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Eu conto pra você os nomes dos ativos mencionados pela farmacêutica Alexandra Lemos e onde
encontrá-los!
Olha só que papo incrível as meninas do mundo da estética, farmácia e cosmetologia tiveram lá no
programa De A a Zuca da Gazeta! Se você assistiu, aposto que aprendeu muuuito com elas, mas ficou
com uma pulguinha atrás da orelha… afinal, quais são os nomes dos ativos que minha querida colega
Alexandra Lemos mencionou durante a conversa?
Vem cá que eu te conto tudo!
“Produto que clareia a pele de uso interno” - aqui, ela estava falando de Oli-Ola, o Peeling em Cápsulas!
Esse ativo é padronizado em 3% de hidroxitirosol, o que faz com que ele ajude a uniformizar o tom da
pele. Os resultados são incríveis, visíveis em pouco tempo. Leia minha review completa de Oli-Ola aqui!
“Produto para deixar o cabelo mais forte, a pele mais firme e as unhas mais bonitas” - esse é o Nutricolin,
substância que estimula as 3 proteínas naturais da beleza (elastina, queratina e colágeno) e age como
um super embelezador/rejuvenescedor em cápsulas! Eu também escrevi uma resenha sobre ele, leia
aqui!
“Produto via oral para celulite” - durante o programa, a Alexandra falou muito sobre o conceito IN & OUT,
e explicou que se antes a gente só usava cremes pra aplicar no local da celulite, hoje evoluímos e
estamos usando também cápsulas. E qual é o único ativo manipulado em cápsulas que combate a
celulite, ajudando a diminuir sua aparência em cerca de 11% em 56 dias, mesmo sem atividades
físicas? Acertou quem falou Dimpless! Leia mais sobre ele na minha resenha.
“Antipollution oral” - já sabemos que, depois do sol, o que mais prejudica a pele é a poluição. Já temos
vários ativos para cremes que ajudam a impedí-la de se depositar e acumular sobre a pele, mas a
novidade agora são as cápsulas! Red Orange Complex, além de melhorar a resistência da pele à
radiação solar, também melhora a resposta do organismo contra o envelhecimento precoce causado pela
poluição. Leia mais sobre ele no site da Galena, que o importa com exclusividade!
Onde encontrar esses produtos maravilhosos? Na farmácia de manipulação! Procure a mais próxima de
você e #mandamanipular.
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