REINVENTE O JEITO DE CUIDAR DA SUA PELE.

SEJA NO
TRABALHO
Tomando
gotas em
cápsulas

NO CAMINHO
Tomando
gotas puras

BEAUTY

ON THE GO

®

NA REFEIÇÃO
Pingando gotas

*de acordo com estudos

PHYTOCERAMIDES

OU SE
EXERCITANDO
Tomando shot

Você pode e deve ser linda!
Na forma líquida, o Lipowheat ® acompanha o estilo de vida de quem está sempre em
movimento. Afinal, uma pele bem cuidada te deixa confiante em qualquer lugar.
E Lipowheat ® dá a você momentos de puro prazer onde quer que você vá.

DESACELERANDO O EFEITO DO TEMPO NA PELE

// Reduz a profundidade das rugas e linhas de expressão.
// Efeito long lasting na hidratação da pele.
// Favorece a maciez, suavidade e luminosidade da pele.
//

Diminui até 22%
as rugas da pele*
Aumenta até 63%
da hidratação da pele*

Dosagem usual: 350 mg ~
= 8 gotas
#MandaManipular Gotas em :
Shot | Cápsula | Pura
Para tomar

33

galena.com.br

LIPOWHEAT

ATIVO ORAL REVOLUCIONÁRIO
QUE HIDRATA E REDUZ RUGAS

H

oje, entende-se que
o estrato córneo
é uma estrutura
metabolicamente
ativa, que também
exerce funções
adaptativas,
proporcionando uma melhora
na comunicação entre derme e
epiderme. Os lipídeos representam
cerca de 35% a 40% do cimento
intercelular do estrato córneo que
junto aos corneócitos são responsáveis pela função de barreira da pele.
O comprometimento da função
de barreira ocasiona o aumento
da perda de água transepidérmica
(TEWL), e também exposição aos
variados fatores ambientais, desencadeando uma micro-inflamação
constante na pele, que muitas vezes
não é perceptível. Em decorrência
desse processo a pele se torna mais
seca, sensível e sensibilizada, assim
acelera o envelhecimento cutâneo,
além de aumentar a suscetibilidade
a dermatoses.
Lipowheat® é um nutricoméstico
revolucionário, hidratante de dentro
para fora, fonte de fitoceramidas
selecionadas pelo alto teor lipídico,
extraído da porção oleosa do trigo,
que não contém gluten, cultivado na
Europa. Possui uma rica composição em ácidos graxos essenciais,
fosfolípideos, glicolípideos como
DGDG (digalactosil – diglicerídeo),
glicosil ceramidas e ceramidas, componentes biomiméticos ao da nossa
pele. Lipowheat® favorece a reposição de macronutrientes essenciais,
por repor os lipídeos que auxiliam
na coesão celular e integridade do
estrato córneo, contribuindo para a
homeostase da epiderme, além de
benefícios na derme com estudos
in vivo e in vitro que comprovam o
estímulo da atividade celular e o aumento da síntese de colágeno. Desta forma, contribui para redução
das linhas de expressão, melhora a
hidratação, o microrelevo cutâneo,
maciez e luminosidade da pele.

Nome Cientifico: Triticum
vulgare/aestivum (wheat) grain
extract, Helianthus annuus
(Sunflower) seed oil, Rosmarinus
officinalis (Rosemary) leaf extract
Dose Usual: 350 mg ≅ 8 gotas
OBS: o número de gotas
administrada ao dia pode
variar em função da cânula da
embalagem utilizada.

“Aumento de até
48,1% da densidade
dérmica, favorecendo
a síntese de colágeno
e redução das rugas.”

ESTUDOS

ESTUDOS

Mulheres com 59,7 anos
Suplementadas com 350

mg de Lipowheat®
Por 6 MESES

64 mulheres
com 55,8 anos
Suplementadas com 350
mg de Lipowheat®
Por 3 MESES

+2 meses de benefícios sem

RESULTADOS

Suavização do
microrrelevo
Firmeza e Sustentação
para a Pele

a suplementação - efeito
long lasting

RESULTADOS
Excelente hidratação e
radiança da pele
Redução das rugas

BENEFÍCIOS
Desacelera o envelhecimento;
Reduz a profundidade das rugas e
linhas de expressão;
Estrutura e organiza o estrato
córneo, restaurando a função de
barreira da pele;

Semana 0

Semana 0 - Hidratação : 46.87
Escala de Lemperle*: 3

Aumento da hidratação da pele
em 29%, com efeito long lasting
percebidos por 90% das mulheres
após 12 semanas
Aumento de 63% da hidratação
da pele;
Favorece a maciez, suavidade e
luminosidade da pele;
Reduz a inflamação, vermelhidão
e descamação associada à pele
seca;
Reduz o desconforto da pele associado ao uso de retinóides tanto
de uso tópico como oral;
Reduz o desconforto associado
com alguns procedimentos, como
peeling e lasers.
O efeito percebido da redução de
rugas foi observado por 72% das
mulheres.
Estudo conduzido escala de
Lemperle* demonstrou a redução
das rugas em 88% das mulheres.

Semana 24
Fotos do resultado por ecogenicidade da pele da voluntária de 62 anos.
Europa - Classe Alimentar
Aprovada
Eua – Aprovado pelo FDA
Canadá - Aprovado pela Health
Canada

Semana 08 - Hidratação: 62.07
Escala de Lemperle*: 2
Fotos dos resultados da voluntária
de 63 anos.

Após 8 semanas os resultados
foram excelentes na hidratação,
radiância e redução das rugas na

Austrália - TGA Aprovado
Japão - Aprovado para uso em
Suplementos Dietéticos e Bebidas
de Beleza

e aumentando a hidratação
na avaliação realizada por
coneometria.

*baseia-se na avaliação geral da profundidade das rugas e aparência, usando uma padronização de referência através da escala semi quantitativa, da avaliação
clínica e visual por dermatologistas. A escala varia de 0 que é sem rugas a 5 que são rugas muito profundas.
REFERÊNCIAS: Clinical evaluation of the hydrating and the anti-aging effect of Lipowheat as a dietary supplement - Lipowheat oil, 2016.
Clinical evaluation of the hydrating and the anti-aging effect of lipowheat versus placebo as a dietary supplement on healthy volunteers Lipowheat oil, 2017

