
Activate Your Skin Cells



Pare de Abusar da Sua Pele 
Todos querem ter uma aparência mais jovem do que 
sua idade real. Entretanto, sua pele é abusada todos 
os dia por um ambiente ruim e um estilo de vida nada 
saudável. 

Alguns dos seguintes fatores se aplicam a você? 

  Morar numa cidade grande cercado pela poluição
  Exposição à Radiação UV (ex. caminhando pelas  
      ruas, fazendo atividades ao ar livre, etc.)
  Fumar
  Consumir Álcool
  Falta de sono
  Falta de exercícios
  Sofrimento causado pelo estresse

Caso sim, você infelizmente está acelerando seu 
processo de envelhecimento, o que resulta em linhas 
de expressão, rugas, pés de galinha, manchas escuras 
e muito mais.

Agora, é hora de ajudar sua pele, aprenda como 
combater o envelhecimento!

A Nova Descoberta do 
Physio Radiance
“Dê um peixe a um homem e você o 
alimenta por um dia. Ensine um homem a 
pescar e você o alimenta pela vida toda”. 
 
- Lao Tzu
Filósofo Chinês

Similar à forma em que um homem é ensinado a 
pescar para sobreviver e se tornar independente, 
Physio Radiance é um avanço científico e tecnológico 
que ensina a sua pele a confiar em si mesma para se 
regular e reparar. Ao dar à sua pele e suas células tudo 
o que necessitam para se autoativarem e florescerem, 
Physio Radiance oferece uma solução duradoura para 
o cuidado da sua pele.

Totalmente livre de parabeno e preservativos - Physio 
Radiance é a única gama de cuidados para a pele 
unissex, hipoalergênica e avançada que ajuda sua 
pele a se autorregular, autorregenerar e autorreparar 
em nível celular. Ao utilizar o menor antioxidante 
que funciona em todas as três escalas de pele, sua 
tecnologia patenteada devolve as características 
originais das células jovens da pele que foram perdidas 
devido à idade. 

O Conceito por trás da 
Fisiologia
Baseado na tremenda capacidade do corpo em se 
autorregular, autorregenerar e autorrecuperar, a Physio 
Radiance conta com um profundo entendimento 
da fisiologia do corpo e da otimização dos seus 
mecanismos fisiológicos. Em lugar de depender 
de produtos de compensação artificiais e de curta 
duração que muitas vezes têm efeitos devastadores 
sobre o corpo, os produtos Physio Radiance utilizam 
as funções do próprio corpo para estimular o 
rejuvenescimento natural da pele.



NANOTUBE (4 nm) H- (0.053 nm)

Extreme Anti-Oxidant 
Serum 

Radiance Enhancer 
Day & Night Fluid 

 Comfort Emulsion 
Cleanser    

Remineralising 
Toner Lotion

Physio Radiance é produzido e desenvolvido com 
exclusividade pelos Laboratórios Robert Schwartz, 
um renomado laboratório da França, com texturas 
cuidadosamente preparadas que respeitam totalmente 
a fisiologia da sua pele.

Anos de extensas Pesquisas e Desenvolvimento (R&D) 
sobre os mecanismos naturais de proteção contra o 
envelhecimento prematuro resultaram num seleto grupo 
de ingredientes ativos e  fisiologicamente direcionados 
antienvelhecimento que estão contidos no ReplenisH- – 
uma moderna fórmula de rejuvenescimento da pele 
contida somente na Physio Radiance.

 Hidrogênio Negativo (H-): 
Antioxidante Completo para a Pele
O hidrogênio negativo é conhecido como o menor 
antioxidante do mundo. Devidoaoseutamanho 
ser muito menor do que um nanotubo, ele 
pode ser absorvido e penetrar profundamente 
comeficáciaatravés de múltiplas camadas de 
peles. Assim, como o hidrogênio negativo 
beneficia a sua pele? 

 Eliminador de RadicaisLivres
Como um poderoso antioxidante, o hidrogênio 
negativo neutraliza os prejudiciaisradicaislivres 
que danificam as células do própriocorpo. Isto 
pode efetivamenteajudar a retardar o processo de 
envelhecimento natural. 

 Amplificador da Energia das Células
O hidrogênio negativo tambémage como um 
amplificador de energia para as células da sua 
pele. Isto fornece os elétrons de reserva para 
ajudarnaprodução de energia celular sem se tornar 
ele próprionum radical livre. O resultado?Sua pele 
floresce e melhora o desempenho.

 Fucoïdan: Firmeza
Fucoïdan é umextrato natural de algas 
marronsmuito procurado. Elafoidescoberta 
durante umestudo de pesquisa com os 
habitantes de vida excepcionalmente longa da 
Ilha de Okinawa no Japão. Estudosindicam que 
o consumo regular de fucoïdan pode ajudar a 
reforçar o sistema imunológico, previne doenças e 
aumenta sualongevidade. 
Rico em nutrientes e possuindopropriedades 
de cura, o poderoso, ativo e 
natural extratoFucoïdancontido nos 
produtosPhysioRadianceoferece para a sua 
pele não apenas produtoscom altos níveis de 
proteção contra infecções e radicaislivres, mas 
tambémpromove a síntese de colágenos, a 
ativação de fibroblastos e a melhoria da  micro 
circulação.

 Cálcio: Hidratação
O cálcionão é bom apenas para seusossos, mas 
também é um excelente ativador da coesão celular 
que naturalmente diminuicom a idade. Possuium 
papel vital nareestruturação da pele para confortar 
e hidratar intensamente a pele durante todo o dia.

 Aquaxyl: Suavizante
Aquaxylajuda a equilibrar todos os sistemas 
naturais da pele para aumentar a hidratação, 
aumentar as reservas de água, limitar a perda de 
água e proteger a pele dos elementos externos.

 MATRIXYL 3000: Elasticidade
MATRIXYL 3000 é reconhecidocom o 
melhorativador de fibroblastos e assim, realça a 
síntese de colágenos e elastina.

A Mais Moderna Fórmula de 
Rejuvenescimento da Pele

Also available in individual bottles.

Comparison between H- and Nanotube 
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O produto que cuida da sua pele contém estes 
ingredientes?

  Parabenos 
  Óleo Mineral, Parafina e Vaselina
  Lauril Sulfato de Sódio (SLS) ou Lauril Éter   
     Sulfato de Sódio (SLES) 
  Álcool Benzênico

Estes ingredientes fazem parte de uma lista de produtos 
químicos potencialmente perigosos que podem ser 
encontrados na maioria dos produtos para cuidados da 
pele. Estes produtos químicos podem causar reações 
tóxicas e alérgicas como irritações da pele, dores 
de cabeça, tonturas e/ou problemas respiratórios. 
Além disso, os parabenos são largamente utilizados 
como preservativos em mais de 13.200 produtos 
para a pele.1 Tem havido numerosos estudos que 
identificaram a conexão entre parabenos e câncer. 2

Uma quantidade de produtos de cuidados da pele 
hipoalergênicos3 estão disponíveis no mercado para 

Tratamento da Pele Hipoalergênico para Pele Sensível

“ Preservativos são usados nos produtos 
de cuidados da pele para proteger os 
ingredientes contra a deterioração. 
Mas hoje em dia sabemos que alguns 
preservativos podem ser prejudiciais à 
nossa saúde. Este é obviamente o caso 
dos parabenos, que pode levar a alguns 
tipos de câncer e condições alérgicas. 
Assim, é essencial incluir ingredientes 
hipoalergênicos nos cosméticos para 
diminuir a possibilidade de uma reação 
alérgica ou adversa.

- Philippe Humbert, MD, PhD”
Microencapsulation Technology

Hydrophobic Ball
Containing H-

As esferas hidrofóbicas 
contendo H- entram 
no compartimento.

Quando a bomba é 
pressionada, estas esferas 
hidrofóbicas são rompidas.

1 2
O H-- é liberado no 
último momento, 
retendo sua eficiência.

3

diminuir a possibilidade de uma reação alérgica ou 
adversa. As regulações listam 26 alergênicos oficiais4 
que todos os produtos hipoalergênicos vendidos 
no mercado não podem conter, para poderem ser 
qualificados com sendo hipoalergênicos. 

Entretanto, a qualidade hipoalergênica do Physio 
Radiance vai acima e além desta lista padrão, pois 
ela bane mais de 80 ingredientes danosos que são 
conhecidos como sendo alergênicos ou tóxicos! 
Ao formular o Physio Radiance, nossa meta era 
desenvolver uma lista expansível de ingredientes que 
são restritos para o uso em nossos produtos para 
garantir a saúde e o bem estar dos nossos clientes, 
independente de suas sensibilidades. 

Physio Radiance ressalta sua eficácia utilizando um 
moderníssimo frasco de alta pressão para proteger o 
produto das mudanças de temperatura, oxidação, luz e 
contaminação, como bactérias vírus e fungos.

Algumas empresas de produtos para a pele alegam 
ter hidrogênio negativo em seus produtos. Entretanto, 
todos os produtos para a pele contêm água, e é fato 
que o hidrogênio negativo se neutraliza automaticamente 
quando em contato com a água e assim, anula sua 
própria eficácia.  

Para evitar este contato entre a água e o hidrogênio 
negativo, o Physio Radiance utiliza uma tecnologia 
patenteada de microencapsulação que protege o 
hidrogênio negativo em pequenas esferas hidrofóbicas. 
Quando o mecanismo da bomba – especificamente 
pesquisado para os produtos Physio Radiance –é 
pressionado, estas esferas hidrofóbicas são esmagadas, 
liberando assim o hidrogênio negativo no último instante 
antes da aplicação na pele. Assim, o hidrogênio negativo 
é utilizado sem sofrer degradação.  



Apesar das diferenças físicas, todos nós 
compartilhamos das mesmas funções fisiológicas. 
Nossas células são idênticas e precisam dos 
mesmos cuidados. O Physio Radiance é concebido 
para todos – homens ou mulheres, jovens e adultos, 
seja Asiático, Caucasiano ou Africano e possuindo 
uma pele normal, oleosa ou seca. Ele também é 
perfeito para todas as condições de pele.

“Meurostocostumavasermuitooleosodurante o verão e muitoseco e 
avermelhado no inverno. No entanto, depoisquecomecei a usarPhysio 
Radiancepor um mês, eunoteiumamudançapositiva!”

“Desde a primeiraaplicação do Physio Radiance, 
eusentiminhapeleficarmaismacia e suave do que antes. Durante 
o inverno, eutinha de passarhidradante de outrasmarcas 
no meurosto no mínimoquatrovezesao dia. Mas agora com 
o Radiance Enhancer Day & Night do Physio Radiance, 
eupassoapenasumavezpelamanhã e, acredite se quiser, minhapele se 
mantemhidratada o diainteiro - mesmo se eulavar o rostodurante o 
dia. Minhapeleestámuitomaissaudável!”

“O queeumaisgosto no Physio Radiance é o fato de eleserlivre de 
parabenos e conservantes. Eletambém tem a capacidade de ativar as 
células da pele. Physio Radiance é realmenteincrível!”

-Elis Rusnawati
Hong Kong

“EuvenhousandoPhysio Radiancehácerca de doismeses, 
desde o primeiroPhysio Radiance Ambassador Training 
Programme. Todomundocomentaquemeurostoestáradiante.”

“Eurecomendei o Physio Radianceparatodososmeu
samigos,atépara a minhamãe. Physio Radiance é o 
melhoremrejuvenescimento natural da pele.”

- Alan Poon
Malásia

“Mesmoqueeuestejaaindanosmeus20 e poucosanos, 
minhapelejádesenvolveusinais de envelhecimentoprematuro. 
Eujátenteiváriosprodutosparatratamento de pelediferentes - atéosmaiscaros. 
No entanto, minhapeleestavaficandocadavezmaissensível e inflamada.”

“Depois de participar do treinamento de produtos da QNet, 
eurealmentegostei do conceito de autoregulação, autoregeneração 
e autoreparação do Physio Radiance.Então, deciditestarosprodutos. 
Logo apósaaplicação do Comfort Emulsion Cleansernaminhapele, 
a primeirasensaçãofoi de muitoconforto. Eusentiqueelelimpou a 
pele do meurostoprofundamentesemtorná-la secaougordurosa. O 
Remineralising Toner Lotion é tambéminstantaneamenteabsorvido, 
tornandominhapeleperfeitamentebalanceada. O Extreme 
Anti-Oxidant Serum e o Radiance Enhancer Day & Night 
Fluidforamrapidamenteabsorvidos e nãodeixaram a 
minhapelegordurosaouoleosacomooutrasmarcas. Sentiminhapelemacia e 
hidratada o diainteiro.” 

“Euadorovermeurosto no espelho e fico animadaaover as 
melhorascontínuas. Atémeunoivoadora e comentaqueeufinalmenteencontrei 
a soluçãoperfeitaparatratamento da minhapele . Agora elecomeçou a usar 
e eunoteiquesuapeleparecemaisjovem.”

- Amelia Djajadi
Indonésia

“Eujágasteimuitodinheiroemprodutosparatratamento de peleaolongo 
dos anos e sempre me sentimuitodecepcionada com eles, 
jáqueelesproporcionaramapenasresultadostemporários. Euaindatinharugas 
e linhas de expressão no meurosto, especialmenteemtorno dos olhos e 
dos lábios.”

“Euconheci o Physio Radiancedurante o Physio Radiance Ambassador 
Training Programme, organizadoemsetembro de 2010. Eutenhousado o 
Physio Radiancedesdeentão e tenhonotadoqueminhapeleestámaisradiante. 
As linhas de expressãonaminhatesta e as rugas no 
meurostoestãoesvanecendo. Physio Radiance me dá um look maisjovem, 
tudoissoenquantomantemminhapelemacia e com umaaparênciasaudável. 
Este é o melhorprodutoparatratamento de pelequeeujáusei!”

“ObrigadaPhysio Radiance. Você é comoumamáquina do tempo quetraz 
de volta a minhajuventude!”

- Punitha Narayanan
Malásia

“EuvenhousandoPhysio Radiancedesdequeosprodutosforamlançados. 
Minhapeleestábemmelhor agora e eutenhomenosrugas no rosto do que 
antes.”

“Até o momentoeujáapresenteiPhysio Radianceparamuitagente. É o 
melhorsegredo anti-evelhecimentoqueofereceumaaparênciabonita 
e maisjovempara a pele. Esse é um segredoqueeuquerodividir com 
todomundo!”

- Dr. NorlinMohd Nor
Malásia

Physio Radiance – O 
Tratamento Completo 
para Pele para TODOS

Listen To Our Users’ Experiences
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Por Que a Physio Radiance É Sua Solução 
Completa para o Tratamento da Pele?

 Conceito de autorregulação, autorregeneração e autorreparação
 O mais alto padrão hipoalergênico 
 O menor antioxidante do mundo: H-
 Apenas ingredientes superiores 
 Patenteada Microencapsulação Tecnologia
 Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

 Pesquisado, desenvolvido e fabricado na França

1.Comfort Emulsion Cleanser
Este creme para limpeza possui um pH equivalente 
ao da lágrima e emulsifica diretamente ao entrar em 
contato com a pele úmida. Sua pele ficará limpa, macia 
e fresca e sua aparência será realçada em apenas 
alguns segundos.

2. Remineralising Toner Lotion
Totalmente livre de álcool, esta loção cria uma 
sensação imediata de frescor e tem um papel 
importante no processo de remineralização da pele . 
Concebida para preparar a pele para um tratamento 
posterior, tonifica o rosto e complementa de forma ideal 
o Comfort Emulsion Cleanser. 

É hora de recuperar sua juventude e adicionar brilho à sua pele!

Faça do Physio Radiance Seu Cuidado Rotineiro da Pele
Realce o brilho da sua pele enquanto diminui os sinais visíveis da idade com nossa exclusiva seleção de produtos 
antienvelhecimento para a pele.

Para obter melhores resultados, aplique diariamente a rotina rápida e fácil de cuidados da pele em quatro fases 
Physio Radiance para ver uma diferença positiva em apenas 3-4 semanas de tratamento.
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Disclaimer:
1) As informações aqui contidas, incluindo mas não se limitando a todas as informações relativas às condições médicas e de saúde, produtos e tratamentos, são fornecidas apenas com fins informativos e muitas vezes de forma resumida ou agregada. Não é pretendido para uso como substituto de nenhum aconselhamento do seu 
médico, dermatologista ou qualquer profissional da saúde.
2) Você não deve utilizar as informações aqui contidas para diagnóstico ou tratamento de qualquer preocupação com a saúde ou para prescrição de qualquer medicamento ou tratamento. Cada pessoa reage diferentemente a um produto específico, e você deve consultar seu médico, dermatologista ou qualquer profissional da saúde 
sobre isto e também com relação a quaisquer interações entre medicamentos ou produtos de beleza que você esteja utilizando atualmente. 
3) A Empresa não pode ser responsabilizada pelo uso e/ou mau uso dos produtos de sua parte. Você deve ser responsável por garantir que os produtos sejam usados de acordo com as orientações, instruções e /ou recomendações fornecidas pela Empresa em relação ao uso dos produtos.

Ouça o Que O Profissional Diz:

“Uma Boa Linha de Tratamento 
para Pele para Todos”

Professor Philippe Humbert é o Chefe do 
Departamento de Dermatologia no Besançon 
University Hospital Center, na França. Ele também é o 
Diretor do centro de Engenharia da Pele e Laboratório 
de Biologia; Presidente da Sociedade Francesa 
de Dermatologia; e Presidente da Sociedade 
Internacional para Biofísica e Imagens da Pele.
 

“Nossos órgãos, células e tecidos mudam à medida em que 
envelhecemos. O número de células diminui enquanto a densidade 
do colágeno e a elasticidade da pele progressivamente perde sua 
capacidade de funcionamento.

Uma vez que a Physio Radiance é formulada para reduzir os riscos 
de alergias ao evitar os preservativos, parabenos e outros produtos 
químicos perigosos, enquanto ao mesmo tempo inclui ingredientes 
ativos que podem ser úteis para a pele, eu sinto que a Physio 
Radiance é uma boa linha de produtos para tratamento da pele 
para todos.”

3. Extreme Anti-Oxidant Serum
Com uma concentração elevada de poderosos 
ingredientes ativos antienvelhecimento, este produto 
concentrado traz firmeza e densidade para sua pele.

4. Radiance Enhancer Day & Night Fluid
Este líquido fino, leve e sedoso forma um véu protetor que 
cuida da sua pele durante todo o dia e também à noite

Philippe Humbert, MD, PhD
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