
Manual de Produto

Creme Lift-Hidratante

Linha Dermocosmética  



DERMOCOSMÉTICOS 

São produtos responsáveis por mudanças físicas e fisiológicas nas pessoas.
São considerados como um tipo de produto intermediário entre os
medicamentos e os cosméticos, porque possuem substâncias que contêm
propriedades medicinais que agem nas camadas mais profundas da pele



Lançamento Nova Fórmula 

Linha de Tratamentos: Dermocosmética

Linha Anti-Idade

❑ Estimula e melhora a capacidade de regeneração das 
células, atenuando os traços mais marcados. 

❑ Deixa a pele macia, suave e hidratada.

❑ A ação antirrugas previne e corrige o envelhecimento 
da pele e recupera a elasticidade. 

❑ Indicado para combater os primeiros sinais de 
envelhecimento.



CREME LIFT HIDRATANTE 
Nova Fórmula enriquecida com :

❑HYACERAMIDIL ®

❑ARGIRELINE ®

❑HIADISINE®

❑SPIRULINA 

❑CHLORELLA 



CREME LIFT HIDRATANTE 

❑ HYACERAMIDIL ®

UTILIZAÇÃO COSMÉTICA:

• Hidratante
• Melhoria da firmeza e elasticidade
• Antirrugas
• Torna a pele mais flexível 
• Tratamentos anti-idade

Glycerin, Ceramides, Squalane, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate

Hyaceramidyl® é um complexo 
original que combina

Hialuronato de Sódio anidro 
(sem água) com

Esqualano e Ceramidas num 
encapsulamento em forma de 

nanossomas

Na pele, a matriz extracelular é composta por ácido hialurónico
e outros GAGs sulfatados, combinados com colágeno e
elastina.

A pele jovem (lisa e elástica) contém uma grande quantidade
de ácido hialurónico.
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❑ HYACERAMIDIL ®

Com a idade, a capacidade da pele 
de produzir AH diminui.

Uma vez que ajuda a reter a água, a 
capacidade da pele para reter água 

também diminui.  Como resultado, a 
pele torna-se mais seca, mais fina e 

menos capaz de se renovar. 

O Esqualano é um hidrocarboneto 
natural e derivado de uma variedade de 

plantas.
É um componente do sebo do ser 

humano sebo. 
É produzido pelo nosso corpo em 

pequenas quantidades. 

Esta produção é maior na altura da 

adolescência e começa a diminuir a partir 

dos 30 anos. 

É necessário Esqualano adicional para 

manter a pele hidratada à medida que 

envelhecemos. 
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❑ HYACERAMIDIL ®

As ceramidas são as principais moléculas da
epiderme para manutenção da humidade e
integridade da barreira da pele.

A camada mais externa da pele, o extrato
córneo, é composto por corneócitos achatados
que são encontrados nas bicamadas lamelares,
compostas por ceramidas, colesterol e ácidos
graxos livres que protegem a pele e o
organismo da rápida desidratação. Pele sem Ceramidas Pele com Ceramidas

Estes 3 componentes preciosos juntam-se num nanossoma, maximizando o seu efeito.
Têm uma alta penetração nas camadas mais profundas da pele e, devido à sua semelhança com a estrutura da 
bio-membrana, melhora significativamente o grão da pele. 
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❑ HYACERAMIDIL ®

Propriedades:

A grande vantagem do Hyaceramidyl é que

contém Hialuronato de Sódio anidro isolado da

água, pelo Esqualano e a multicamada de

Ceramidas em nanossoma.

O Ácido Hialurónico (Hya), sendo uma substância 

solúvel em água é imediatamente capturado e 

difundido na água em forma de emulsão. 
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❑ HYACERAMIDIL ®

Propriedades:

O principal interesse em usar uma forma estável de HyA na
epiderme está ligada à atividade hidrofóbica do HyA que irá
capturar e absorver a água da pele e vai inchar as camadas
epidérmicas diminuindo a profundidade das rugas e a libertação
de água (atividade hidratante)

Usando o nosso processo de Nanotecnologia, conseguimos
encapsular HyA numa microemulsão estável que uma vez em
contato com a membrana da célula irá libertar o HyA e irá capturar
água da epiderme devido à afinidade das ceramidas com as
células
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❑ ARGIRELINE ®
Hexapeptídeo de ação dermorelax

Além das rugas decorrentes dos processos fisiológicos, também são
comuns as linhas de expressão causadas pelos movimentos faciais,
que ocorrem naturalmente para manifestar emoções como, alegria
e tristeza.

Estas estimulações, diárias e repetitivas, fazem com que os
músculos se tornem hipertrofiados, acentuando sulcos e tornando-
os permanentes, principalmente ao redor dos olhos, lábios, nariz e
testa.
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❑ ARGIRELINE ®

A neurotoxina botulínica possui potente ação dermorelax, mas a sua
neurotoxicidade limita drasticamente a sua utilização.

O Argireline® é um hexapeptídeo de aplicação tópica que possui o
mesmo mecanismo da ação da toxina botulínica, oferecendo
segurança e conforto na sua aplicação, mantendo a naturalidade da
expressão da face, além de restaurar o tônus cutâneo.

Argireline® é composto pelos aminoácidos ácido glutâmico, metionina e arginina. 

Possui ação dermorelax, pois modula a tensão facial, reduz as rugas de expressão e estimula a síntese de 
fibroblastos, retardando o envelhecimento cutâneo
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❑ ARGIRELINE ®

Avaliação de Eficácia

Avaliação In Vitro da 
vitalidade de culturas de 
fibroblastos tratados 
com Argireline®
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❑ ARGIRELINE ®
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❑ HIADISINE®

O que é: 

Exopolissacarídeo obtido por biotecnologia por
fermentação de uma cepa bacteriana marinha que 

pertence a Pseudoalteromonas sp. hyadisine®

Um Ingrediente marinho, rico no monossacarídeo (ácido 
glucónico) idêntico ao ácido hialurónico

Ácido (HA), com alta capacidade de retenção de água, 
conferindo

benefícios cosméticos semelhantes na pele.

Water (Aqua), 

Pseudoalteromonas

Exopolysaccharides, Citric

Acid, Sodium Salicylate.



CREME LIFT HIDRATANTE 

❑ HIADISINE®

Aplicações: 

hyadisine® este 
ingrediente marinho pode 
ser incorporado em todos 
os tipos de formulações 
cosméticas onde o 
objetivo é hidratar a pele e 
reduzir as rugas.  

BASE CIÊNTIFICA: 

Douarnenez, localizado na Bretanha (França), uma baía entremarés, com 
costa rochosa, exposta a fatores agressivos, como as ondas, ventos fortes, 
ação térmica e raios UV. Todos os organismos que habitam nessa zona, 
desenvolvem proteções. 

A bactéria produtora de hyadisine®, ingrediente marinho foi
coletada nesta baía entre-marés de uma colónia de mexilhões.
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❑ HIADISINE®

Durante as marés altas, os mexilhões ficam cobertos de água e
tornam-se gradualmente expostos à dessecação nas marés
baixas.
O exopolissacarídeo secretado por Pseudoalteromonas sp. é
induzido como proteção devido à sua natureza altamente
higroscópica.

hyadisine® - ingrediente marinho é uma alternativa ao ácido
hialurónico, cujos níveis na pele diminuem com a idade,
proporcionando um efeito hidratante imediato e duradouro,
bem como a melhoria instantânea na aparência das rugas.
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❑ HIADISINE®

Testes: 

1. HIDRATAÇÃO DA PELE

Um painel de 20 voluntárias (idade média de 44,3 anos) aplicou um 
creme placebo no lado direito do rosto e um creme contendo 10% de 
hyadisine®
solução de ingrediente marinho, do lado esquerdo duas vezes ao dia 
durante 20 dias.

As medidas foram realizadas com um corneómetro no início, 2 e 8 horas 
após a primeira aplicação e no final do tratamento. 
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❑ HIADISINE®
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❑ HIADISINE®

2. RUGOSIDADE DA PELE
Um painel de 20 voluntárias (idade média de 41 anos) 
aplicou um creme placebo no lado direito do rosto e um 
creme contendo 1% de hyadisine®
solução de ingrediente marinho do lado esquerdo duas 
vezes ao dia durante 20 dias.

As impressões na pele, a partir de réplicas de pele tiradas 
no início, 2 e 8 horas após a primeira aplicação e ao final 
do tratamento, foram analisadas por imagens projetada 
em softwares de analise.
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❑ HIADISINE®

Redução de rugas 
Instantânea: 
hyadisine®ingrediente
marinho mostrou uma 
diminuição significativa 
na rugosidade máxima.



CREME LIFT HIDRATANTE 

❑ SPIRULINA

Esta microalga que ganhou ao longo do tempo um grande 
destaque no desenvolvimento de produtos cosméticos graças 
aos agentes antioxidantes, anti-inflamatórios e 
antibactericidas. 

A utilização destes microrganismos em ativos de uso tópico 
para hidratação, tónus, estímulo da produção de colagénio e 
elasticidade da pele tem sido uma das principais tendências 
cosméticas, devido à promoção de regeneração da pele, 
cabelos e unhas a níveis celulares.
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❑ SPIRULINA

A Spirulina tem um alto teor de vitamina A, vitamina B-12, 
vitamina E, cálcio, ferro e fósforo, os quais são vitais 
para a saúde da nossa pele. 

Os radicais livres tornam a nossa pele cansada, sem 
brilho e flácida. 

Alimentar a pele com Spirulina de forma regular faz 
maravilhas para a nossa pele, fazendo com se torne 
saudável e jovem. 
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❑ CHLORELLA 

A Chlorella é uma excelente fonte de antioxidantes, 
especialmente de betacaroteno, um poderoso aliado na 
eliminação de radicais livres. 

Por isso, a Chlorella tem benefícios para a pele, ajudando
a reduzir os efeitos da obstrução dos poros, resultando
na desintoxicação do organismo e favorecendo o bom
funcionamento metabólico.

A Chlorella tem a capacidade de desintoxicar os
metais pesados e pesticidas do nosso corpo.

A grande quantidade de clorofila presente nesta
microalga é um antioxidante típico das plantas,
que age diretamente na limpeza e purificação do
organismo.
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❑ CHLORELLA 

Esta poderosa microalga contém um 
carotenoide chamado astaxantina,
considerado mais poderoso do que a 
vitamina E, que protege a pele e também 
os olhos das radiações ultravioleta.

Os antioxidantes presentes na Chlorella
protegem as células da pele contra o 
envelhecimento acelerado provocado pelos 
radicais livres e pelos danos do sol.
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❑ CHLORELLA 

De acordo com o médico e investigador, Dr. Frank
Liebke, os benefícios da utilização desta microalga
são enormes.

Liebke pesquisa sobre a Chlorella e seus benefícios
para a pele há anos num dos seus livros diz que os
três problemas mais comuns de pele (dermatite,
acne e herpes) podem ser tratados com Chlorella,
uma vez que possui importantes propriedades
desintoxicantes contra infeções.

Segundo Libke, o produto vegetal, 100% natural, que não 
contém solventes nem conservantes, purifica a pele e oferece 
benefícios, como:

❑ Nutrição da pele e fornecimento de inúmeras substâncias 
essenciais;

❑ Captura e elimina toxinas;
❑ Regenera a camada externa da epiderme.
❑ Cuidar da pele com Chlorella proporciona a redução de 

toxinas, ao mesmo tempo em que favorece uma hidratação 
com efeito prolongado e estimula a renovação celular.



www.sutacosmetic.com


