
 

 

        
 

 
 
 
 

     Introdução 

 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.  
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     Diferenciais 

 - 100% natural; 

 - Rico em óleos essenciais; 

 - Hidrata e trata a pele; 

 - Possui Ecocert. 

 
 

     Descrição 

 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 indica que o óleo essencial de grapefruit atua na estimulação simpática. 

Estudos demonstram que o uso olfativo do 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 – óleo 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 Recomendada 

 De 1 a 5%. 

 1% quando adicionado ao Pré e Pós T. 

 2 a 5% na Vitabase Hidro ou Lipo. 

 
 

     Certificações 

  

 
 

 
 
 

   Informações Adicionais 

 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.  
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