
DermclarPlasmaVit
Revitalizante de tecidos com efeito antioxidante e 
reestruturante. Ativador biológico e regenerador de tecidos.

10 units x 10 ml

Fotoenvelhecimento

Desidratação

Flacidez Facial e Corporal

Manchas na pele

Estrias e 
celulite

Melhora a 
cicatrização de 
feridas
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BIOESTIMULAÇÃO

ESTÍMULO SUBSTRATO

DermclarPlasmaVit
PRP

Platelet-rich
plasma

LASER PEELING IPL

DermclarPlasmaVit

ÚNICO - INOVADOR - FÓRMULA EXCLUSIVA
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O que é DermclarPlasmaVit
Formulado com Aminoácidos, Vitamina C e 
Silanol, confere à pele maior consistência, 
elasticidade, maior maciez, melhorando o tônus, a 
cor e o brilho.
Adequado para tratamentos que requerem 
revitalização dos nutrientes da pele ou tecido 
subcutâneo, para tratamentos pós-operatórios, 
tratamentos anti-envelhecimento e / ou 
tratamentos de lifting.

Benefícios
Aumenta a espessura e a consistência da pele. 

Rosto mais liso e fi rme.
Melhora a cor e o brilho da pele. Antioxidante 
poderoso.
Diminui linhas de expressão finas e rugas.
Melhora a capacidade de autorreparação do 
tecido.
Ajuda a melhorar a elastose solar e os danos 
endógenos de colágeno e elastina, melhorando o 
processo de fotoenvelhecimento.

Ingredientes Ativos
Combinação de Aminoácidos 
autoestimulantes para uma renovação mais 
rápida da pele, aminoácidos produtores de 
colágeno para aumentar a fi rmeza dos tecidos e 
reestruturar os aminoácidos.
A vitamina C, com propriedades hidratantes e 
antioxidantes, protege a pele dos danos 
causados pelos radicais livres. Também é usado 
para combater a anti-glicação, a destruição das 
proteínas da pele por oxidação.
O Silanol, com propriedades antiinflamatórias e 
adelgaçantes, auxilia na regeneração dos 
tecidos alterados.
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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 Pressurizada
Terapia transdérmica assistida: Dermaroller, 
Derma-pen e outros.

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.

- Face
- Pescoço
- Colo
- Mãos
- Outras partes do corpo que o profissional 
considere necessárias.
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