Adipoff, PRE-T e POS-T

Óleo essencial é um princípio ativo natural proveniente de plantas medicinais e aromáticas. Cada óleo
essencial recebe o nome da planta de origem. Acredita-se que na natureza, existam mais de 30 mil espécies
vegetais que produtoras de óleos essenciais.
É importante saber que óleos essências são diferentes de essências. As essências não possuem a
funcionalidade terapêutica que os óleos essenciais tem. Elas são usadas apenas como agente de perfumação
de produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes. Para a obtenção de 1 litro de óleo essencial, é necessário
100.000 kg de planta, e para a obtenção de 1 litro de extrato glicólico, é necessário apenas 100 g de planta. Os
óleos essenciais podem concentrar em média mil vezes mais plantas do que um extrato. Isso mostra que os
óleos essenciais são substancias extremamente concentradas, e que com o uso de algumas gotas, já podem
proporcionar efeitos muito interessantes para tratamentos destinados a manutenção da saúde e beleza.
As propriedades dos óleos essenciais são provenientes de sua formação original dentro de uma planta,
que é um organismo vivo, e que quando extraídos de uma forma que preserve a qualidade terapêutica original
da planta, transferem seus princípios ativos naturais para outros organismos vivos, como humanos e animais,
como por exemplo, para tratamentos para a manutenção da saúde e da beleza.
Com a mistura dos óleos essenciais é possível alcançar resultados mais seguros e rápidos. Eles
possuem grande potencial nas terapias de saúde e beleza.
Os óleo essenciais podem ser aplicados tanto pela via olfativa quanto pela cutânea, esta podendo ser
em quase todas as partes do corpo, menos nos olhos, pois podem causar irritação.
Os odores são extremamente importantes e exercem grande influência em nosso comportamento no
dia a dia, estando insertos de maneira profunda no universo humano por meio de perfumação do ambiente,
higiene pessoal, perfumação do corpo. De acordo com a osmologia (estudos do olfato e odores), as
propriedades dos odores devem ser bem conhecidas, para que, ao utiliza-los em diversos produtos, as pessoas
possam obter benefícios extras para a saúde e o bem-estar.

O Adipoff é um ativo anticelulite 100% natural. É composto por substâncias naturais aromáticas, como
Grapefruit e Alecrim. Melhora a inflamação e edema da pele, e deixa a gordura mais maleável para a queima.
Apresenta atividade diretamente na lipólise por estimulação dos receptores adrenérgicos na
membrana do adipócito.
Além disso, ele reduz o processo inflamatório e auxilia no reestabelecimento da circulação,
melhorando tanto a circulação arterial quanto o retorno venoso, reduzindo o edema.
Diferenciais:
- 100% natural;
- Rico em óleos essenciais;
- Hidrata e trata a pele;
- Possui Ecocert.
Composição:
Rosmarinus officinalis leaf oil; Citrus grandis peel oil; Cymbopogon schoenanthus leaf oil; Eugenia
caryophyllus leaf oil; Tocopheryl acetate; Helianthus annuus (sunflower) seed oil



ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL
O óleo essencial de alecrim auxilia na redução do edema e recuperação da micro circulação local, além

de apresentar atividade anti-inflamatória.



CITRUS GRANDIS PEEL OIL
O óleo essencial de Grapefruit, em aromaterapia, é usado para tratar a depressão e promover

sensação de bem estar. Isso aumenta indica que a o óleo essencial de grapefruit atura na estimulação
simpática.
Estudos demonstram que o uso olfativo óleo essencial de Grapefruit excitou os nervos simpáticos,
estimulando os tecidos adiposos brancos, induzindo a lipólise, pois houve aumento dos níveis plasmáticos de
glicerol em ratos .



CYMBOPOGON SCHOENANTHUS LEAF OIL, EUGENIA CARYOPHYLUS LAEF OIL – oleo essencial de
Lemongrass e de Cravo:
Atuam na eliminação do edema.
O Lemongrass é o óleo da desintoxicação, da eliminação dos líquidos indesejáveis, combatendo a

celulite. Também tem ação lipolítica.
Concentração
2-5%
Certificados:

CREME BASE CORPORAL PARA MASSAGEM LIPO
Creme desenvolvido especialmente para receber o ativo ADIPOFF e outros ativos compatíveis com a
formulação. Apresenta alta compatibilidade com a pele, nutrindo-a hidratando-a e promovendo deslizamento
em massagens. Indicado para procedimentos estéticos de drenagem linfática e massagem modeladora. Pode
ser usado em casa para peles ressecadas. Mantém o ativo por mais tempo na pele

CREME BASE CORPORAL PARA MASSAGEM HIDRO
Creme desenvolvido especialmente para receber o ativo ADIPOFF e outros ativos compatíveis com a
formulação. Apresenta alta compatibilidade com a pele, nutrindo-a hidratando-a. Indicado para prescrições de
uso diário (homecare) para tratamentos de celulite e gordura localizada. Possui um toque mais seco. Indicado
para quem não gosta de cremes mais densos e que tem a pele oleosa. Necessário repassar durante o dia.

Considerando que a maioria das pessoas tem uma rotina que consome energia e gera stress físico e
mental, uma questão importante é deixar o organismo mais reativo ao exercicio fisico, sem o esgotamento,
manstendo a saude e eficiencia dos efeitos do exercicio.
A loção corporal da Via Farma atua tanto de forma fisica (dérmica), quanto olfativa.
Ele atuará na irrigação do sangue no musculo esqueletico e cardiaco, aproveitando melhor os
beneficios do exercicio, melhorará a capacidade respiratória, deixara a musculatura aquecida e pronta para
receber o exercicio, promoverá melhor mobilização de gordura, auxiliando em exercicios de emagrecimento e
manutenção da glicemia. Olfativamente, promoverá maior disposição, reduzirá a ansiedade, o que tratá mais
força de vontade na execução dos exercicíos.
Tudo isso, em uma base suave, com toque seco, aveludado, que facilita a transpiração.
Indicação
É um creme com óleos essenciais para serem usados no pré-treino. Tem ação de melhora da irrigação
no músculo, aquecimento, disposição, e mobiliza a gordura, auxiliando em treinamentos de emagrecimento
Diferenciais
- 100% natural;
- Rico em óleos essenciais;
-Hidrata e trata a pele;
-Pode ser usado em atividades ao ar livre e na água;
- Possui Ecocert
Composição:
Aqua, Cyclopentasiloxane, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Methyl gluceth-20, Hydrogenated olive
oil, Olea europaea (olive) fruit oil, Olea europaea (olive) oil unsaponifiables, Olus oil (eu)/Vegetable oil (US),
Caprylic/Capric triglyceride, Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin, Sodium acrylates copolymer (and) lecithin,
Tocopheryl Acetate, EDTA, Eucalyptus globulus leaf oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Citrus grandis peel oil,
Eugenia Cariophylus leaf oil.

EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL
O óleo essencial de eucalipto melhora a capacidade respiratória, pois quando inalado causa efeito
broncodilatador. Tem capacidade descongestionantes, expectorantes. É um revigorante físico e mental
exelentes para os momentos em que se sente fraqueza. Ativa a concentração e o foco.
O principal componente é o Cineol, mas a composição molecular presente naturalmente no óleo
essencial de Eucalipto Glóbulos apresenta uma atividade sobre vias aéreas superiores e inferiores, o que
melhora o fluxo de ar durante a inspiração e possibilita melhor eficiência durante a troca gasosa.
Dentro do conceito de fisiologia do exercício, a respiração é de extrema importância, já que o seu vigor
é indicativo de que de fato o corpo está se exercitando.

ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL
O óleo essencial de alecrim apresenta atividade estimulante para o coração e na Aromaterapia é considerado
como um tônico-estimulante, isso porque melhora a força de contração do coração, fazendo com que o mesmo
bombeie sangue de forma mais eficiente para todos os tecidos do corpo. Além disso o óleo essencial de alecrim
atua protegendo os vasos sanguíneos. Ele atua sobreo sistema circulatório, os musculos e as articulações,
estimulando a oxigenação no local da aplicação e fortalecendo a musculatura e a pele.
No corpo, é bom para tratamentos relacionados a flacidez, gordura localizada, massagem esportiva,
recuperação de atrofias.
Durante a atividade física, o óleo essencial de alecrim atua como um termogênico, uma vez que acelera o
metabolismo, aumentando a disposição ao exercício, tornando-o mais efetivo e melhor executado.
Tradicionalmente, o óleo essencial de alecrim apresenta atividade analgésica e anti-inflamatória.

CITRUS GRANDIS PEEL OIL
O óleo essencial de Grapefruit estimula a produção de adrenalina, que é importante na mobilização de
gordura, fonte energética para o exercício aeróbio. Age positivamente sobre o sistema lifático, facilitando a
eliminação de toxinas. É lipolitico, revigorante, diurético, desintoxicante. Na sua ação lipolitica, auxilia na
redução de gorduras localizadas
Atua no centro da fome, que é importante no auxilio para disciplina em dietas de emagrecimento.

EUGENIA CARIOPHYLUS LEAF OIL
O óleo de cravo tem a função de aquecer a musculatura, deixando-a mais apta a receber o exercício físico.
Alivia as dores moleculares.

Modo de uso: Passar antes do exercício.

Certificados:

Após o exercicio fisico, o organismo precisa de repouso para a recuperação e construção de fibras
musculares e manutenção da homeostase. Sendo assim, a Loção Corporal Pós-Treino atuará na diminuição de
possíveis edemais locais, principalmente membros inferiores, na redução da agitação mental inerente ao
proprio exercicio. Ele irá equilibrar a respiração, evitando a hiperventilação, e irá melhorar a qualidade do
sono. Trará um equilibrio físico e mental do organismo.
Tudo isso em uma base suave, hidratante e recuperadora da pele.
Indicação
É um creme com óleos essenciais para serem usados no pós treino. Atua na diminuição de possíveis
edemas, na redução da agitação mental, equilibra a frequência respiratória, melhora a qualidade do sono
Diferenciais
- 100% natural.
- Rico em óleos essenciais.
-Hidrata e trata a pele.

-Relaxamento.
- Possui certificado Ecocert.
Composição:
Aqua, Cyclopentasiloxane, Cetearyl Acohol, PEG-14M, Methyl Gluceth-20, Ceteareth-20, Gliceryn,
Helianthys Annuus (SUnflower) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Phenoxyetanol and Ethylhexyglycerin,
Sodium Acrylates Copolymer (and) Lecithin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, EDTA, Aminomethyl
Propanol, Lavandula Angustifolia Herb Oil, Metha Piperita Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Wild Arnica Oily
Extract.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL
O óleo essencial de lavanda apresenta atividade relaxante e sedativa, melhora a qualidade do sono e
prepara o organismo para o repouso e reconstrução muscular. A lavanda acalma e tranquiliza imediatamente.
Age como antisséptico para imfecções cutâneas e promove regeneração celular do tecido. É relaxante muscular
para o alivio das tensões provocadas por estresse e agitação. No corpo, trata com eficiência dores originadas
por tensão, excesso de esforço físico.
MENTHA PIPERITA OIL
O óleo essencial de menta reduz o acúmulo de líquido, principalmente no sistema linfático e melhora a
respiração. Possui efeito vasoconstritor, analgésico, anti-inflamatório, ideal para aplicações em lesões e
inchaços e dor. Age como estimulante e melhora a respiração e o desempenho muscular.
Sua aplicação olfativa é energizante, agindo positivamente sobre o esgotamento físico e mental.
Tradicionalmente o óleo essencial de menta apresenta atividade anti-inflamatória, auxilia na remoção
de muco do trato respiratório, por atuar na movimentação da traqueia para eliminação do muco.
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL
Neste caso o óleo essencial de alecrim irá compor a atividade anti-inflamatória estabelecida pelos
óleos essencial de lavanda e menta, em uma concentração para equilibrar a formulação e formar uma sinergia,
onde haverá um ponto de equilíbrio no processo de recuperação.
WILD ARNICA OILY EXTRACT
O óleo essencial de arnica promove relaxamento e reduz stress após atividade física, juntamente com
a lavanda prepara o corpo e a mente para o repouso.

Modo de uso: Passar após o exercício.

Certificados:
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