
DermclarCelu
Solução definitiva para celulite.
Reduz, firma!

* Design anterior e enquanto durar o estoque

10 units x 10 ml
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O que é DermclarCelu
Formulado a partir de L-Carnitina, 
Centella Asiatica, Cafeína, Silício, entre 
outros ingredientes, cujas características

são uma mistura ideal com propriedades 
reestruturantes, cito-protetoras e 
adelgaçantes. Também ajudam a reduzir 
visivelmente o efeito "casca de laranja" e 
a pele fica mais firme.

Benefícios 
Tratamento adequado para celulite 
edematosa, celulite dura, celulite 
inflamatória e celulite mole. Reduz os 
depósitos de gordura de celulite. O 
tecido fica mais liso e firme após o 
tratamento da celulite ou da 
adiposidade extensa. Grande ajuda 
nos tratamentos de adiposidade 
localizada.

Ingredientes Ativos
A L-carnitina e a cafeína mobilizam a 
gordura acumulada para que o metabolismo 
do corpo se encarregue de queimá-la. Cafeína 
também  melhora a circulação ao mesmo 
tempo que tonifica a pele, reduzindo o 
aparecimento da celulite. 

O silício orgânico hidrata, renova e 
regenera as células e aumenta a síntese 
de colágeno.

Centella Asiatica tem o poder de 
restaurar a aparência saudável da pele 
como seu ativo 

os ingredientes desempenham um papel na 
circulação sanguínea e na produção natural 
de colágeno.
O Meliloto tem propriedades 
adstringentes, antiinflamatórias e 
vasculares de proteção, ajudando a 
melhorar a circulação em pernas pesadas e 
inchadas e a fortalecer os capilares.
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Áreas de AplicaçãoTerapia Transdérmica
Desenhado para penetrar na pele com 
diferentes métodos de aplicação. Vendido 
em frasco estéril de 10 ml.

Aplicação tópica com fricção simples. 
Aplicação tópica durante a massagem. 
Terapia transdérmica por eletroporação. 
Terapia transdérmica por pressão. 
Terapia transdérmica por injeção 
intradérmica e subcutânea.

Protocolo
Ter uma sessão da técnica de terapia 
transdérmica escolhida pelo profissional 
a cada 5 a 7 dias, com 5 a 10 sessões no 
total, de acordo com a evolução dos 
resultados. Uma vez terminado o 
tratamento, faça 3 ou 4 sessões de 
manutenção por ano.

-  Braço interno e externo
-  Parede abdominal

 Nádegas
- Coxas
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