
REALLAGEN™

Benefícios:

• Impulsiona a comunicação, proliferação e 

migração de fi broblastos dérmicos;

• Estimula a proliferação de queratinócitos;

• Aumento da síntese de colágeno endógeno;

• Estimula a regeneração da matriz extracelular 

através da cristalização de lipídios intercelulares 

com consequente fortalecimento da função 

barreira e aumento da hidratação;

• Acelera consideravelmente o processo de re-

epitelização e reparação tecidual, participando 

ativamente da cicatrização de feridas;

Introdução:

Reallagen™ foi biomimeticamente desenvolvido a partir 

do colágeno humano, produzido através de um processo 

biotecnológico patenteado de engenharia genética, a molécula 

obtida é altamente consistente com o Colágeno humano tipo 

III, possuindo uma alta afi nidade e excelente biocompatibilidade 

com a pele.

Reallagen™ é um polipeptídeo de cadeia simples 

comprovadamente Vegano e hipoalergênico de baixo peso 

molecular, com alta solubilidade atuando em sinergia com 

componentes das diversas estruturas cutâneas.

REALLAGEN™.................................................................5%

Sugestão de Fórmula:

Booster Biomimético:

Sérum de Simulgel™ INS 100.......................qsp...20 mL

Uso: Aplicar na face, pescoço e colo, diariamente.

REALLAGEN™ Esferas

Mande 4 esferas

Uso: Na palma da mão, dissolver 1 esfera com 5 gotas do Booster 

Biomimético 5%, e aplicar na face, pescoço e colo, 1 vez por semana.

(1 esfera corresponde à 1 aplicação semanal)

Produto

Vegano

GMO

Free

Acesse o conteúdo 

deste e de outros 

produtos:
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“Reallagen™ é um polipeptídio Vegano análogo ao 

Colágeno tipo III humano, com performance 200 

vezes superior ao desempenho de um colágeno de 

origem animal.”

*Também na versão ESFERA
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Modo de uso:

Booster Biomimético - REALLAGEN™ SÉRUM (5%) - uso diário

Retire o gotejador do frasco Aplique o sérum nos dedos Espalhe por toda a região da 

face, pescoço e colo

1 2 3

REALLAGEN™ Esferas - uso semanal

Retire o lacre e deposite a 

esfera na palma da mão

*1 esfera rende 1 aplicação

Gotejar de 3 a 5 gotas do 

sérum sobre a esfera e 

homogenize

Espalhe por toda a região da 

face, pescoço e colo

1 2 3

Protocolo Drug Delivery REALLAGEN™

Utilize uma seringa para 

extrair 1mL de mescla 

esterilizada ou soro fisiológico

Após remover o lacre, utilize 

a seringa para depositar 

o conteúdo no frasco de 

REALLAGEN™ Esfera

Homogenize até solubilizar

*A esfera de REALLAGEN™ se 

dissolve rapidamente.

1 2 3

Utilize a seringa para extrair 

o conteúdo do frasco de 

REALLAGEN™

Descarte a agulha e deposite 

o conteúdo da seringa por 

toda a face do paciente

Siga normalmente 

o seu protocolo de 

microagulhamento

4 5 6
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