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Tratamento instantâneo anti-
envelhecimento e lifting



SILK O luxuoso tratamento anti-
envelhecimento aborda as causas e os sintomas 
do envelhecimento da pele, preenchendo 
instantaneamente as rugas, linhas finas e 
melhorando a elasticidade da pele. Depois 
de apenas um tratamento Mimoso com 
SILK, os clientes ficam maravilhados ao ver 
e sentir uma pele suave e sedosa. Eles saem 
da clínica entusiasmados, sabendo que serão 
admirados e elogiados mais tarde, por estarem 
absolutamente lindos. 

o Problema
Rugas e linhas de expressão são os primeiros 
sinais externos do envelhecimento da pele. 
Muitos tratamentos de salão de beleza tratam 
desses sintomas, mas deixam o rosto do 
cliente vermelho e irritado.

Nossa Solução
O tratamento SILK pode ser realizado antes 
de uma ocasião especial para efeitos visuais 
imediatos, sem irritação da pele sensível, 
seborreica ou couperosa. Proteínas e fibras 
de seda suaves penetram na pele e reforçam 
a matriz natural de colagénio para uma pele 
absolutamente impecável.
O tratamento SILK de preenchimento de rugas 
cientificamente avançado apresenta, entre 
outros, um elastômero de polissilicone que cria 
a aparência de uma pele naturalmente sedosa 
e lisa, ao mesmo tempo que minimiza as 
causas internas de rugas faciais com seu ácido 
γ-aminobutírico de ponta. Este ácido bloqueia 
suavemente o caminho de transmissão do 
sinal elétrico entre as terminações nervosas 
e os vacúolos para minimizar a contorção da 
pele e a formação de rugas por dentro. 
Após apenas um tratamento de SILK, há uma 

SILK
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redução garantida de 80% no aparecimento 
de linhas finas. Quando usado junto com os 
produtos de cuidado doméstico da SILK, é 

perceptivel a redução de rugas continuamente.

Benefícios imediatos do 
tratamento com SILK:
• Suaviza, firma e aperta a pele para 

resultados imediatos e visíveis

• As fórmulas hidratantes deixam a pele 
macia e brilhante

• Infunde vitaminas e rejuvenesce a pele 
cansada

• Adequado para peles sensíveis, 
seborreicas e couperose

• Ideal para resultados instantâneos quando 
os clientes precisam estar no seu melhor

• Redução de 80% nas linhas de expressão 
em 10 minutos

• Restaura os níveis ideais de pH sem irritar

Benefícios de longo prazo do 
tratamento com SILK:

• Suaviza irregularidades em ácidos graxos
• Promove o crescimento de células 

saudáveis
• Redução de 25% nas linhas de expressão 

em 3 meses
• Atua como um escudo protetor contra o 

estresse oxidativo
• Fortalece o tecido conjuntivo, aumentando 

a formação de colagénio-I
• Melhora a microcirculação e fortalece a 

matriz de colagénio e elastina

A ciência por trás da Silk
Com base em uma combinação de poderosos 
ingredientes ativos projetados para alcançar 
resultados imediatos, SILK instantaneamente 
levanta e firma a pele.

As fibras biológicas de seda são absorvidas 
pela pele para reparar e fortalecer as fibras 
de colágeno danificadas. Esta ação aperta, 
firma e levanta a pele. Essas fibras naturais 
também melhoram a capacidade da pele de 
reter a umidade e aumentar a microcirculação 
para uma pele com aparência mais jovem e 
saudável.

O ácido γ-aminobutírico minimiza as rugas 
faciais ao bloquear as vias de transmissão do 
sinal elétrico entre as terminações nervosas 
e os vacúolos. O bloqueio das vias de 
sinalização reduz a contorção da pele e evita o 
desenvolvimento de linhas de expressão facial 
e a formação de rugas. Soro de preenchimento 
de rugas cientificamente avançado - um 
elastômero de polissilicone que preenche as 
rugas e deixa instantaneamente a pele suave 
como a seda.

γ-aminobutyric acid
blocking the electric
signal path causing
muscle movement

Collagen repairing
silk fiber bonds

Rejuvenating,
antioxidant rich
natural Plants

Polysilicone advanced
wrinkle filler
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Passo 2
SOOTHING EXFOLIATOR

O Esfoliante Calmante, enriquecido com Papaya Carica 
natural, antioxidantes, flavonóides e taninos firmadores, 
remove suavemente a camada externa da pele ao 
quebrar os radicais livres, sem causar vermelhidão.

Passo 3
ACTIVE TONER

O toner ativo sem álcool conclui o processo de 
limpeza. Contém alfa hidroxiácidos e extratos de 
Limpeza Natural que removem qualquer superfície 
opaca e poluentes que ainda permaneçam abaixo da 
superfície, equilibrando os níveis de pH e deixando a 
pele com tonalidade uniforme.

VISÃO GERAL DO TRATAMENTO 

Passo 1
GENTLE 
CLEANSING CREAM

Este Creme de Limpeza Suave remove as impurezas 
superficiais, deixando a pele limpa e fresca, sem 
irritá-la ou ressecá-la.
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Passo 6
MULTIVITAMIN DROPS

As Gotas Multivitamínicas ricas em antioxidantes 
aumentam os efeitos das Fibras de Seda, aumentando 
a produção de enzimas essenciais e infundindo a pele 
com nutrientes essenciais que firmam e rejuvenescem 
a pele envelhecida. Essas Gotas preparam a pele para 
a Máscara Remodeladora.

Passo 5
SILK FIBER +
SILK FIBER ACTIVATOR

O Silk Fibers + Silk Fiber Activator enriquecido com 
proteínas cria uma camada de suporte para levantar, 
suavizar e fortalecer instantaneamente a estrutura 
natural da pele. O ativador que o acompanha dissolve 
as fibras de seda e, juntos, fortalece a pele para 
obter uma pele instantaneamente tonificada e com 
aparência mais jovem.

Passo 4
BASE CREAM 
MASK

A Base Cream Mask aumenta a circulação sanguínea 
e mantém a temperatura ideal da superfície da pele 
para permitir a máxima absorção dos ingredientes 
ativos. A máscara leave-on prepara a pele para a etapa 
5 - absorção ideal das fibras de seda.



Passo 8
SILKY SERUM

O Silky Serum é um tratamento mimoso que proporciona 
o acabamento perfeito para uma pele lisa e perfeita. 
Ele preenche imediatamente as rugas enquanto 
hidrata, melhorando o fluxo sanguíneo e promovendo 
a regeneração celular saudável.

Passo 7
REMODELING 
MASK

A Máscara Remodeladora refrescante e calmante é 
rica em antioxidantes naturais e enzimas vegetais. A 
máscara adaptável deixa uma camada de fibras elásticas 
que remodelam a arquitetura da pele, proporcionando 
um efeito lifting imediato que é sentido e visto.
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Passo 1
GENTLE CLEANSING 
CREAM

Passo 2
SOOTHING 
EXFOLIATOR

Passo 3
ACTIVE TONER

[300 ml] [250 ml] [300 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Remove as impurezas superficiais 
sem irritar ou ressecar a pele. 

Lustra a pele opaca e sem vida para 
um brilho suave e radiante.

Um tônico facial com esfoliante alfa 
hidroxiácidos desativa a atividade 
proteolítica e completa o processo 
de limpeza.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Aplique o Creme de Limpeza Suave 
no rosto e pescoço úmidos com 
movimentos suaves e circulares. 
Adicione um pouco de água morna à 
espuma, se necessário. Remova com 
um pano úmido e seque. 

Misture 2 colheres de água quente 
com 1 colher de pó para obter uma 
pasta espessa e cremosa. Aplicar 
em todo o rosto, pescoço e decote 
com pincel, evitando lábios e olhos. 
Cubra o rosto com filme plástico e 
coloque uma toalha quente por cima 
para manter o calor e a umidade. 
Dependendo da sua preferência, o 
vapor também pode ser usado (no 
máximo 30 cm do rosto). Deixe por 
5-7 minutos. Remova a toalha e o 
filme plástico. Esfregue a mistura na 
pele por 1-2 minutos para maximizar 
a absorção dos antioxidantes, 
vitaminas e minerais.

Aplique suavemente o Active Toner 
em todo o rosto com um algodão, 
evitando a área dos olhos. Execute 
extrações, se necessário. Purifique 
a área de extração com toner ativo 
adicional.

VISÃO GERAL DO TRATAMENTO PROFISSIONAL
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Passo 4
BASE CREAM 
MASK

Step 5A
SILK FIBERS

Step 5B
SILK FIBER
ACTIVATOR

[250 ml] [150 ml] [300 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO

Aumenta a circulação sanguínea 
e mantém a temperatura ideal da 
superfície da pele para permitir a 
absorção máxima dos ingredientes 
ativos. A máscara leave-on prepara a 
pele para absorver as fibras de seda 
da etapa 5. 

Este tratamento de alta qualidade cria uma camada de suporte para levantar, 
suavizar e fortalecer instantaneamente, deixando a pele com um tom 
uniforme e uma aparência mais jovem.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Aplique uma fina camada de Base 
Cream Mask no rosto e pescoço 
limpos e esfoliados. Faça massagem 
na pele, deixando uma película 
ligeiramente visível. Não remova.

Use uma folha completa de fibra 
de seda por tratamento. Divida 
em pequenos pedaços e aplique 
uniformemente no rosto, pescoço 
e decote, por cima da Base Cream 
Mask.

Pegue 2 colheres de Silk Fiber 
Activator e aplique com um pincel 
sobre as Fibras de Seda. Massageie  
suavemente as fibras de seda até 
que se dissolvam e sejam absorvidas 
pela pele.



Passo 6
MULTIVITAMIN 
DROPS

Passo 7
REMODELING ALGAE 
MASK

Passo 8
SILKY SERUM

[150 ml] [150 gr] [100 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Infunde a pele com vitaminas e 
antioxidantes essenciais.

Deixa uma camada de fibras 
elásticas que remodelam a 
arquitetura da pele, proporcionando 
um efeito lifting imediato que é 
sentido e visto.

Um tratamento mimoso que 
proporciona o acabamento perfeito 
para uma pele lisa e perfeita. Ele 
preenche as rugas instantaneamente 
enquanto hidrata, melhorando o 
fluxo sanguíneo e promovendo a 
regeneração celular saudável.

DIRECTIONS DIRECTIONS DIRECTIONS

Imediatamente a seguir e sem 
enxaguar a máscara de Fibra de Seda, 
massageie no rosto e pescoço, até 
à completa absorção, várias Gotas 
Multivitamínicas. Aplique uma leve 
pressão para estimulação ideal da 
pele. 

Combine 30 gramas do pó Máscara 
Remodeladora com 90 ml de água. 
Misture rapidamente para obter 
uma mistura espessa e suave. Aplicar 
uma camada generosa em todo o 
rosto e uma camada mais fina no 
pescoço com uma espátula. Deixe 
a mistura secar por 7 a 10 minutos 
e vire uma máscara firme e elástica 
que modela, apóia e levanta a pele. 
Evite qualquer movimento facial 
para melhorar as propriedades de 
suavização de rugas da máscara.
Remova gradualmente em direção 
ao nariz em um movimento suave. 
Remova quaisquer vestígios 
remanescentes da máscara com 
um pano úmido. Continue com a 
Etapa 8.

Depois de remover a Máscara 
Remodeladora, complete o 
tratamento Silk massageando 
suavemente o Silky Serum na 
pele com movimentos suaves e 
ascendentes.
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ABSOLUTELY 
SMOOTH

UPGRADE CREAM UPLIFT CREAM

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

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

O sérum sedoso e mimoso 
Absolutely Smooth é uma alternativa 
segura e eficaz aos tratamentos de 
injeção para linhas finas e rugas, 
resultando em uma pele lisa, sedosa 
e perfeita.

Esta fórmula inovadora rica em 
antioxidantes com lípidos de bicho-
da-seda nutre e hidrata a pele. Esta 
fórmula única infunde hidratação ao 
mesmo tempo que a liga à pele para 
maior elasticidade e flexibilidade. A 
pele ficará mais firme, mais saudável 
e com aparência mais jovem. 
Adequado para pele seca.

Esta fórmula avançada apresenta 
lipídios de bicho da seda, uma nova 
geração de agentes tensores e um 
composto rico em antioxidantes. 
Ele reduz a perda de umidade e 
resulta em um efeito visivelmente 
tenso com um acabamento macio 
e sedoso dentro de minutos após a 
aplicação. Apropriado para todos os 
tipos de pele.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Dê um tapinha delicado com 
Absolutely Smooth no rosto limpo, 
focando nas áreas enrugadas. 
Aplique sempre que precisar 
estar absolutamente melhor do 
que o hidratante, para resultados 
imediatos. Aplique pelo menos duas 
vezes por semana sob o hidratante 
para redução de rugas a longo 
prazo. Após a aplicação, a pele ficará 
perfeitamente lisa, permitindo a 
aplicação de maquiagem impecável.

Aplique uma camada fina e uniforme 
de Upgrade Cream em todo o rosto. 
Não enxágue. Evite contato com os 
olhos.

Aplique uma camada fina e uniforme 
de Uplift em todo o rosto. Não 
enxágue. Evite contato com os olhos.

HOME CARE OVERVIEW



EYELIFT CREAM MY SILKY SERUM CLEANUP
CLEANSING
CREAM

[30 ml] [30 ml] [120 ml]

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Efeito lifting imediato. Apresentando 
uma combinação inovadora de 
agentes tensores e bio-peptídeos 
de penetração profunda, este 
creme Eyelift minimiza linhas finas, 
reduz olheiras e inchaço, e aperta o 
contorno dos olhos delicados para 
revelar uma pele suave como a seda.

Um tratamento mimo para pele 
flácida, rugas e linhas finas. Esta 
fórmula à base de polissilício com 
uma combinação de antioxidantes 
naturais e vitaminas A e C ativa a 
produção de colagénio, melhora 
a elasticidade, preenche as rugas 
e promove a regeneração celular 
saudável para uma tez lisa e 
antienvelhecimento.

Enriquecido com ingredientes de 
sabão neutro e hidratantes naturais, 
Clean Up lava suave e eficazmente 
as impurezas superficiais enquanto 
mantém a umidade essencial. A pele 
fica limpa e fresca, sem irritação ou 
ressecamento.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Aplique uma camada fina e 
uniforme de Eye Lift na área limpa 
dos olhos, duas vezes ao dia. Seque 
suavemente. 

Massageie suavemente My Silky 
Serum em todo o rosto com 
movimentos suaves e ascendentes.

Aplique o Creme de Limpeza Suave 
no rosto e pescoço úmidos com 
movimentos suaves e circulares. Se 
necessário, adicione água morna à 
espuma. Limpe com um pano úmido 
e seque.
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