descolorações e unifica o tom 

irregular. Restaura a luminosidade, melhora a 

textura para uma aparência rejuvenescida e 

radiante.

Ácido hialuronico

Ativo hidratante que atua como agente redutor 

da inflamação. Redensifica a pele por dentro, 

ajudando a reduzir a visibilidade das manchas.



6

FORMULAS E PROTOCOLO PROFISSIONAL
Resultados imediatos

Paso 1
MICELLAR
WATER

Paso 2A
PEEL
POWDER

Paso 2B
PEEL
ACTIVATOR 

[300 ml] [30x4.5gr] [300 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

As cápsulas de micelas submicronizadas 
funcionam como um ímã, atraindo e 
removendo impurezas e maquiagem; 
quando entram em contato com a pele, 
quebram e liberam surfactantes leves 
que também permitem o uso rápido, 
sem esforço, seguro e não irritante na 
área dos olhos. Contém hidratantes e 
agentes calmantes e equilibra o pH da 
pele, preparando-o para a esfoliação. 
Não enxágue.

Fórmula de dupla ação que acelera o metabolismo para aumentar instantaneamente 
o suprimento de oxigênio e a luminosidade. Neutraliza os radicais livres que 
levam à pigmentação, inibe a atividade da tirosinase e a hiperpigmentação pós-
inflamatória. O retinol encapsulado reage com a vitamina C, aumenta a renovação 
celular e a síntese de fibras de colagênio e elastina de alta qualidade. A papaína 
quebra a adesão intracelular, permitindo uma penetração profunda e estimulando 
a renovação celular. O ácido kójico promove um brilho e tom uniformes. Um 
nível de pH de 4,6 garante luminosidade eficiente sem irritar ou desencadear a 
atividade da melanina.

ATIVOS ATIVOS ATIVOS

Produtos de limpeza suaves, extrato de 
camomila, bisabolol, aloe vera, extrato 
de pepino, glicerina.

Ativos: ácido ascórbico, extrato de 
curcumina, papaína, ácido kójico, mineral 
nahcolite

AHA (ácidos glicólico, láctico, málico e 
fítico), arginina ferulada, ácido salicílico 
encapsulado, retinol encapsulado, extrato 
de algas gigante, uréia

MODO DE USO USE USE MODO DE USO USE

Mergulhe as almofadas de algodão 
com água micelar e limpe a pele 
completamente,  até que esteja 
completamente limpa.
Prepare a etapa 3 - Hydro Fusion e 
deixe descansar.

Misture 1 saqueta de Peel Powder com duas colheres de chá (10 ml.) De Peel 
Activator com um pincel e aplique uniformemente no rosto, além de uma pequena 
quantidade no pescoço e no decote. Massageie suavemente. Deixe por 2-3 minutos, 
dependendo da reação da pele. Uma leve sensação de coceira pode ser sentida. 
Enxágüe com água morna. Continue a extração, se necessário. Limpe com água 
micelar e seque.
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Paso 3
HYDRO
FUSION

Paso 4
MASK

Paso 5
ALGAE
MASK

[500 ml] [250 ml] [150 gr]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Fórmula ultraleve, refrescante e não 
oclusiva para luminosidade imediata! Os 
ativos botânicos acalmam e refrescam 
após a esfoliação. O oligossacarídeo 
hidrata e reduz a perda de água 
transepidérmica, melhorando a função 
de barreira lipídica. Estimula a pele opaca, 
ativando a microcirculação e aumentando 
a atividade celular. Remineraliza para 
restaurar a vitalidade e luminosidade, 
tonificando.

Máscara de rejuvenescimento com 
ingredientes ativos concentrados. Reduz 
manchas escuras, promove uma aparência 
uniforme e acelera o processo de lavagem. 
O mineral azul marinho é baseado na ciência 
da cor e na tecnologia de luminância óptica, 
aprimorando um tom branco puro. Com 
propriedades calmantes e anti-inflamatórias, 
neutraliza os radicais livres. O processo 
osmótico, quando aplicado no Hydro Fusion, 
permite uma ótima penetração dos ativos.

A  m á s c a r a  d e  a l g a s  i l u m i n a 
instantaneamente a pele do rosto.
A máscara promove um brilho uniforme 
na pele e estimula a produção natural 
de colágeno para reduzir a visibilidade 
das linhas de expressão e rugas.
Polissacarídeos de algas melhoram a 
função de barreira da pele e previnem 
a perda de água epidérmica. Tem um 
efeito calmante na pele.

ATIVOS ATIVOS ATIVOS

Algas gigantes, extrato de curcumina, 
aloe vera, polissacarídeos, vitamina 
C. estável

Complexo mineral (agente absorvente, 
carbonato de magnésio, óxido de zinco, 
dióxido de titânio, mineral azul marinho), 
extrato de alcaçuz, resveratrol.

niacinamida, extrato de curcumina, 
vitamina C estável, ácido kojic, algas 
em pó, bisabolol, extrato cítricos.

MODO DE USO USE USE MODO DE USO USE MODO DE USO USE

Aplique e massageie suavemente o 
rosto e o pescoço por 5 a 7 minutos, 
adicionando gradualmente mais Hydro 
Fusion. Deixe uma camada fina na pele.

Aplique no rosto sobre Hydro Fusion e 
aguarde 10 minutos antes de removê-
lo com um pano úmido, deixando uma 
película fina e uniforme na pele.

Aplique uma camada uniforme no rosto e 
deixe por 10-12 minutos. Remova e limpe 
o resíduo com um pano úmido. Secar.
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Paso 6
SERUM

Paso 7
DAY CREAM 
SPF50

[50 ml] [100 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO

De textura leve e de fácil absorção, o 
Illustrious Serum é rico em polissacarídeos.
Ilumina e hidrata a pele do rosto 
graças aos seus ingredientes ativos. 
Com propriedades antioxidantes e 
antienvelhecimento, o soro reduz e 
previne manchas escuras na pele, 
deixando uma aparência uniforme e 
melhorando a elasticidade da pele.

Rico em agentes fotoprotetores, melhora 
a luminosidade. Reduz a pigmentação 
causada por danos ambientais e evita a 
formação de novas manchas escuras. A 
nova tecnologia de filtro solar aumenta a 
defesa UVA + UVB de amplo espectro. O 
ácido hialurônico fornece ampla hidratação, 
enquanto os refletores de brilho melhoram 
a luminosidade.

ATIVOS ATIVOS

Vitamina E, vitamina C estabilizada, 
polissacarídeos, resveratrol, peptídeo 
iluminante, niacinamida, algas brancas, 
hexilresorcinol, extrato de boldo chileno, 
extrato de curcumina

Protetores solares UVA + UVB, peptídeos 
clareadores, HA, umidade ativa, alcaçuz, 
vitamina E, refletores de luz.

MODO DE USO USE MODO DE USO USE

Aplique algumas gotas e massageie 
no rosto, pescoço e decote.

Aplique uma camada uniforme no rosto e 
pescoço suavemente. Deixe uma película 
fina na pele para maximizar a proteção.
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FORMULAS DE TRATAMENTO EM CASA
Resultados duradouros

MICELLAR
WATER

CLEANSER TONER

[200 ml] [200 ml] [200 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

As cápsulas de micelas submicronizadas 
funcionam como um ímã, atraindo e 
removendo impurezas. Quando em 
contato com a pele, as cápsulas quebram 
e liberam surfactantes leves que permitem 
o uso rápido, seguro e não irritante na 
área dos olhos.
Contém hidratantes e agentes calmantes. 
Equilibra o pH da pele e se prepara para 
a esfoliação.
Fórmula sem enxágüe.

Ele limpa completamente, mas com cuidado. 
Atualiza e purifica a pele instantaneamente.
Formulado com AHA, limão e extrato de 
alcaçuz para ajudar a clarear a pele.

Acalma e hidrata, clarificando o tom e 
melhorando a textura da pele.

ATIVOS ATIVOS ATIVOS

Limpador suave, bisabolol, aloe vera, 
extrato de pepino, glicerina

Ácido glicólico, extrato cítrico, pantenol, 
extrato de hamamélis

Extrato de hamamélis, extrato de cálcio, 
hidratante ativo, ácidos fítico e láctico, 
niacinamida

MODO DE USO USE USE MODO DE USO USE MODO DE USO USE

Mergulhe as almofadas de algodão 
com água micelar e limpe bem a pele, 
até que esteja completamente limpa.

Massageie todo o rosto e pescoço. 
Enxágüe com água morna.

Limpe cuidadosamente o rosto e o 
pescoço com uma bola de algodão.
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ABSOLUTE
BRIGHT

SERUM PEELING

[30 ml] [30 ml] [50 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Soro de luminosidade concentrado 
com base em uma técnica inovadora 
para estabilizar a vitamina C para 
aumentar a atividade antipigmentação, 
antienvelhecimento e antioxidante. Unifica 
o tom da pele, melhora a flexibilidade, 
reduz e previne manchas escuras. De 
textura leve e de fácil absorção, deixa 
a pele mais luminosa e radiante. O 
equilíbrio perfeito de ácidos graxos 
livres reforça a barreira da pele.

Hidrata a pele, promovendo tom e flexibilidade. 
Formulado com antioxidantes, deixa a pele 
hidratada, luminosa e radiante.

Descamação leve para promover um 
tom uniforme e desfocar as linhas finas.

A combinação de AHA com arginina e 
plâncton splints diminui a pigmentação, 
melhora o fluxo de oxigênio e a viabilidade 
celular, diminuindo a profundidade das 
rugas.

ATIVOS ATIVOS ATIVOS

15% de ácido ascórbico, vitamina E, 
bisabolol, ceramidas.

AlgaWhite, hexilresorcinol, vitamina E,
Vitamina C estável, polissacarídeos, 
resveratrol ,  peptídeo i luminante, 
niacinamida, extrato de árvore boldo 
chilena, extrato de curcumina.

AHA + BHA (ácidos glicólico, lático, 
málico, salicílico e fítico), extrato de 
plâncton, arginina ferulada, extrato de 
uva-ursina, alcaçuz.

MODO DE USO USE USE MODO DE USO USE MODO DE USO USE

Aplique no rosto e massageie até absorver.
* Você pode sentir uma sensação de 
ardência após a aplicação.

Aplique algumas gotas e massageie no 
rosto, pescoço e decote.

Aplique duas vezes por semana no rosto, 
pescoço e decote e deixe agir por 3-5 
minutos, dependendo da reação da pele. 
Limpe com um pano úmido.



12

MASK DAY CREAM
SPF 50

EYE CREAM
SPF 15

[75 ml] [50 ml] [15 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Máscara de rejuvenescimento com 
ingredientes ativos concentrados. Reduz 
manchas escuras, promove uma aparência 
uniforme e acelera o processo de lavagem. 
O mineral azul marinho é baseado na ciência 
da cor e na tecnologia de luminância óptica, 
aprimorando um tom branco puro. Com 
propriedades calmantes e anti-inflamatórias, 
neutraliza os radicais livres.

Rico em agentes fotoprotetores, melhora 
o brilho e a luminosidade.
Reduz a pigmentação causada por danos 
ambientais e, ao mesmo tempo, impede 
a formação de novas manchas escuras.
A nova tecnologia de filtro solar aumenta a 
defesa contra UVA + UVB de amplo espectro. 
O ácido hialurônico na fórmula fornece 
ampla hidratação, enquanto os refletores 
de luz melhoram a aparência.

Tratamento de ação tripla para a área do 
contorno dos olhos. Ajuda a prevenir o 
inchaço, reduzir as bolsas sob os olhos 
e fornecer proteção UV.
Mostra toda a área do contorno dos 
olhos brilhante e radiante.

ATIVOS ATIVOS ATIVOS

Complexo mineral (agente absorvente, 
carbonato de magnésio, óxido de zinco, 
dióxido de titânio, mineral azul marinho), 
extrato de alcaçuz, resveratrol.

Protetores solares UVA + UVB, peptídeos 
clareadores, AH, umectantes ativos, 
alcaçuz, vitamina E, refletores de luz.

Filtros solares UVA + UVB, HA, vitamina 
C estabilizada, complexo peptídico 
ocular (hesperidina metil-chalcona + 
dipeptídeo-2 + palmitoil tetrapeptídeo-7), 
cafeína, vitamina E, refletores de luz.

MODO DE USO USE USE MODO DE USO USE MODO DE USO USE

Aplique uma camada fina e uniforme duas 
vezes por semana no rosto, pescoço e 
decote. Deixe por 10 minutos, remova 
com um pano úmido,

Aplique uma camada uniforme no rosto e 
pescoço suavemente. Deixe uma película 
fina na pele para melhor proteção.

Aplique cuidadosamente uma camada 
fina na área do contorno dos olhos.
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NIGHT
CREAM

NIGHT
EYE CREAM

HAND CREAM
SPF 15

[50 ml] [15 ml] [50 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Creme intensivo, leve, macio e de rápida 
absorção, com um efeito esfoliante suave.
Ilumina a pele à noite, promovendo um 
tom e textura uniformes.

Creme leve que reduz a visibilidade de 
linhas finas, bolsas e papos ao redor e 
sob os olhos.
Amacia, hidrata e firma à noite.
Aumenta a luminosidade para uma aparência 
mais brilhante e jovem.

Protege contra a secura e os danos do 
sol, reduzindo a aparência de manchas 
e sinais da idade.

ATIVOS  ATIVOS  ATIVOS

Retinol, extrato de curcumina, extrato de 
árvore boldo chilena, vitamina E.

Complexo de peptídeos oculares 
(hesperidina metil-chalcona + dipeptídeo-2 

+ palmitoil-tetrapeptídeo-7, vitamina C 
estável, peptídeo clareador, cafeína, 
retinol).

Protetores solares UVA + UVB, diacetil 
boldina, extrato de curcumina, glicosídeo 
ascorbil, óleo de jojoba, vitamina E, 
glicerina.

MODO DE USO USE USE MODO DE USO USE MODO DE USO USE

Aplique uma camada uniforme no rosto, 
pescoço e decote.

Aplique delicadamente uma camada 
fina na área dos olhos.

Aplique uma quantidade generosa e 
massageie até absorver.
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