tecnologia nova e revolucionária
para tratamento anti-rugas

Formato comprovado clinicamente

actiVLayr® é o que há de mais novo em
cuidados para a pele:
 Tecnologia patenteada - totalmente nova
 Reduz a quantidade e o volume das rugas;

Um tratamento de sete dias com as compressas
actiVLayr® aplicadas ao redor dos olhos obteve uma
redução de 19% no volume de rugas, 12% na quantidade
de rugas e 12% na profundidade das rugas.
Diminuição do TEWL (perda de água da pele) em até 17%.
Aumento da elasticidade em até 16%.
Redução de vermilhidão da pele em até 7%.
Clareamento da pele (redução de melanina) em até 4%
Rugas ao redor dos olhos
% de alteração

comprovado clinicamente
 Oferece a dose exata de extratos de frutas
e colágeno marinho para combater os
sinais da idade
 Aplicação prática e fácil
Tecnologia totalmente nova
actiVLayr® é uma compressa que concentra
uma mistura exclusiva de extratos naturais e
colágeno marinho, em uma forma seca e
estável, sem nenhum uso de aditivos. O
formato da compressa actiVLayr® foi
desenvolvido especialmente para aplicação
embaixo e ao redor dos olhos, para concentrar
o tratamento nas rugas desses locais e
também nas olheiras. Ao aplicar na pele
umedecida, os ingredientes são transferidos
rapidamente da compressa para a pele e
ativados instantaneamente.
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Ingredientes comprovados clinicamente
actiVLayr® é composto por uma mistura exclusiva de apenas três ingredientes naturais,
todos provenientes da natureza pura e limpa da Nova Zelândia:

Extrato de Casca de Kiwi Vinanza®: este extrato exclusivo e natural é feito com as cascas
de kiwis da Nova Zelândia. Esses kiwis desenvolveram diversas biomoléculas altamente
ativas em suas cascas, as quais protegem a fruta da luz solar intensa dos céus claros e sem
poluição da Nova Zelândia. Essas mesmas biomoléculas são extraídas das cascas para
criar o Extrato de Casca de Kiwi Vinanza®. Foi demonstrado clinicamente que esse extrato
reduziu a perda de água transepidérmica e ajudou a dar brilho à pele das voluntárias*.
Extrato de Semente de Uva Vinanza®: um extrato natural das sementes da uva Sauvignon
blanc, cultivadas na famosa região vinícola de Marlborough, na Nova Zelândia. Foi
comprovado que o Extrato de Semente de Uva Vinanza® aumentou a elasticidade e
reduziu o rubor da pele das voluntárias*.
Colágeno marinho: produto derivado da pele dos peixes de águas profundas dos
oceanos cristalinos da Nova Zelândia. O colágeno é famoso por preservar a integridade
da pele, e as fontes marinhas são muito procuradas devido à pureza do colágeno dessa
origem.
Aplicação fácil
Sua aplicação prática e fácil leva menos
de 1 minuto. Todas as participantes do
teste clínico** não tiveram dificuldades em
usar o produto, apreciaram a rapidez do
tratamento e não relataram reações
adversas.
Instruções de uso
1) Umedeça bem o local em que deseja
aplicar a compressa actiVLayr®.
2) Remova a película protetora da compressa
actiVLayr® com as mãos secas.
3) Aplique a compressa pressionando a parte
branca sobre o local umedecido.
4) Mantenha pressão sobre a compressa por 5
segundos.
5) Remova a compressa e limpe suavemente a
área de tratamento com um pano úmido.

Puro e natural, sem aditivos
Os extratos de frutas e o colágeno marinho
do actiVLayr® são fabricados por
processos naturais, a partir de matériasprimas colhidas por meio de práticas
sustentáveis e benéficas ao meio
ambiente, utilizando a tecnologia de
extração Aqua Pure®, 100% à base de
água. actiVLayr® utiliza apenas as
biomoléculas para o cuidado da pele, e
nada mais; sem additivos, sem o uso de
bases, sem conservantes, sem reagentes
agressivos, sem resíduos, sem pigmentação
artificial, sem fragrâncias.
Tratamento antirrugas específico e eficaz
As compressas actiVLayr® são desenvolvidas
para oferecer apenas a dose exata de
extratos de frutas e colágeno ao local correto,
proporcionando ótimos benefícios para a pele
e máxima eficácia no combate às olheiras e
rugas existentes ao redor dos olhos.

**17 voluntárias a partir de 35 anos aplicaram uma única compressa ao redor do mesmo olho uma vez ao dia, durante 7 dias. Os
parâmetros das rugas foram medidos usando o sistema de microfotografia Primos® 3D (GFMesstechnik GmbH, Alemanha).
* Ensaio clínico duplo-cego com 10 voluntárias, usando o Extrato de Casca de Kiwi Vinanza® e o Extrato de Semente de Uva Vinanza®,
que foram aplicados em uma base de creme uma vez ao dia, durante 8 dias. Os parâmetros da pele foram medidos com Tewameter,
Cutometer e Mexameter.

Nova Zelândia
Telefone: +64 3 579 3399

puro, ativo, natural

