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DEPOIS

Indicação:
Peles ressecadas e/ou com rugas, manchas e linhas de 
expressão. 

Peles maduras que necessitam de um reforço nutricional 
maior ou fotoenvelhecidas pela ação dos raios solares.

Unhas frágeis e cabelos ressecados, enfraquecidos, 
propenso a queda.

Pré e pós procedimento estético para melhorar 
hidratação da pele e ajudar na formação de colágeno.

Hyaluronic Premium é um booster de beleza, um suplemento 
potencializador de ácido hialurônico, antioxidantes e 
precursor de queratina, desenvolvido com tecnologia 
avançada para uma entrega completa na pele, cabelo e 
unhas. 

Uma única dose contém a maior concentração de ácido 
hialurônico biodisponível e aprovada pela Anvisa (150mg), 
com peso molecular específico para a pele (300 - 500 kDa), 
proporcionando hidratação máxima e prolongada, de 
dentro para fora. Sua fórmula reforçada contém também 
900mg de metilsulfonilmetano (MSM), fonte natural e rica 
de enxofre orgânico, principal matéria-prima da 
queratina e componente da glutationa, um dos principais 
antioxidantes do nosso corpo, associado a 2,5g de peptídeos 
bioativos de colágeno Verisol® e 100% das necessidades 
diárias de biotina, ácido pantotênico, vitaminas A, C, E e zinco. 

Essa fusão especial de ativos age nas camadas mais profundas 
da pele, suavizando rugas e linhas de expressão, nutrindo e 
fortalecendo o fio capilar e aumentando a resistência 
ungueal.

Ingredientes: Colágeno hidrolisado (peptídeos de colágeno), 
metilsulfonilmetano (MSM), hialuronato de sódio obtido pela 
fermentação de Streptococcus zooepidemicus (fonte de ácido 
hialurônico), ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato 
de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado 
(zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), palmitato 
de retinol (vitamina A), biotina e antiumectante dióxido de 
silício. 

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo de 1 dose diária, de 
5 a 7 vezes na semana, por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a colocar 1 porção do produto em um 
copo e em seguida, acrescentar 200 mL de água ou bebida de 
sua preferência e mexer até completa dissolução. Não utilizar 
líquidos quentes ou bebidas muito ácidas. Para uma ótima 
diluição, utilizar líquidos na temperatura ambiente e livres de 
gorduras, tais como leite desnatado.

Sabor: Neutro

Caixa 76g - 20 sachês

HYALURONIC PREMIUM

150 MG ÁCIDO HIALURÔNICO DE PESO MOLECULAR ESPECÍFICO PARA A PELE (300-500KDA)

900 MG DE METILSULFONILMETANO (MSM) 

2,5 G DE PEPTÍDEOS BIOATIVOS DE COLÁGENO VERISOL® (PM <2KDA)

RICO EM BIOTINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINAS A, C, E, ZINCO (100% VD)

HYALURONIC PREMIUM CONTÉM PEPTÍDEOS 
BIOATIVOS DE COLÁGENO VERISOL® - 

NUTRIÇÃO PARA PELE, CABELO E UNHAS4-7
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HYALURONIC PREMIUM CONTÉM A MÁXIMA 
CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO 

PARA UMA HIDRATAÇÃO PROLONGADA1

HYALURONIC PREMIUM CONTÉM MSM 
QUE AGE SUAVIZANDO AS LINHAS DE  

EXPRESSÃO E MELHORANDO O ASPECTO 
DAS UNHAS E DO CABELO2,3

A Imagem (A) mostra a suavização das rugas pelioculares (pés de 
galinha) de uma  voluntária após suplementação com 1g de MSM/dia.

Aspecto geral do cabelo e das unhas segundo
 classificação visual realizada por especialista
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Imagem e gráficos adaptados2

Não contém quantidades significativas de gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 
alimentar. 

Os gráficos (B e C) demonstram os efeitos significativos da 
suplementação com MSM sobre a aparência do cabelo e 
das unhas no período experimental com 1g de MSM ao dia

Aspecto geral do cabelo

Aspecto geral das unhas

LANÇAMENTO


