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A Bothanica Mineral® foi fundada em 1999, e suas bases estão alicerçadas em dois 
pilares e um grande propósito, formando a tríade do bem.

O primeiro pilar é o princípio da homeopatia de Samuel Hahnemann, médico 
alemão fundador da referida disciplina, que viveu entre 1755 a 1843 na Alemanha. 
Esta essência acompanha os fundadores desde a primeira geração, em 1969, época 
em que seus antecessores, médicos visionários, já se utilizavam com frequência desta 
terapia.

O segundo pilar é a genuína prática médica ortomolecular*, inaugurada por 
Linus Carl Pauling (1901 a 1994), um químico quântico e bioquímico dos Estados 
Unidos, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1954, reconhecido mundialmente 
por seus feitos na biologia molecular.

Com o Propósito de Curar Pessoas, nasce a Bothanica Mineral®, uma empresa 
voltada à fabricação de quânticos, nutracêuticos e cosmecêuticos do bem, cuja 
essência dos resultados é o amor incondicional colocado dentro de cada frasco de 
seus produtos.

Em 2015 a empresa foi reconhecida mundialmente, no campo da estética, por seu 
trabalho de nome STRIORT® - Fim das Estrias, um método inovador que reduz 
a aparência das estrias brancas em até 80% já na primeira sessão.

O STRIORT® é considerado o maior método de estética do planeta e melhor 
tratamento contra todos os tipos de estrias do mundo, hoje em mais de 30 
países nos 5 continentes.

Bothanica Mineral
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A Bothanica Mineral® está presente
em mais de 30 países, nos 5 continentes.

Conheça todos os países em que estamos presentes.

• Brasil
• Argentina
• Uruguai
• Peru
• Colômbia
• Chile
• Equador
• Bélgica

• Guatemala
• EUA
• Canadá
• México
• Nigéria
• Turquia
• Japão
• Holanda

• Austrália
• Nova Zelândia
• Reino Unido
• Irlanda
• Portugal
• Espanha
• França
• Azerbaijão 

• Alemanha
• Áustria
• Suíça
• Dinamarca
• Bósnia-Herzegovina
• Noruega
• Suécia
• Angola
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Leort

PH10

Cenzi

Creme Dinamizador

Fluído Dinamizador

Cenzi White

DMAE

STRIOX

GEO

FLA

CEL

Líquido O-Crioterápico

Gel Crioterápico

Argila Ortoglicerinada

Argila Verde

Emulsão O-Esfoliante

Argila Rosa

Vividine Eutrófico Creme

Vividine Tissular Creme

Ortosal

Água Termal

Film Paper

Ansiedin

Astaxantina

Ômega 3

Própolis Verde

Kirll Oil

Prostatin

Matalone 50+

Metalone

Colágeno Firmez

Kest

Fator AC

Sérum Otimizador

Sérum Firmador

Sérum Aroeira

Sérum Magnésio

Sérum Manganês

Sérum Cobre

Sérum Silício

Sérum Zinco

Sérum Enxofre

Sérum Selênio

Sérum Cálcio

Sérum Vividine Eutrófico

Água Termal Home Care

DMAE HOME CARE

Sérum Ortohidratante

Cenzi White Home Care

Ortopantol

Orto-C

SOS Biocalmant

Sabonete Barra STRIORT de Argila Preta

Sabonete Barra de Argila Preta

Sabonete Barra de Argila Branca

Sabonete Barra de Argila Vermelha

Sabonete de Urucum

Sabonete Líquido de Argila Preta

Sabonte Líquido de Argila Branca

Sabonte Líquido STRIORT de Argila Preta

Sabonte Líquido STRIORT de Argila Branca

STRIOX Home Care

Corpo & Alma

KIT STRIORT®

PH10 Home Care

Fluído Dinamizador Home Care

Creme Dinamizador Home Care

Cenzi Home Care

Vividine Eutrófico Creme Home Care

Vividine Tissular Creme Home Care

Álcool Gel
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Os cursos conceito mais inovadores do 
mercado mundial de estética.

A Bothanica Mineral® investe em pesquisas e estudos 
para que você tenha sempre a melhor experiência.

CURSOS BOTHANICA MINERAL®

Resultados que impressionam! Desvende os segredos 
da redução de gordura localizada e do combate à 
celulite com resultados que sur-preendem, tratando 
a causa já na primeira sessão.

Metodologia nº 1 no Mundo 
contra Celulite e Gordura Localizada

FIM DA CELULITE

Firmez é o novíssimo tratamento desenvolvido 
pela Bothanica Mineral® junto a Prof.ª Michelle 
Sanz para flacidez de pele e músculo. Alia 
nutracêuticos, cosmecêuticos e eletroterapia. Pode 
ser aplicado no rosto e no corpo e é indicado 
para: Pós-bariátrica, Rejuvenescimento facial, 
Processos de emagrecimento, Pós-parto (com ou 
sem diástase  do reto abdominal) e Lactantes - 
com um protocolo especial para a cliente.

FIM DA FLACIDEZ

Método não invasivo de combate às estrias, 
com resultados de até 80% na melhora da 
aparência das estrias brancas e vermelhas já 
na primeira sessão.

FIM DAS ESTRIAS

- Maior método de estética do Mundo
- Melhor tratamento contra todos 
   os tipos de estrias do planeta

O curso Ortofit traz um método não agressivo e 
efetivo para promover a harmonização corporal 
de forma rápida, através de uma única aplicação 
de aproximadamente 30 minutos.

MASSAGEM FRANCESA

Fit no tempo, Fit no preço e
Gigante nos resultados 

5
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LEORT
Líquido Enzimático Ortomolecular.

Atua como um potente anti-inflamatório, antioxidante e varredor de radicais livres, 
toxinas e metais tóxicos, eliminando o ranço celular acumulado. Promove uma 
profunda destoxificação do organismo, auxiliando na saúde estética, no combate à 
celulite e outras disfunções estéticas, inclusive faciais, como acne. Tem ação lipolítica 
e afinidade pelos adipócitos, ativando os complexos enzimáticos que promovem a 
quebra e queima da gordura. Possui também a função de reparação e construção 
dos tecidos e estrutura da pele, atuando no combate da flacidez e estrias. Aumenta 
a permeação dos ativos de outros produtos da linha Bothanica Mineral® quando 
utilizados em associação, potencializando os resultados dos tratamentos. Finalizador 
oficial do método STRIORT®, onde após agressão do tecido e produção de radicais 
livres, o mesmo varre estes mesmo radicais livres, além de estimular a longo prazo a 
produção de colágeno e elastina, minimizando a aparência das estrias brancas (largas 
ou finas) em até 80% já na primeira sessão.
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PH10
Ôzonio Tópico.

Usado na Prática Médica Ortomolecular como terapia bio-oxidativa, fornece oxigênio aos 
tecidos. Possui ativos que regulam e reparam a respiração tecidual, aumentando o transporte 
e fornecimento de oxigênio aos tecidos. Matam os parasitas, vírus e bactérias durante a 
assepsia. Pesquisas publicadas afirmam que o peróxido de hidrogênio a 0,5% mata o COVID19.

Ativos: Peróxido de Hidrogênio estabilizado e Extrato de Ipê Roxo.

Modo de ação: o peróxido de hidrogênio com auxílio da enzima SOD – Superóxido 
Dismutase, uma das cinco enzimas mais abundantes no nosso corpo é catalisado, seguida de 
outra enzima muito importante que é a catalase, responsável por aumentar em 600 vezes o 
aporte de oxigênio. Indicado para infecções em geral, pois tem ação bactericida, ou seja, mata 
bactérias, vírus, parasitas, vermes e protozoários.

CENZI
Combate a gordura localizada e celulite 
em todos os graus.

Aumenta a circulação do local aumentando metabolismo e oxigenação. 
Descongestiona os tecidos afetados pela celulite e gordura localizada liberando 
água e toxinas acumuladas, estimula quebra da gordura.

Ativos: Nicotinato de Metila, Bálsamo do Peru e Óleo de Rícino.

PROVA DE TOQUE: aplique o produto no antebraço ou atrás da orelha
e deixe agir por 30 minutos. Lave o local. Aguarde 24 horas e, se ocorrer
irritação, coceira ou ardência no local, o produto não deve ser utilizado.

Modo de ação: O efeito acontece de forma rápida e eficaz. Nos primeiros 
minutos, a pele está absorvendo profundamente seus princípios ativos, 
atravessando as camadas da pele e chegando no seu alvo. Na segunda fase, o 
produto já penetrou e sua composição ativa já começa a agir, provocando uma 
super ativação da circulação. Seu efeito é tão poderoso, que é possível ver a 
pele ficando vermelha e quente nos locais aplicados. Esse efeito intenso dura 
em torno de 40 minutos. A terceira fase é quando a pele já passou pelo efeito 
intenso.  Após os 40 minutos de ativação, o aquecimento e o vermelho vão 
reduzindo, deixando a região tratada suave e hidratada.

7



© 2020 por Bothanica Mineral.

CREME DINAMIZADOR
Creme anti-celulite, gordura localizada
e retenção de líquidos.

Possui ativos potentes que estimulam a quebra de gordura, o metabolismo 
e a eliminação de líquidos, além de hidratar a pele e melhorar a circulação. 
Contribui para a melhora da celulite, gordura localizada e eliminação de líquidos.

Ativos: Alga, Gengibre, Pimenta, Manteiga de Karité, Cafeína, Alcachofra, 
Cravo-da-Índia, Cavalinha, Centella Asiática, Café Verde, Fosfatidilcolina, Arnica 
Montana, Ginkgo Biloba, Marapuama, Guaraná, Chá Verde, Hera, Pimenta Preta, 
Pimenta Rosa, Pimenta Vermelha.

Modo de ação: a cafeína estimula a queima de gordura na célula, ativa a 
microcirculação e funciona como firmadora e hidratante da pele, além de deixar 
a pele mais firme e amenizar o aspecto de “casca de laranja”. A fosfatidilcolina 
atua favorecendo a ação de enzimas que degradam lipídeos da membrana celular. 
Nas células gordurosas, esta ação facilita a liberação da gordura de seu interior.

FLUÍDO DINAMIZADOR
Fluído anti-celulite, gordura localizada
e retenção de líquidos.

Potencializa a ação do Creme Dinamizador e possui ativos potentes para 
estimular a quebra de gordura, o metabolismo e a eliminação de líquidos, além 
de hidratar a pele e melhorar a circulação. Contribui para a melhora da celulite, 
gordura localizada e eliminação de líquidos.

Ativos: Alga, Gengibre, Pimenta, Manteiga de Karité, Cafeína, Alcachofra, 
Cravo-da-Índia, Cavalinha, Centella Asiática, Café Verde, Fosfatidilcolina, Arnica 
Montana, Ginkgo Biloba, Marapuama, Guaraná, Chá Verde, Hera, Pimenta Preta, 
Pimenta Rosa, Pimenta Vermelha.

Modo de ação: a cafeína estimula a queima de gordura na célula, ativa a 
microcirculação e funciona como firmadora e hidratante da pele. Além de deixar 
a pele mais firme e amenizar o aspecto de “casca de laranja”, a fosfatidilcolina 
atua favorecendo a ação de enzimas que degradam lipídeos da membrana celular. 
Nas células gordurosas, esta ação facilita a liberação da gordura de seu interior.
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CENZI WHITE
Potente hiperemiante.

Promove aquecimento e hiperemia no local de aplicação, levando ao aumento 
de circulação periférica nas regiões acometidas pelas estrias, favorecendo a 
regeneração celular através do estímulo de produção de colágeno e elastina.

Ativos: Nicotinato de Metila, Extrato de Gengibre, Mirtilo, Piperina, Cacau, 
Açaí, Uva, Alcachofra, Urtiga, Cravo-da-Índia.

PROVA DE TOQUE: aplique o produto no antebraço ou atrás da orelha 
e deixe agir por 30 minutos. Lave o local. Aguarde 24 horas e, se ocorrer 
irritação, coceira ou ardência no local, o produto não deve ser utilizado.

Modo de ação: o efeito acontece de forma rápida e eficaz.
Provoca uma superativação da circulação. Seu efeito é tão poderoso, que é 
possível ver a pele ficando vermelha e quente nos locais aplicados. Este efeito 
intenso dura em torno de 30 a 40 minutos.

Após os 40 minutos de ativação, o aquecimento e o vermelho vão reduzindo, 
deixando a região tratada suave e hidratada por até 24h.

DMAE
Combate à flacidez, rugas
e linhas de expressão.

Dermatologistas atestam que o DMAE firma a pele quase instantaneamente e oferece 
resultados duráveis com seu uso adequado. Atua nas fibras musculares do organismo, 
tornando-as mais firmes, tonificadas e elásticas. Além disso, estimula a produção de 
colágeno. A vitamina A é indicada para prevenir os sinais do envelhecimento biológico 
e do fotoenvelhecimento, age de forma intensa sobre as rugas mais profundas, 
melhorando a textura da pele. O ativo também aumenta a produção de fibras de 
colágeno e, assim, melhora a elasticidade. A vitamina E possui alto poder antioxidante, 
ou seja, são compostos que neutralizam a ação dos radicais livres no organismo. 
Os radicais livres, quando estão em excesso, causam danos à saúde e promovem o 
envelhecimento precoce das células, favorecendo a formação de rugas.

Ativos: DMAE 10%, Vitamina A, Vitamina E.

Não utilizar em local com aplicação de toxina botulínica.

Modo de ação: o DMAE é um precursor da colina e da acetilcolina, sendo usado 
para prevenção e tratamento de rugas e flacidez, a acetilcolina é responsável pelas 
contrações musculares, melhorando o tônus muscular.
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GEO
Gel neutro com glicerina.

Gel neutro de caráter não iônico que auxilia na hidratação da pele e 
adquire propriedades dos produtos com os quais for misturado.

Ativos: Gel neutro, Glicerina.

Modo de ação: potente hidratante para massagens e age como 
condutor para aparelhos.

STRIOX
Higienização e oxigenação.

Regula a respiração e reparação tecidual através do fornecimento de altas 
concentrações de oxigênio para as células. Promove a destoxificação celular, 
previne o envelhecimento e inibe o crescimento de bactérias. Possui ativos 
hidratantes e nutritivos em sua composição, com a finalidade de reestruturar a 
pele e fornecer base necessária para a formação de colágeno e elastina.

Ativos: Peróxido de Hidrogênio estabilizado, Extrato de Ipê Roxo, Cravo-da-
Índia, Ginkgo Biloba, Centella Asiática, Uva, Cacau, Açaí, Alcachofra, Mirtilo, 
Urtiga, Gengibre, Calêndula, Arnica, Babosa, Óleo de Rícino, Óleo de Maracujá.

Modo de ação: o peróxido de hidrogênio é um metabólito natural em muitos 
organismos. Quando decomposto, resulta em oxigênio molecular e água. O 
oxigênio possui a capacidade de oxidar toxinas, vírus, bactérias e sujidades, 
além de oxigenar o tecido melhorando sua responsividade aos tratamentos. O 
blend de ativos que compõem o produto são antioxidantes e visam estimular 
a produção de colágeno e elastina, além de hidratar a auxiliar no tratamento 
das estrias.
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FLA
Flacidez tissular e hidratação.

Contém em sua composição minerais presentes em nosso organismo, 
por isso, é considerado um produto seguro para uso de gestantes e 
lactantes. Seus ativos participam da biossíntese dos tecidos, da produção 
de colágeno, auxiliam na prevenção do envelhecimento e na absorção de 
nutrientes, desempenham ação anti-inflamatória e antioxidante.

Ativos: Silício, Zinco, Manganês.

Modo de ação: o silício presente no produto participa da biossíntese do 
cabelo, pele e unhas. O manganês e o zinco são antioxidantes e auxiliam 
na formação e crescimento dos tecidos.

CEL
Oligoelementos quelados
no combate à celulite.

Fluído oil free que concorre para o reequilíbrio das funções enzimáticas. Atua 

na reestruturação tecidual (pela reorganização e produção de colágeno). Auxilia 

na eliminação dos radicais livres e toxinas acumuladas no tecido pela diminuição 

da circulação sanguínea e linfática, bem como na diminuição das trocas celulares.

Ativos: Cobre, Enxofre e Silício.

Modo de ação: Tem efeito lipolítico ao ativar a lipase intra-adipocitária, enzima 

que atua na quebra da gordura dentro do adipócito. Atua na reidratação da pele. 

Ajuda a manter o equilíbrio do oxigênio, diminuído nos locais acometidos pela 

celulite.
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LÍQUIDO O-CRIOTERÁPICO
Crioterapia.

Ação de resfriamento no local da aplicação, ativa a termogênese, 
diminui retenção de líquidos, estimula metabolismo.

Ativos: Mentol, Cânfora, Gengibre, Lactato de Mentila, Bisabolol, 
Castanha da Índia, Chá Verde, Centella Asiática, Alga Marrom e 
Alcachofra.

Modo de ação: estimula os receptores de frio que enviam uma 
mensagem para o hipotálamo, o centro termorregulador do corpo que 
estimula a liberação hormonal para ativar a termogênese. Há aumento 
do metabolismo energético e liberação de hormônios lipolíticos, 
determinando a hidrólise dos triglicerídeos dos depósitos de gordura 
(lipólise), com intuito de gerar energia e calor para o corpo.
O chá verde é estimulante, acelera o metabolismo e ajuda a queimar 
gordura corporal. Possui ação anti inflamatória, ativa o sistema 
imunológico e regenera a pele.

GEL CRIOTERÁPICO
Ativação da termogênese.

Ideal para melhorar a silhueta do corpo, provoca resfriamento no local 
aplicado, tratando, assim, a gordura localizada e a flacidez.

Ativos: Cânfora e Mentol.

Modo de ação: estimula os receptores de frio que enviam uma 
mensagem para o hipotálamo, o centro termorregulador do corpo, que 
favorece a liberação hormonal para ativar a termogênese. Há aumento do 
metabolismo energético, liberação de hormônios lipolíticos, determinando 
a hidrólise dos triglicerídeos dos depósitos de gordura (lipólise), com 
intuito de gerar energia e calor para o corpo.
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ARGILA ORTOGLICERINADA
Eliminação de xenoestrógenos.

Através do estímulo à sudorese, potencializada pelo uso em conjunto com a manta 
térmica, facilita eliminação de xenoestrógenos. Auxilia em tratamentos de perda de 
medidas e processos de emagrecimento. A sudorese pode ser intensa e a limpeza 
gerada no organismo potencializa todos os outros tratamentos que forem realizados 
em conjunto.

Ativos: Argila Verde, Extrato de Alcachofra, Extrato de Dente-de-Leão, Extrato 
de Equinácea, Extrato de Urtiga, Extrato de Uva, Glicerina, Germânio, Molibdênio, 
Zinco e Ácido Cítrico.

Modo de ação: com ativos diuréticos, destoxificantes e anti-inflamatórios, a Argila 
Ortoglicerinada auxilia no metabolismo das células de gordura, combatendo a 
celulite e a gordura localizada. Possui alto poder de oclusão, excelente ação diurética 
e circulatória. Aumenta a sudorese, elimina toxinas, xenoestrógenos e é um potente 
acelerador na redução de medidas.

ARGILA VERDE
Potente destoxificante.

Sem adição de ativos sintéticos, é uma argila natural em pó que preserva suas 
qualidades terapêuticas e é rica em oligoelementos.

Ativos: Silício, Cobre, Manganês, Alumínio, Potássio, Ferro, Magnésio, Zinco, 
Fósforo, Selênio e Cálcio.

Modo de ação: usada como esfoliante, realiza microabrasão da camada 
córnea e favorece a renovação celular. Em máscaras, atua como substância 
oclusiva, potencializando produtos associados ou aplicados antes desta, além 
de ter efeitos clareadores, tensores, secativos, cicatrizantes e nutritivos, pois 
doa oligoelementos para a pele. Na destoxificação, tem efeito depurativo por 
absorção de toxinas, impurezas, metais pesados e ranço celular.
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EMULSÃO 
O-ESFOLIANTE
Esfolia e hidrata.

Esfoliante físico que auxilia na renovação das células epiteliais, dando 
textura e brilho à pele. Desobstrui os poros, auxilia na permeação de 
ativos e também na nutrição da pele.

Ativos: Casca de Noz, Pedra Pomes, Óleo de Girassol, Castanha do 
Pará, Extrato de Maracujá, Extrato de Uva e Óleo de Coco.

Modo de ação: a esfoliação ajuda na renovação celular da pele, pois 
serve para eliminar as células mortas de sua superfície. O óleo de coco 
é um potente hidratante que melhora o ressecamento, a coceira, a 
descamação, a aspereza e as rachaduras na pele.

ARGILA ROSA
O poder da argila com pó de pérola.

Ação esfoliante, renova, hidrata e clareia a pele.

Ativos: Pó de Pérola, Semente de Damasco, Argila Vermelha e Argila Branca.

Modo de ação: formada pela junção de argila vermelha e argila branca, é rica 
em óxido de ferro, cobre, silicato de alumínio e outros oligoelementos, que 
contribuem para a respiração celular, revitalização e regeneração da pele.
O pó de pérola é rico em minerais e aminoácidos e traz muitos benefícios à 
pele, como nutrição, proteção, hidratação e efeito de lifting imediato. Age no 
rejuvenescimento, enrijecimento e clareamento da pele.

14
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VIVIDINE EUTRÓFICO CREME
Tratamento da flacidez muscular corporal.

O produto faz parte da linha FIRMEZ e tem o objetivo de tratar a flacidez 
eutrófica (muscular) corporal. Possui em sua composição 17 dos 20 aminoácidos 
usados pelo nosso corpo para fabricar as proteínas que são a base para formação 
muscular.

Ativos: Glicina, Serina, Ácido Glutâmico, Ácido Aspártico, Leucina, Alanina, 
Lisina, Arginina, Tirosina, Fenilalanina, Treonina, Prolina, Valina, Isoleucina, 
Histidina, Carnitina e Triptofano.

Modo de ação: aminoácidos são compostos que desempenham papéis 
importantes no organismo, como melhorar o humor, o sono, o desempenho 
físico e diminuir a perda muscular.

VIVIDINE TISSULAR CREME
Flacidez de pele corporal.

O produto faz parte da linha FIRMEZ e tem o objetivo de tratar a flacidez tissular (pele) 
corporal. Possui em sua composição ativos antioxidantes que atuam nos mecanismos 
que provocam flacidez da pele.

Ativos: Cálcio, Magnésio, Zinco, Manganês, Germânio, Silício, MSM (metilsulfonilmetano), 
Resveratrol, Ácido Hialurônico 1%, Nanofactor EGF, Nanovetor Vitamina C, Algisium 
C, Matrixil® 3000, Extrato de Blueberry, Extrato de Pfaffia, Geleia Real.

Modo de ação: o produto melhora a nutrição celular e reações enzimáticas, combate 
radicais livres, auxilia no reparo do tecido e facilita a formação de colágeno e elastina, 
além de manter a hidratação da pele. Atua em todos as causas da flacidez cutânea, com 
diversos ativos que o tornam potente e eficaz. A vitamina C é um potente antioxidante 
que inibe a peroxidação lipídica, tornando-se importante na neutralização dos radicais 
livres. A vitamina C também é importante pela sua ação no estímulo à produção de 
colágeno.
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ÁGUA TERMAL
Possui mais de 40 ativos.

Versátil e completa, sua composição atua de forma conjunta para melhorar a aparência da 
pele, estimula a circulação melhorando aporte de oxigênio sendo utilizado no corporal 
e facial, para celulite, gordura localizada, rugas, linhas de expressão e rejuvenescimento.

Ativos: Água Vulcânica de Jeju, Veneno de abelha, Pó de pérola, Elastina e Colágeno 
Hidrolisado, Complexo de Aminoácidos (Lisina, Histidina, Arginina, Ácido Aspártico, 
Treonina, Serina, Ácido Glutâmico, Prolina, Glicina, Alanina, Valina, Isoleucina, Leucina, 
Tirosina, Fenilalanina), Silimarina, Vitamina C Nanoencapsulada, Vitamina E, Extratos 
de Coco, Cacau, Açaí, Alga, Chá Verde, Mel, Própolis, Pepino, Melancia, MSM, Cálcio, 
Magnésio, Zinco, Cobre, Manganês, Germânio e Silício.

Modo de ação: Penetra na pele em segundos, pode haver uma vermelhidão no local após 
a aplicação que passa em alguns minutos. A combinação de ativos melhora o aporte de 
oxigênio, minerais e nutrientes no local e estimula a eliminação de toxinas.
Veneno de Abelha, conhecido como apitoxina é caracterizada pela literatura como uma 
mistura complexa com 50% de melitina capaz de aumentar o fluxo sanguíneo, assim como 
a produção de colágeno (substância que fortalece os tecidos do corpo) e de elastina 
(proteína que confere flexibilidade), eliminando as células mortas e reduzindo as rugas.
MSM, conhecido como enxofre orgânico, é essencial para a síntese do colágeno e é 
predominante na queratina, uma substância indispensável para a saúde e manutenção da 
pele, unhas e do cabelo.

ORTOSAL
Potencializa a ação do LEORT®.
É um sal hiperosmótico e restaurador de eletrólitos, que favorece a eliminação 
de toxinas, sendo excelente no tratamento de celulite e retenção de líquidos.

Ativos: Cloreto de Sódio, Cloreto de Magnésio, Gingko Biloba, Algas Marinhas, 
Alcachofra, Silício, Gengibre, Aloe Vera, Centella Asiática e Guaraná.

Modo de ação: Atua com seus ativos naturais na redução e prevenção de 
celulite e gordura localizada, bem como no processo de destoxificação do 
organismo. Promove também efeito tonificante, repositor e termogênico.

FILM PAPER
Produto atóxico específico para procedimentos ortomoleculares pois não 
libera toxinas para o organismo em contato com produtos e pele.
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Um cérebro saudável é a primeira linha de defesa contra a ansiedade, depressão e outros 
transtornos do humor. Algumas vitaminas são necessárias para a formação de neurotransmissores 
que estimulam o humor, enquanto outras fornecem energia para células cerebrais ou as protegem 
de danos. A serotonina é o principal químico cerebral responsável por fazer com que uma pessoa 
se sinta feliz, relaxada e confiante. Ela também desempenha um papel importante no sono, no 
desejo sexual e na saúde digestiva. A teoria mais prevalente da depressão é que ela é causada pela 
falta de serotonina.

Ingredientes: Triptofano, Magnésio, Niacina, Vitamina B6, Óleo de Coco.

Modo de ação: o triptofano fornece os blocos de construção básicos utilizados para sintetizar 
a serotonina, mas certos co-fatores – vitamina B6, ácido fólico, vitamina C, ferro (fe), magnésio 
(mg), cálcio (ca) e zinco (zn) – precisam estar presentes para que a reação completa ocorra. 
O triptofano é um aminoácido essencial utilizado pelo cérebro, juntamente com a vitamina 
B3, a niacina (ou niacinamida) e o magnésio, para produzir a serotonina, um neurotransmissor 
importante nos processos bioquímicos do sono e do humor.

ANSIEDIN
Fique livre da ansiedade e insônia.
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A astaxantina é um antioxidante natural com a maior capacidade de neutralizar 
os radicais livres que atacam e oxidam as células e causam o envelhecimento 
e desenvolvimento de doenças degenerativas. Possui alto teor de vitamina E, 
antioxidante que atua na proteção de danos causados pelos radicais livres, 
luteína e zeaxantina, os dois únicos carotenóides presentes nos olhos, que são 
órgãos altamente delicados e vulneráveis do corpo, protegendo e prevenindo 
problemas de visão.

Ingredientes: Astaxantina, Luteína, Zeaxantina, Vitamina E.

Modo de ação: a astaxantina reduz os compostos inflamatórios que resultam 
em diversas doenças crônicas. Também pode fornecer maior resistência, 
aumento de força e níveis de energia, além de oferecer uma maior recuperação 
do exercício.
A luteína é um dos dois principais carotenoides encontrados na pigmentação 
colorida do olho humano. A cor serve como um filtro de luz e protege os 
tecidos do olho contra danos causados pela luz solar.

ASTAXANTINA
6000x mais antioxidante que a Vitamina C.

O ômega 3 é um tipo de gordura boa para o organismo, encontrada 
especialmente nos peixes de água do mar. Ele atua no organismo 
reduzindo inflamações, controlando os níveis de colesterol, prevenindo 
aterosclerose e protegendo o corpo de doenças cardiovasculares e 
cerebrais, melhorando a memória e a disposição. Além disso, para 
funcionar adequadamente, todo o sistema nervoso precisa de ômega 
3 – mais especificamente o DHA. Cerca de 60% do peso total do 
cérebro é composto por gordura, e desse total nada menos que 15-
20% é de DHA.

Ingredientes: Ômega 3 DHA

Modo de ação: o DHA é considerado um ótimo alimento para o 
cérebro, pois mais da metade deste órgão é composto por gordura. 
Entre seus benefícios, o principal é sua função de melhorar os 
processos cognitivos, como o funcionamento da memória e da correta 
sinalização entre os neurônios. O EPA (ácido eicosapentaenoico) tem 
ação anti-inflamatória, atuando na produção de substâncias chamadas 
prostaglandinas. Seus principais benefícios são auxiliar a saúde do 
coração e a circulação sanguínea.

ÔMEGA 3
Para manter a saúde cerebral.
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É uma resina coletada pelas abelhas na vegetação e utilizada na vedação de todas 
as frestas da colmeia para protegê-la contra bactérias, vírus e fungos capazes de 
colocar em risco suas vidas. O produto é formado quando as abelhas utilizam 
a saliva para coletar material de brotos, flores e plantas, transformando-os em 
uma resina. Na sua composição, a própolis apresenta resinas e bálsamos, ácidos 
graxos, óleos essenciais, pólen e outras substâncias orgânicas e minerais.
Segundo especialistas, a própolis verde se diferencia das demais pela presença 
dos compostos fenólicos únicos, como a artepelina C e bacarina. São atribuídas 
a estas duas substâncias bioativas uma série de atividades biológicas benéficas ao 
organismo no combate e prevenção de doenças.

Ingredientes: Própolis Verde.

Modo de ação: os flavonoides, juntamente com alguns tipos de ácidos também 
presentes no própolis, causam danos à membrana ou parede celular das bactérias 
e abalam sua estrutura e funcionamento, impedindo sua multiplicação. 
O flavonoide chamado galangina impede a formação de enzimas que causam 
reações responsáveis por sintomas de inflamação e dor. Além disso, a própolis 
estimula a imunidade celular e incentiva a atividade de destruição de corpos 
estranhos (atividade fagocítica).

PRÓPOLIS VERDE
Aliado do sistema imune.

Fonte de ômega 3 extraída do Krill, crustáceo encontrado nas águas frias do 
oceano e composto por 59% de fosfolipídios, 30% de ácidos graxos ômega-3 
(EPA e DHA) e astaxantina. A presença dos fosfolipídeos facilita a absorção dos 
ácidos graxos EPA e DHA através das membranas, potencializando assim sua 
biodisponibilidade.

Ingredientes: Óleo de Krill.

Modo de ação: ó óleo de Krill é rico em ômega 3, que auxilia na redução 
do processo inflamatório e ajuda a restabelecer a atividade celular do cérebro, 
estimulando o controle dos níveis de leptina, favorecendo o controle do apetite 
e ajudando a regular a queima dos depósitos de gordura.
O efeito do óleo de Krill no combate aos sintomas da TPM também já foi 
avaliado em alguns estudos.

KRILL OIL
Promove saúde cardiovascular.
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Antioxidantes são compostos químicos indispensáveis para o equilíbrio das 
funções do organismo, pois neutralizam ou atenuam o efeito nocivo do 
estresse oxidativo.
Os radicais livres são importantes para o equilíbrio do organismo, mas em 
excesso prejudicam células boas e eliminam nutrientes necessários para 
a manutenção da defesa do corpo. A suplementação com licopeno tem 
demonstrado efeitos positivos na proteção contra a degeneração macular 
senil, aterosclerose e em vários tipos de câncer, em particular o de próstata. 
Outros cânceres cujo os riscos estão inversamente associados ao nível de 
licopeno no sangue e nos tecidos incluem mama, trato digestivo, bexiga e pele.

Ingredientes: Licopeno de tomate, Selênio.

Modo de ação: existem algumas evidências de que o consumo regular de 
licopeno diminui a probabilidade de o indivíduo ter câncer de próstata e dos 
pulmões. O licopeno é um eficiente inibidor da proliferação celular, sendo 
que os diferentes efeitos observados sob várias condições poderiam ser 
determinados pela concentração de licopeno presente no local. O selênio 
está presente em todos os tecidos e ajuda a proteger as células contra lesões 
causadas pelos radicais livres, que são subprodutos reativos da atividade celular 
normal.

PROSTATIN
Prevenção do câncer de próstata.

EM BREVE

METALONE 50+
Prevenção de perda muscular.
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Suplemento proteico feito com peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado BodyBalance®, desenvolvido 
com tecnologia alemã a partir de várias quebras dos peptídeos de colágeno do tipo 1. Oferece grandes 
quantidades dos aminoácidos arginina e glicina, responsáveis por estimular a síntese de creatina, uma 
proteína associada ao aumento da musculatura.
O consumo regular de Metalone serve para promover o aumento de massa magra, prevenir e tratar a 
perda muscular e reduzir o percentual de gordura, desde que aliado a uma rotina de exercícios físicos. É 
indicado para praticantes de atividade física.

Ingredientes: Colágeno Hidrolisado (Bodybalance®), Vitaminas e Minerais (A, E, D, B6, B5, B12, C, 
Biotina, Magnésio e Zinco), Aminoácidos (Triptofano, Lisina, Fenilálanina, Cisteína, Isoleucina, Leucina), 
Corante Natural (Batata Roxa Liofilizada), Acidulante (Ácido Cítrico, Aroma de Amora), Emulsificante 
(Polidextrose), Edulcorantes (Stevia, Taumatina), Antiumectante (Dióxido de Silício).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Modo de ação: possui os 20 aminoácidos existentes que são importantes para ovorganismo. Uma grande 
parte das nossas células, músculos e tecidos é constituído por aminoácidos, o que significa a realização 
de muitas funções importantes do corpo. Eles também desempenham um papel chave no transporte 
e armazenamento de nutrientes. Vitaminas são compostos orgânicos e nutrientes essenciais de que 
o organismo necessita para o normal funcionamento do metabolismo. Metalone fornece tudo que o 
organismo necessita para melhor funcionamento e formação de massa muscular.

METALONE
Ideial para manutenção e aumento da massa muscular.



O VERISOL é um nutriente natural com composição única de peptídeos bioativos de colágeno. É o 
colágeno mais avançado em termos de benefícios para a pele e tem a capacidade de direcionar a produção 
natural dos componentes da pele pelo próprio corpo. É o único que possui estudos que comprovam sua 
eficácia e os resultados podem ser observados a partir de 8 semanas de suplementação. Benefícios para 
pele, unha e cabelo, colabora para a diminuição do grau da celulite na pele. Além disso, foi observado o 
aumento de unhas mais fortes e menos quebradiças após 2 meses de consumo, bem como a melhora da 
elasticidade e firmeza da pele e na redução de rugas.

Ingredientes: Colágeno Hidrolisado (Verisol®), Vitaminas e Minerais (A, E, D, B6, B5, B12, C, Biotina, 
Magnésio e Zinco), Aminoácidos (Triptofano, Lisina, Fenilalanina, Cisteína, Isoleucina, Leucina, Valina, 
Treonina), Emulsificante (Polidextrose), Acidulante (Ácido Cítrico, Aroma de Morango), Corante Natural 
(Beterraba Liofilizada), Edulcorantes (Stevia, Taumatina), Antiumectante (Dióxido de Silício). NÃO 
CONTÉM GLÚTEN.

Modo de ação: o consumo de 2,5 g de colágeno Verisol diariamente por 8 semanas, estimula a biossíntese 
do colágeno tipo 1 e elastina. Sua funcionalidade é comprovada e os resultados podem chegar em 32% 
da redução do volume das rugas ao redor dos olhos e 65% do aumento de produção de colágeno para a 
região da derme, o que leva a um aumento de 10% da elasticidade e 18% da elastina da pele. Os primeiros 
sinais da melhora podem aparecer após 4 semanas de ingestão diária.

COLÁGENO FIRMEZ
Combate à flacidez de pele.



KEST
Auxilia no processo de emagrecimento.

Poderoso nutracêutico que atua na destoxificação do organismo, aumentando a eliminação de 
toxinas e líquidos, além de estimular o metabolismo e auxiliar na lipólise e termogênese, o que 
potencializa o processo de emagrecimento.

Ingredientes: Tiamina, Niacina, Riboflavina, Vitamina B6, Ácido Pantotênico, Cálcio, Magnésio, 
Zinco, Selênio, Cromo, Glicina, Fenilalanina, Arginina, L-carnitina, Triptofano, Tirosina, Cafeína.

Modo de ação: a Tiamina (vitamina B1) ajuda o organismo a converter os carboidratos ingeridos 
em combustível (glicose) para o funcionamento corporal, além de auxiliar no metabolismo de 
gorduras e proteínas.
Niacina (vitamina B3) auxilia na remoção de substâncias químicas tóxicas do nosso corpo, participa 
do processo de digestão e absorção de carboidratos, gorduras e proteínas e da produção de 
energia a partir deles. Auxilia na manutenção de uma pele saudável e bonita.
O ácido pantotênico (vitamina B5) produz energia e mantém o bom funcionamento do 
metabolismo, a produção adequada de hormônios e de vitamina D, diminui o cansaço e a fadiga. 
O cromo  auxilia na diminuição da vontade de comer doces e aumenta a saciedade. A cafeína 
age na termogênese, ativa metabolismo e auxilia na lipólise.
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Indicado para obesidade em membros inferiores, mulheres que apresentam coxas muito grossas, 
abdômen fino, com celulite, flacidez e gordura rançosa (tecido com toxinas, mal nutrido e mal 
oxigenado), características da obesidade circulatória. Através do uso contínuo, FATOR AC 
reduz os sintomas da TPM, além do inchaço, retenção de líquidos nas pernas (edema) e sintomas 
relacionados a alterações circulatórias de retorno venoso crônico e falta de drenagem linfática, 
tais como: varizes e microvarizes, dor e peso nas pernas, câimbras, formigamentos e cansaço.

Ingredientes: Brassica Sylvestris.

Modo de ação: FATOR AC é um produto inovador e revolucionário, que utiliza a física 
quântica e energia vibracional para tratar a causa das disfunções mencionadas, corrigindo e 
equilibrando as alterações bioquímicas e fisiológicas envolvidas. Age como um modulador dos 
receptores periféricos patológicos de estrogênio nos membros inferiores, melhorando as trocas 
metabólicas alteradas ao nível do tecido conjuntivo adiposo e reorganizando as alterações da 
matriz extracelular que ocorrem no decorrer da formação da obesidade circulatória e celulite 
(Fibro Edema Gelóide).

FATOR AC
Produto vibracional.



© 2020 por Bothanica Mineral.

Auxilia na restauraração da firmeza e elasticidade da pele. Atua também 
de forma preventiva, impedindo o envelhecimento precoce da pele. Possui 
potente ação antioxidante, hidratante e firmadora, atuando diretamente 
em linhas de expressão e melhorando a aparência geral da pele.

Ativos: DMAE, Vitamina E, pó de Pérola, MSM.

Modo de ação: o DMAE estimula a liberação de acetilcolina que, por 
sua vez, estimula os músculos da face, ocasionando um efeito tensor 
na pele. Além disso, o DMAE possui uma forte ação anti-inflamatória, 
antioxidante e hidratante, atuando de maneira expressiva sobre o 
envelhecimento cutâneo.
O MSM é essencial para a síntese do colágeno e é predominante na 
queratina, uma substância indispensável para a saúde e manutenção da 
pele, unhas e do cabelo. 

SÉRUM ARL FIRMADOR
Para rugas e linhas de expressão.

É multifuncional. Com ativos que atuam em sinergia, apresenta potente ação 
antioxidante, hidratante, reparadora e renovadora, agindo diretamente no combate 
ao envelhecimento precoce cutâneo e seus sinais: flacidez, rugas e linhas de 
expressão.

Ativos: Ácido Hialurônico, Nanovit C®, Matrixyl® 3000, Plantcol®, Elastina 
Vegetal, Pantenol, Vitamina E, MSM.

Modo de ação: o ácido hialurônico preenche os espaços entre as células, sendo 
responsável pelo volume, tônus, hidratação e elasticidade da pele, pois estimula a 
síntese de colágeno e pode ligar em até 1000 vezes seu peso molecular em água.
A vitamina C estimula a síntese de colágeno, pois é capaz de retomar a proliferação 
de fibroblastos com aumento da síntese de matriz extra celular.

SÉRUM ARL OTIMIZADOR
Combate ao envelhecimento precoce.

Auxilia no clareamento de manchas e olheiras, além de proteger a 
pele contra a luz visível e raios UV. Possui ação tônica, adstringente e 
antioxidante.

Ativos: Aroeira, Rutina, Quercetina, Apigenina, Ácido Elágico.

Modo de ação: o ácido elágico presente na aroeira atua na inibição 
do processo de síntese da melanina e da proliferação dos melanócitos, 
através da inibição da tirosinase da pele, auxiliando no clareamento de 
manchas de diversos tipos. 
A rutina presente na aroeira atua através da inibição da COMT (Catecol-
Oxi-Metil-Transferase), permitindo, assim, um aumento da resistência 
vascular e efeito inibitório da elastase e da hialuronidase.

SÉRUM AROEIRA
Clareador de manchas e olheiras.
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SÉRUM MAGNÉSIO
Para peles sensíveis.

A reposição de magnésio no tecido cutâneo é especialmente indicada para 
pessoas com pele hiper sensível e alérgica, pois o mesmo tem papel chave na 
regulação e reparação das células de defesa, melhorando a função de barreira da 
pele e aumentando a hidratação.

Ativos: Magnésio quelato.

Modo de ação: o magnésio ajuda no equilíbrio da pele, melhora a função 
de barreira, aumenta a hidratação e reduz a inflamação na pele seca atópica. 
Protege a pele dos danos causados pelos radicais livres e inflamações e é um 
ingrediente necessário para as enzimas que regulam o reparo celular. Ele pode 
ajudar a pele vermelha, seca e com coceira, sendo também utilizado para o 
tratamento da acne e acne rosácea. Estimula funções celulares, melhora da 
circulação sanguínea, e, por atuar no metabolismo de lipídeos e proteínas, ainda 
combate o envelhecimento precoce.

SÉRUM MANGANÊS
Prevenção do fotoenvelhecimento.

O manganês desempenha papel importante na prevenção da fotooxidação 
cutânea, e, consequentemente, ajuda a prevenir o fotoenvelhecimento e danos 
causados na pele pelo sol. Além disso, o manganês atua como catalisador da 
superóxido dismutase, importante enzima antioxidante, e auxilia na absorção 
das vitaminas B e E pelo organismo.

Ativos: Manganês quelato.

Modo de ação: o manganês é importante na formação e funcionamento do 
antioxidante superóxido dismutase (SOD), que pode ajudar a reduzir os danos 
às células.

SÉRUM COBRE
Para manchas e regulação da oleosidade.

A reposição de cobre no tecido cutâneo ajuda a impedir a formação de manchas 
e a regular as glândulas sebáceas em pessoas com pele mista. A combinação dos 
ativos presentes na fórmula auxilia a combater as causas da acne e a diminuir 
os poros aparentes. Além disso, o cobre possui ação antioxidante e favorece 
a elasticidade e firmeza da pele devido à produção da enzima lisil-oxidase, 
responsável pela ligação cruzada de colágeno e elastina.

Ativos: Cobre quelato.

Modo de ação: o cobre tem propriedades anti-inflamatórias, bactericidas e 
é também um antioxidante. É importante para a formação de melanina, que 
desempenha um papel na pigmentação da pele, cabelos e olhos, impedindo, por 
exemplo, a formação de manchas na pele  (melasma).
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SÉRUM SILÍCIO
Atua na flacidez de pele.

O silício atua diretamente na pele, intercalando-se nas fibras do tecido conjuntivo, evitando 
assim a flacidez tissular e ajudando a regenerar e reestruturar a pele, combatendo o seu 
envelhecimento.

Ativos: Silício quelato

Modo de ação: responsável por estimular a síntese de colágeno e elastina, além de atuar 
na mineralização óssea. Atua sobre os radicais livres, com seu alto potencial antioxidante 
e hidratante. É considerado um agente antienvelhecimento natural para as paredes 
das artérias, pele e cabelos, também contribuindo para reforçar as células do sistema 
imunitário. Melhora o aspecto cutâneo através do seu efeito lifting e antiaging, com ação 
redensificadora e preenchedora das rugas através de uma hidratação profunda, conferindo 
firmeza e sustentação. O silício também atua nas unhas e cabelos frágeis e quebradiços, 
promovendo melhora da dureza e estabilidade das unhas e estímulo da reposição capilar, 
apresentando como resultado, o crescimento de cabelos mais resistentes e espessos.

SÉRUM ZINCO
Regula produção de sebo.

O zinco é um oligoelemento capaz de atenuar as mudanças causadas na pele pela acne, 
diminuindo o processo inflamatório das lesões, regulando a produção de sebo pelas 
glândulas sebáceas, e, consequentemente, preservando a microbiota da epiderme saudável. 
Além disso, a reposição de zinco no tecido cutâneo ajuda a prevenir o envelhecimento, 
pois atua na formação do colágeno e auxilia no combate aos radicais livres.

Ativos: Zinco quelato.

Modo de ação: o zinco é considerado como um aliado em tratamentos para acne, pois 
diminui o processo inflamatório das lesões. Este benefício é devido ao mineral organizar 
a queratinização da pele, auxiliando na quantidade de secreção sebácea adequada. A 
queratina produzida, normalmente, obstrui os poros, ocasionando a formação da acne, 
e o zinco ajuda a melhorar isso. Já para o tratamento do eczema,  o zinco diminui o 
processo inflamatório crônico, aumentando a cicatrização correta da pele.
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SÉRUM ENXOFRE
Destoxificante, aulixia no tratamento de acnes.

O enxofre possui diversas ações benéficas para pele, que vão desde atividade 
antisséptica e adstringente até a capacidade antioxidante, destoxificante e 
de minimizar poros aparentes.  A reposição de enxofre no tecido cutâneo 
é fundamental para a síntese proteica e estruturação do tecido conjuntivo, 
aumentando a produção de colágeno e queratina. Auxilia na manutenção de 
uma pele saudável, livre de acnes, oleosidade excessiva e manchas indesejadas. 
Pode ser usado em peles sensíveis sem causar irritação.

Ativos: Enxofre quelato.

Modo de ação: tem ação anti-inflamatória, adstringente, antibacteriana e 
destoxificante, além de participar na formação da queratina e do colágeno 
(são as moléculas de enxofre orgânico que fazem interligações que deixam os 
tecidos mais maleáveis).
O enxofre orgânico é conhecido como “mineral da beleza”, necessário à 
síntese de colágeno, sendo também um poderoso destoxificante. É essencial 
para a síntese do colágeno e é predominante na queratina, uma substância 
indispensável para a saúde e manutenção da pele, unhas e cabelo.

SÉRUM SELÊNIO
Regula microbiota cutânea.

A principal função do selênio no metabolismo é atuar como co-fator para 
enzimas antioxidantes como a glutationa peroxidase, acelerando suas reações 
de combate aos radicais livres e ajudando a retardar o envelhecimento da pele. 
Além disso, o selênio auxilia na destoxificação de toxinas e metais tóxicos e 
na absorção de enxofre e vitaminas na epiderme, atuando indiretamente como 
adstringente e regulador da microbiota cutânea.

Ativos: Selênio quelato.

Modo de ação: o selênio possui um alto poder antioxidante que ajuda a reduzir 
a quantidade de radicais livres no organismo. Possui grande importância para o 
funcionamento e manutenção do organismo, além de ter um papel regenerador 
fundamental. O selênio é um dos componentes de enzimas de proteção 
importantes para a desintoxicação do corpo e age como um antioxidante, 
defende as células do organismo de radicais livres que surgem todos os dias sob 
a influência de toxinas ambientais, tabaco e estresse.
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SÉRUM CÁLCIO
Renovação da pele.

O cálcio está diretamente envolvido com a renovação do tecido cutâneo, 
além de ser um importante elemento na preservação da função de barreira 
e manutenção da homeostasia da pele. É cientificamente comprovado que 
com o envelhecimento a concentração de cálcio na epiderme diminui, sendo a 
reposição do mesmo de grande importância para uma pele sedosa e sem rugas.

Ativos: Cálcio quelato.

Modo de ação: o cálcio está envolvido no metabolismo de todas as células do 
corpo. Este oligoelemento intervém nos processos de divisão e de diferenciação 
celular, participa na produção do fluído intersticial e na adesão entre as células. 
Também favorece a síntese de colágeno e elastina, fornecendo firmeza e 
resistência aos tecidos, diminuindo a dermoporose e colaborando no combate 
à flacidez. Sua ação é potencializada se associada à vitamina D, ao magnésio e 
ao fósforo. Ao regular a divisão e a renovação celular da pele, o cálcio assegura 
o seu equilíbrio fisiológico, reequilibrando a sua espessura, devolvendo à pele a 
sua juventude, brilho, hidratação, elasticidade e suavidade.

SÉRUM VIVIDINE EUTRÓFICO
Tratamento de flacidez muscular facial.

O produto faz parte da linha FIRMEZ, e tem o objetivo de tratar a flacidez eutrófica 
(muscular) facial. Possui em sua composição 16 dos 20 aminoácidos usados pelo nosso 
corpo para fabricar as proteínas que são a base para formação muscular.

Ativos: Slicina, Serina, Ácido Glutâmico, Ácido Aspártico, Leucina, Alanina, Lisina, 
Arginina, Tirosina, Fenilalanina, Treonina, Prolina, Valina, Isoleucina, Histidina, Carnitina.

Modo de ação: aminoácidos são compostos que desempenham papéis importantes no 
organismo, como melhora do humor, do sono, do desempenho físico e diminuição da 
perda muscular.
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ÁGUA TERMAL HOME CARE
Possui mais de 40 ativos.

Versátil e completa, sua composição atua de forma conjunta para melhorar a aparência da 
pele, estimula a circulação melhorando aporte de oxigênio sendo utilizado no corporal 
e facial, para celulite, gordura localizada, rugas, linhas de expressão e rejuvenescimento.

Ativos: Água Vulcânica de Jeju, Veneno de abelha, Pó de pérola, Elastina e Colágeno 
Hidrolisado, Complexo de Aminoácidos (Lisina, Histidina, Arginina, Ácido Aspártico, 
Treonina, Serina, Ácido Glutâmico, Prolina, Glicina, Alanina, Valina, Isoleucina, Leucina, 
Tirosina, Fenilalanina), Silimarina, Vitamina C Nanoencapsulada, Vitamina E, Extratos 
de Coco, Cacau, Açaí, Alga, Chá Verde, Mel, Própolis, Pepino, Melancia, MSM, Cálcio, 
Magnésio, Zinco, Cobre, Manganês, Germânio e Silício.

Modo de ação: Penetra na pele em segundos, pode haver uma vermelhidão no local após 
a aplicação que passa em alguns minutos. A combinação de ativos melhora o aporte de 
oxigênio, minerais e nutrientes no local e estimula a eliminação de toxinas.
Veneno de Abelha, conhecido como apitoxina é caracterizada pela literatura como uma 
mistura complexa com 50% de melitina capaz de aumentar o fluxo sanguíneo, assim como 
a produção de colágeno (substância que fortalece os tecidos do corpo) e de elastina 
(proteína que confere flexibilidade), eliminando as células mortas e reduzindo as rugas.
MSM, conhecido como enxofre orgânico, é essencial para a síntese do colágeno e é 
predominante na queratina, uma substância indispensável para a saúde e manutenção da 
pele, unhas e do cabelo.

DMAE HOME CARE
Combate à flacidez, rugas
e linhas de expressão.

Dermatologistas atestam que o DMAE firma a pele quase instantaneamente e oferece 
resultados duráveis com seu uso adequado. Atua nas fibras musculares do organismo, 
tornando-as mais firmes, tonificadas e elásticas. Além disso, estimula a produção de 
colágeno. A vitamina A é indicada para prevenir os sinais do envelhecimento biológico 
e do fotoenvelhecimento, age de forma intensa sobre as rugas mais profundas, 
melhorando a textura da pele. O ativo também aumenta a produção de fibras de 
colágeno e, assim, melhora a elasticidade. A vitamina E possui alto poder antioxidante, 
ou seja, são compostos que neutralizam a ação dos radicais livres no organismo. 
Os radicais livres, quando estão em excesso, causam danos à saúde e promovem o 
envelhecimento precoce das células, favorecendo a formação de rugas.

Ativos: DMAE 10%, Vitamina A, Vitamina E.

Não utilizar em local com aplicação de toxina botulínica.

Modo de ação: o DMAE é um precursor da colina e da acetilcolina, sendo usado 
para prevenção e tratamento de rugas e flacidez, a acetilcolina é responsável pelas 
contrações musculares, melhorando o tônus muscular.
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CENZI WHITE HOME CARE
Potente hiperemiante.

Promove aquecimento e hiperemia no local de aplicação, levando ao aumento 
de circulação periférica nas regiões acometidas pelas estrias, favorecendo a 
regeneração celular através do estímulo de produção de colágeno e elastina.

Ativos: Nicotinato de Metila, Extrato de Gengibre, Mirtilo, Piperina, Cacau, 
Açaí, Uva, Alcachofra, Urtiga, Cravo-da-Índia.

PROVA DE TOQUE: aplique o produto no antebraço ou atrás da orelha 
e deixe agir por 30 minutos. Lave o local. Aguarde 24 horas e, se ocorrer 
irritação, coceira ou ardência no local, o produto não deve ser utilizado.

Modo de ação: o efeito acontece de forma rápida e eficaz.
Provoca uma superativação da circulação. Seu efeito é tão poderoso, que é 
possível ver a pele ficando vermelha e quente nos locais aplicados. Este efeito 
intenso dura em torno de 30 a 40 minutos.

Após os 40 minutos de ativação, o aquecimento e o vermelho vão reduzindo, 
deixando a região tratada suave e hidratada por até 24h.

SÉRUM ORTOHIDRATANTE
Prevenção de estrias e hidratação.

Auxilia na hidratação, nutrição e revitalização, melhorando a qualidade e aspecto da 
pele como brilho, viço, elasticidade e suavidade. Seus ativos, principalmente óleos da 
amazônia, previnem o aparecimento das estrias, sendo indispensáveis para prevenção 
do surgimento de estrias e para o pós tratamento. Em paralelo, o produto possui 
toque seco e uma excelente permeação, fazendo com que desde o primeiro uso, a pele 
permaneça hidratada e nutrida.

Ativos: Óleo de Açaí, Óleo de Pracaxi, Óleo de Buriti, Óleo de Tucumã, Óleo de 
Bacabá, Óleo de Patauá, Óleo de Ucuuba, Óleo de Coco, Óleo de Prímula, Extrato de 
Amora Negra, Extrato de Framboesa, Extrato de Ameixa, Extrato de Camomila, Extrato 
de Uva, Extrato de Amêndoa.

Modo de ação: capaz de restaurar a elasticidade cutânea, reduzindo a perda de água 
e acelerando o processo regenerativo da pele. O óleo de patauá, por exemplo, possui 
aproximadamente 4% de proteínas e muitos aminoácidos em sua composição com alta 
capacidade antioxidante, ou seja, é um forte elemento na regeneração celular. 
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ORTOPANTOL
Restaurador da pele.

Gel corporal restaurador rico em oligoelementos e substâncias 
fundamentais ao organismo, que auxiliam na melhora das estrias 
com seu efeito repositor, nutritivo e restaurador que dão suporte e 
recuperam a pele.

Ativos: Silício, Zinco, Manganês, Magnésio, Cobre.

Modo de ação: os minerais possuem um papel fundamental no 
organismo, regulando nossas reações enzimáticas. Além disso, 
também são usados em tratamentos estéticos e de saúde para ajudar a 
resolver problemas como: queda de cabelo, unhas frágeis, pele, dores 
de cabeça e depressão. O zinco é um dos minerais mais presentes 
e com mais funções no organismo, sendo essencial para o bom 
funcionamento e saúde da nossa pele. Combate o envelhecimento 
e atua na formação do colágeno, como também no combate os 
radicais livres. Ou seja, um super nutriente anti-aging. Também possui 
ação cicatrizante e ajuda na formação de células da pele. O silício 
orgânico serve para a auxiliar na produção das fibras de elastina e na 
construção da síntese de colágeno do corpo.

ORTO-C
Estímulo de colágeno.

Promove o aumento da hidratação, textura e maciez da pele, tonificando e 
firmando o tecido. Seus ativos estimulam a produção de colágeno e fornecem 
proteção avançada contra as influências ambientais externas. ORTO-C teve sua 
eficácia clínica comprovada na melhora da elasticidade e redução da flacidez 
tissular.

Ativos: Vitamina C 33% Estabilizada, Vitamina A, e Vitamina E, Elastina, Ácido 
Hialurônico, Silício, Fator de Crescimento Epidérmico e Glutamina.

Modo de ação:  ativos antioxidantes que protegem a pele da ação dos radicais 
livres e estimulam a produção de colágeno e elastina, auxiliando na melhora da 
aparência das estrias. Também conhecida como ácido L-ascórbico, a vitamina C 
é fundamental para a formação do colágeno e da elastina. É um ativo altamente 
tolerável, capaz de estimular a proliferação celular, bem como aumentar a 
síntese de colágeno.
O Fator de Crescimento Epidérmico atua nas células da pele, sua utilização 
tópica promove melhora no processo de produção de colágeno e a elastina. 
Acelera a renovação e reparação da pele. Diminui a hiperpigmentação pós-
inflamatória.
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SOS BIOCALMANT
Ação calmante e hidratante.

Indicado após procedimentos que deixam a pele sensível, como depilação, 
exposição solar, dores musculares e articulares, picadas de inseto e melasma.
Possui ação calmante e ativos anti-inflamatórios, que refrescam e acalmam a pele 
reduzindo possíveis reações, dores e vermelhidão ou coceira no local de aplicação.

Ativos: Alfa Bisabolol, Beta-Glucan, Menta Piperita, Óleo de Maracujá, Aloe Vera, 
Arnica, Calêndula, Vitamina E, Ácido Hialurônico, Glicerina e Mentol.

Modo de ação: os ativos presentes no produto atuam sinergicamente para 
refrescar, acalmar e diminuir possíveis reações adversas. A arnica possui ação 
anti-inflamatória, antimicrobiana, antifúngica, analgésica, antisséptica, fungicida, anti-
histamínica e cicatrizante. O aloe vera é ótimo para aliviar sintomas de inflamação, 
coceira, vermelhidão e inchaço.

Os benefícios da argila associados 
a óleos e manteigas naturais
Argila preta é um ingrediente raro que possui elevado teor de silício, alumínio, 
titânio e outros oligoelementos que, em conjunto com os óleos naturais, 
auxilia na restauração, hidratação, remineralização, nutrição e destoxificação 
da pele.

Ativos: Dolomita, Silício, Alumínio, Titânio, Óleo de Açaí, Óleo de Pracaxi, 
Óleo de Buriti, Manteiga de Cupuaçu, Óleo de Tucumã, Óleo de Bacaba, Óleo 
de Patauá, Óleo de Ucuúba.

Modo de ação: As propriedades da argila preta proporcionam uma incrível 
absorção de resíduos que possam estar impregnados na pele. Rica em 
minerais que previnem o envelhecimento precoce da pele, ativam a circulação, 
favorecendo a oxigenação e nutrição dos tecidos além de aumentar a 
produção de colágeno proporcionando tonicidade à pele.

SABONETE BARRA 
DE ARGILA PRETA STRIORT
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Rica em minerais que previnem o envelhecimento precoce da pele e ativam a 
circulação, favorecendo a oxigenação e nutrição dos tecidos e aumentando a 
produção de colágeno da tonicidade à pele.

Ativos: Silício, Alumínio e Titânio.

Modo de ação: a argila preta é um estimulante, antisséptico e oxigenante. As 
propriedades da argila preta proporcionam uma incrível absorção de resíduos que 
possam estar impregnados na pele. Apresenta um efeito desintoxicante, removendo 
até mesmo partículas decorrentes da poluição a que estamos expostos no dia a dia 
e que possam ficar nas células.

SABONETE BARRA 
DE ARGILA PRETA
Para peles maduras e desvitalizadas.

Promove a absorção da oleosidade sem desidratar a pele, suaviza, cicatriza e catalisa 

reações metabólicas do organismo. No rosto, pode ser usado no tratamento de 

manchas, pois possui efeito clareador.

Ativos: Silício e Alumínio.

Modo de ação: a presença do silício tem ação purificante, adstringente e 

remineralizante, com efeito antisséptico e cicatrizante, que reduz as inflamações 

e tem um papel fundamental na reconstituição dos tecidos cutâneos, além de 

atuar contra a flacidez. O alumínio é antioxidante e ajuda a eliminar as toxinas da 

superfície da pele.

SABONETE BARRA 
DE ARGILA BRANCA
Ideal para peles oleosas.
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Intensifica a renovação celular e elasticidade da pele, sendo indispensável no 
tratamento anti-idade, promovendo melhora da circulação, oxigenação e energização 
tecidual.

Ativos: Óxido de Ferro e Cobre.

Modo de ação: a argila vermelha é uma argila rica em hematite, muito rica em ferro 
(fórmula Fe2O3). A hematite é uma molécula importante para a oxigenação das 
células, contribuindo para uma pele visivelmente mais equilibrada. É um ingrediente 
indispensável em tratamentos de antienvelhecimento, pois contribui para intensificar 
a renovação celular das camadas superficiais da pele, aumentar a elasticidade e a 
microcirculação, atuando como um energizante e suavizante. A argila vermelha 
promove uma eficaz microabrasão (peeling suave), retirando da pele a sujeira, 
toxinas, oleosidade e outras impurezas, deixando-a macia e aveludada.

SABONETE BARRA 
DE ARGILA VERMELHA
Ideal para peles sensíveis e celulite.

SABONETE DE URUCUM
Sabonete esfoliante vegano.

Auxilia na esfoliação da pele, aumentando a oxigenação tecidual e 
rejuvenescimento da pele.

Ativos: Urucum, Dolomita e Manteiga de Cupuaçu.

Modo de ação: suas sementes apresentam pigmentos de coloração 
amarelo avermelhada, atribuída à presença dos carotenoides. Os 
carotenoides (provitamina A) atuam como antioxidantes. Possui 
ação adstringente, bactericida, age como um poderoso antioxidante, 
estimulante e cicatrizante. Apresenta alta concentração de fósforo, 
ferro, zinco e dolomita, que é um mineral composto por carbonato 
de cálcio e magnésio, que tem a função de tonificar e revitalizar a pele, 
melhorando a sua elasticidade.
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Rica em minerais que previnem o envelhecimento precoce da pele e ativam a circulação, 
favorecendo a oxigenação e nutrição dos tecidos e aumentando a produção de colágeno 
da tonicidade à pele.

Ativos: Silício, Alumínio e Titânio.

Modo de ação: a argila preta é um estimulante, antisséptico e oxigenante. As 
propriedades da argila preta proporcionam uma incrível absorção de resíduos que 
possam estar impregnados na pele. Apresenta um efeito desintoxicante, removendo até 
mesmo partículas decorrentes da poluição a que estamos expostos no dia a dia e que 
possam ficar nas células.

SABONETE LÍQUIDO
DE ARGILA PRETA
Para peles maduras e desvitalizadas.

Promove a absorção da oleosidade sem desidratar a pele, suaviza, cicatriza 
e catalisa reações metabólicas do organismo. No rosto, pode ser usado no 
tratamento de manchas, pois possui efeito clareador.

Ativos: Silício e Alumínio.

Modo de ação: a presença do silício tem ação purificante, adstringente e 
remineralizante, com efeito antisséptico e cicatrizante, que reduz as inflamações 
e tem um papel fundamental na reconstituição dos tecidos cutâneos, além de 
atuar contra a flacidez. O alumínio é antioxidante e ajuda a eliminar as toxinas 
da superfície da pele.

SABONETE LÍQUIDO
DE ARGILA BRANCA
Ideal para peles oleosas.
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Rica em minerais que e ativam a circulação, favorecendo a oxigenação e nutrição dos 
tecidos e aumentando a produção de colágeno da tonicidade à pele.

Ativos: Silício, Alumínio e Titânio.

Modo de ação: a argila preta é um estimulante, antisséptico e oxigenante. As 
propriedades da argila preta proporcionam uma incrível absorção de resíduos que 
possam estar impregnados na pele. Apresenta um efeito desintoxicante, removendo até 
mesmo partículas decorrentes da poluição a que estamos expostos no dia a dia e que 
possam ficar nas células.

SABONETE 
LÍQUIDO STRIORT
DE ARGILA PRETA
Para tratamento das 
estrias brancas e vermelhas.

A Argila Branca, é um ingrediente revitalizador rico em diversos minerais, que promove 
uma limpeza profunda e desobstrui os poros, removendo as impurezas da pele, 
mantendo sua hidratação natural e nutrindo-a.  Auxilia no clareamento da pele e tem 
ação antioxidante e remineralizante.

Ativos: Silício e Alumínio.

Modo de ação: a presença do silício tem ação purificante, adstringente e remineralizante, 
com efeito antisséptico e cicatrizante, que reduz as inflamações e tem um papel 
fundamental na reconstituição dos tecidos cutâneos, além de atuar contra a flacidez. O 
alumínio é antioxidante e ajuda a eliminar as toxinas da superfície da pele.

SABONETE 
LÍQUIDO STRIORT
DE ARGILA BRANCA
Para estrias hiperpigmentadas / marrons.
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CORPO & ALMA
Regeneração e hidratação da pele.
Possui ativos dermoprotetores, que regeneram, suavizam e hidratam a pele. Previne 
novos danos e tem ação de restauração da pele.

Ativos: Vitamina E, Óleo de Maracujá, Calêndula, Aloe Vera e Arnica.

Modo de ação: o óleo de maracujá é rico em vitaminas “A”, do “Complexo B” e 
“E”, além de minerais como cálcio, zinco, ferro e fósforo. Possui propriedade anti-
inflamatória, antioxidante, antisséptica, cicatrizante, emoliente e hidratante.

STRIOX HOME CARE
Higienização e oxigenação.

Regula a respiração e reparação tecidual através do fornecimento de altas concentrações 
de oxigênio para as células. Promove a destoxificação celular, previne o envelhecimento e 
inibe o crescimento de bactérias. Possui ativos hidratantes e nutritivos em sua composição, 
com a finalidade de reestruturar a pele e fornecer base necessária para a formação de 
colágeno e elastina.

Ativos: Peróxido de Hidrogênio Estabilizado, Extrato de Ipê Roxo, Cravo-da-Índia, 
Ginkgo Biloba, Centella Asiática, Uva, Cacau, Açaí, Alcachofra, Mirtilo, Urtiga, Gengibre, 
Calêndula, Arnica, Babosa, Óleo de Rícino, Óleo de Maracujá.

Modo de ação: o peróxido de hidrogênio é um metabólito natural em muitos 
organismos. Quando decomposto, resulta em oxigênio molecular e água. O oxigênio 
possui a capacidade de oxidar toxinas, vírus, bactérias e sujidades, além de oxigenar o 
tecido melhorando sua responsividade aos tratamentos. O blend de ativos que compõem 
o produto são antioxidantes e visam estimular a produção de colágeno e elastina, além de 
hidratar a auxiliar no tratamento das estrias.
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KIT STRIORT
Tratamento de estrias vermelhas e marrons!

Produzido especialmente para o combate das estrias, cada produto atua sinergicamente 
potencializando os resultados em cabine das estrias brancas, sendo responsável por 
aproximadamente 60% do resultado final do tratamento!

Com o kit STRIORT® home care é possível tratar estrias vermelhas e marrons sem sair 
de casa.

Os produtos são genuinamente ortomoleculares, isto é, visam corrigir e normalizar o 
funcionamento das células, possuem a mais alta qualidade com estudo dos ativos para 
melhorar a aparência das estrias e estimular a produção de fibras de sustentação e 
preenchimento.
Cada produto possui uma ação específica e complementar, são dermatologicamente 
testados e não testados em animais.
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PH10 HOME CARE
Ôzonio Tópico.

Usado na Prática Médica Ortomolecular como terapia bio-oxidativa, fornece oxigênio 
aos tecidos. Possui ativos que regulam e reparam a respiração tecidual, aumentando o 
transporte e fornecimento de oxigênio aos tecidos. Matam os parasitas, vírus e bactérias 
durante a assepsia. Pesquisas publicadas afirmam que o peróxido de hidrogênio a 0,5% mata 
o COVID19.

Ativos: Peróxido de Hidrogênio Estabilizado e Extrato de Ipê Roxo.

Modo de ação: o peróxido de hidrogênio com auxílio da enzima SOD – Superóxido 
Dismutase, uma das cinco enzimas mais abundantes no nosso corpo é catalisado, seguida 
de outra enzima muito importante que é a catalase, responsável por aumentar em 600 
vezes o aporte de oxigênio. Resumindo, existem várias formas de envelhecer nosso corpo, 
principalmente oxidação e hipóxia, que é a falta de oxigênio e o SOD juntamente com a 
catalase fazem justamente ao contrário disso. Enquanto uma é antioxidante, a outra faz 
oxigenação, mas para que façam isso depende da presença do peróxido de hidrogênio. 
Portanto, o SOD, a catalase e a glutationa são antioxidantes bem mais poderosos que 
a vitamina C. Indicado para infecções em geral, pois tem ação bactericida, ou seja, mata 
bactérias, vírus, parasitas, vermes e protozoários.

FLUÍDO DINAMIZADOR 
HOME CARE
Fluído anti-celulite, gordura localizada
e retenção de líquidos.

Potencializa a ação do Creme Dinamizador e possui ativos potentes para 
estimular a quebra de gordura, o metabolismo e a eliminação de líquidos, além 
de hidratar a pele e melhorar a circulação. Contribui para a melhora da celulite, 
gordura localizada e eliminação de líquidos.

Ativos: Alga, Gengibre, Pimenta, Manteiga de Karité, Cafeína, Alcachofra, 
Cravo-da-Índia, Cavalinha, Centella Asiática, Café Verde, Fosfatidilcolina, Arnica 
Montana, Ginkgo Biloba, Marapuama, Guaraná, Chá Verde, Hera, Pimenta Preta, 
Pimenta Rosa, Pimenta Vermelha.

Modo de ação: a cafeína estimula a queima de gordura na célula, ativa a 
microcirculação e funciona como firmadora e hidratante da pele. Além de deixar 
a pele mais firme e amenizar o aspecto de “casca de laranja”, a fosfatidilcolina 
atua favorecendo a ação de enzimas que degradam lipídeos da membrana celular. 
Nas células gordurosas, esta ação facilita a liberação da gordura de seu interior.
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CREME DINAMIZADOR 
HOME CARE
Creme anti-celulite, gordura localizada
e retenção de líquidos.

Possui ativos potentes que estimulam a quebra de gordura, o metabolismo 
e a eliminação de líquidos, além de hidratar a pele e melhorar a circulação. 
Contribui para a melhora da celulite, gordura localizada e eliminação de líquidos.

Ativos: Alga, Gengibre, Pimenta, Manteiga de Karité, Cafeína, Alcachofra, 
Cravo-da-Índia, Cavalinha, Centella Asiática, Café Verde, Fosfatidilcolina, Arnica 
Montana, Ginkgo Biloba, Marapuama, Guaraná, Chá Verde, Hera, Pimenta Preta, 
Pimenta Rosa, Pimenta Vermelha.

Modo de ação: a cafeína estimula a queima de gordura na célula, ativa a 
microcirculação e funciona como firmadora e hidratante da pele, além de deixar 
a pele mais firme e amenizar o aspecto de “casca de laranja”. A fosfatidilcolina 
atua favorecendo a ação de enzimas que degradam lipídeos da membrana celular. 
Nas células gordurosas, esta ação facilita a liberação da gordura de seu interior.

CENZI HOME CARE
Combate a gordura localizada e celulite 
em todos os graus.

Aumenta a circulação do local aumentando metabolismo e oxigenação. 
Descongestiona os tecidos afetados pela celulite e gordura localizada liberando 
água e toxinas acumuladas, estimula quebra da gordura.

Ativos: Nicotinato de Metila, Bálsamo do Peru e Óleo de Rícino.

PROVA DE TOQUE: aplique o produto no antebraço ou atrás da orelha
e deixe agir por 30 minutos. Lave o local. Aguarde 24 horas e, se ocorrer
irritação, coceira ou ardência no local, o produto não deve ser utilizado.

Modo de ação: O efeito acontece de forma rápida e eficaz. Nos primeiros 
minutos, a pele está absorvendo profundamente seus princípios ativos, 
atravessando as camadas da pele e chegando no seu alvo. Na segunda fase, o 
produto já penetrou e sua composição ativa já começa a agir, provocando uma 
super ativação da circulação. Seu efeito é tão poderoso, que é possível ver a 
pele ficando vermelha e quente nos locais aplicados. Esse efeito intenso dura 
em torno de 40 minutos. A terceira fase é quando a pele já passou pelo efeito 
intenso.  Após os 40 minutos de ativação, o aquecimento e o vermelho vão 
reduzindo, deixando a região tratada suave e hidratada.
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VIVIDINE EUTRÓFICO 
CREME HOME CARE
Tratamento de flacidez muscular corporal.

O produto faz parte da linha FIRMEZ e tem o objetivo de tratar a flacidez 
eutrófica (muscular) corporal. Possui em sua composição 17 dos 20 aminoácidos 
usados pelo nosso corpo para fabricar as proteínas que são a base para formação 
muscular.

Ativos: Glicina, Serina, Ácido Glutâmico, Ácido Aspártico, Leucina, Alanina, 
Lisina, Arginina, Tirosina, Fenilalanina, Treonina, Prolina, Valina, Isoleucina, 
Histidina, Carnitina e Triptofano.

Modo de ação: aminoácidos são compostos que desempenham papéis 
importantes no organismo, como melhorar o humor, o sono, o desempenho 
físico e diminuir a perda muscular.

VIVIDINE TISSULAR 
CREME HOME CARE
Flacidez de pele corporal.

O produto faz parte da linha FIRMEZ e tem o objetivo de tratar a flacidez tissular (pele) 
corporal. Possui em sua composição ativos antioxidantes que atuam nos mecanismos 
que provocam flacidez da pele.

Ativos: Cálcio, Magnésio, Zinco, Manganês, Germânio, Silício, MSM (metilsulfonilmetano), 
Resveratrol, Ácido Hialurônico 1%, Nanofactor EGF, Nanovetor Vitamina C, Algisium 
C, Matrixil® 3000, Extrato de Blueberry, Extrato de Pfaffia, Geleia Real.

Modo de ação: o produto melhora a nutrição celular e reações enzimáticas, combate 
radicais livres, auxilia no reparo do tecido e facilita a formação de colágeno e elastina, 
além de manter a hidratação da pele. Atua em todos as causas da flacidez cutânea, com 
diversos ativos que o tornam potente e eficaz. A vitamina C é um potente antioxidante 
que inibe a peroxidação lipídica, tornando-se importante na neutralização dos radicais 
livres. A vitamina C também é importante pela sua ação no estímulo à produção de 
colágeno.
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As mãos são a principal via de transmissão de micro-organismos, pois estão em contato constante 
com superfícies contaminadas. A utilização do álcool em gel como antisséptico é considerada uma das 
melhores opções para higienização das mãos, pois reduz o número de bactérias na pele de forma rápida 
e eficiente.
Segundo pesquisas, o álcool 70% age rapidamente na camada protetora dos germes, matando todos 
em poucos segundos. Pode ser utilizado sempre que não puder lavar as mãos, seja após ir ao banco, 
supermercado, ou se precisar comer na rua.
Uma vantagem do Álcool em gel 70% Bothanica Mineral é que possui Aloe Vera em sua composição, 
evitando sensibilização da pele, ressecamento e auxiliando na hidratação.
Além disso, pode ser utilizado para limpeza de objetos, como celulares, notebooks, chaves, maçanetas 
evitando possíveis infecções.

ÁLCOOL EM GEL 70%
Assepsia e hidratação da pele.
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Atendimento ao cliente
Customer assistance
Información al cliente

Tel: 0800 941 8998 
WhatsApp: +55 11 95092 - 8979

Segunda a sexta - 9h às 18h

bothanicamineral.com.br

@bothanicamineralprofissional


