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O Conceito SKIN CELL THERAPY 
 

Conceito de tratamento inovador composto por: 

- Células estaminais da maçã  (Malus domestica Fruit Cell Culture Extract) 

Extraídas de uma rara qualidade de maça, de origem Suiça (Uttweiler 

Spätlauber). Prolonga e reactiva a actividade celular das células estaminais 

da pele, combatendo assim de forma eficaz o processo de envelhecimento 

da pele, reduzindo marcas de envelhecimento e rugas. Em testes 

efectuados em pessoas, verificou-se em 100% das Pessoas testadas uma 

redução significativa das rugas 

  

- Sistema de protecção contra meios radicais e raios UV. Extractos de 

semente de uva (Flavonoide) e Vitamina E, actuam como um valioso 

Antioxidante, protegendo a pele do envelhecimento precoce, 

provocado pelos raios UV e meios radicais. Além disso estes 

extractos provocam um efeito tranquilizante na pele. Com efeito anti-
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inflamatório esta combinação de componentes estimula a micro 

circulação da pele. 

- Extractos da Camomila Marina (Tripleurosperum Maritimum) 

 A composição destes extractos provoca um efeito tranquilizante na pele, 

que combate assim com eficácia as linhas e rugas na pele. O efeito 

provocado é semelhante ao Botox ou substitutos de Botox, sendo neste 

caso à base de um componente natural e não sintético. 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes complementares da gama Skin Cell Therapy 
 

Aloe Vera (Aloe Barbadensis) 

-Hidrata e traquiliza a pele fragilizada 

Manteiga de Karité (Butyrospermum Parkii) 

-Hidrata e fornece suavidade á pele 

Extractos das folhas de Oliveira (Olea Europea Leaf Extract) 

-Efeito Antioxidante através dos Polyphenoles naturais, que em combinação 

com outros Polyphenoles e Flavonóides protegem a pele dos meios radicais, 

bactérias e envelhecimento precoce provocado pelos raios UV. 

 

 

 

 

 

 

 

Skin Cell Therapy 
 

Principais Características 

   

  - Combate eficáz ao processo de envelhecimento da pele 

  - Alisa a pele 

  - Combate ás rugas  
  - Estimula a produção de células 

 - fornece hidratação  

  - protecção dos raios UV



                                       
&  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sodium Hyaluronate - Composto de 100% Ácido Hialurônico de 

cadeia dupla, hidrogénio e água 

Fornecer volume e hidratação à pele. 

Regula a actividade normal das células do interior da pele (melaócitos) 

responsáveis pelo tom da nossa pele (Melanina) 

• Acetil hexapeptide-8 

Molécula não-tóxica, não irritante, regula a estimulação excessiva dos 

músculos faciais , relaxa a tensão facial e também reduz a profundidade 

das rugas já formadas . 

• Glycerin: 

Conservante, desinfectante, prepara a pele para a hidratação. 

O Ácido Hialurônico | Hyaluron Gel 

Componente natural produzido pelo nosso organismo presente em todos os órgãos, mas 56% 

estão na nossa pele! 

Responsável pela vinculação de água, garantindo assim o volume e a forma da nossa pele. O 

Ácido Hialurónico consegue armazenar até 6000x do seu próprio peso em água! 1gr = 6l de 

água! 

Na idade a produção natural do Ácido no nosso organismo reduz drasticamente: 

� Aos 40 Anos, a produção baixa para 60% 

� Aos 60 Anos baixa para 10 a 20% 

Obtido através da fermentação vegetal, (Streptococus equi ou S. zooepidermus) garantido a 

isenção de qualquer substância animal, sendo assim melhor absorvido pelo organismo e 

eliminando a possibilidade de alergias 

Principais Ingredientes e as suas funções: 
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• Glutamic Acid:  

Regula o Ph da pele, amacia a pele. 

• Aspartic Acid 

Promove energia celular gerando “trifosfato de adenosina” (ATP), o 

combustível que alimenta toda a actividade celular.  

Ajuda a inibir a síntese de melanina – clareia a pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito Anti-Aging revolucionário e inovador que oferece um tratamento altamente eficaz. 

Através da ondas ultrassom e a corrente galvânica da ionização, garantimos o fornecimento 

das substâncias activas do Ácido Hialurônico aonde a pele realmente o necessita, na Derme e 

no Tecido Conjuntivo 

O Conceito 

Enquanto o Acido Hialurônico se ocupa de preencher os espaços entre células com 

hidratação e elasticidade, a corrente galvânica e as ondas de ultrassom do Skin Cell Tronic, 

garantem o transporte destas substâncias activas para o local certo: Derme e Tecido 

Conjuntivo. O Gel Hialurônico é uma composição hidrosolúvel natural do nosso organismo e 

presente nas camadas mais profundas da nossa pele (Derme e Tecido Conjuntivo). A absorção 

cutânea deste valioso princípio ativo reduz-se apenas às camadas superficiais (Epiderme) não 

conseguindo chegar à profundidade necessária da nossa pele. Isto acontece porque a queratina 

da nossa pele atua como uma barreira impermeável não permitindo a penetração de substâncias 

hidrossolúveis e de peso molecular alto. 

Para ultrapassar esta barreira torna-se necessário dissociar as moléculas das substâncias 

ativas do Gel Hialurônico em partículas mais pequenas (iões), permitindo a sua penetração até 

às camadas mais profundas da pele. O Skin Cell Tronic utiliza um Ionizador que através da 

corrente galvânica contínua, dissocia as moléculas em iões e transportando-as para onde 

elas são necessárias. O Ultrassom produz 3 Milhões de ondas suaves por segundo, 

provocando assim uma massagem profunda da nossa Derme. Esta massagem reorganiza as 

células garantindo uma melhor penetração e actuação do Acido Hialurônico fornecido através do 

nosso gel. Além disso estimula a produção de colagénio e elastina na pele. 
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O Skin Cell Tronic  e as suas funções: 

Ionização Negativa (-) 

Ionização através da corrente galvânica continua no sentido positivo! 

Dissociação de moléculas em iões e permitindo a penetração de substâncias 

activas para as camadas mais profundas da pele (Derme e Tecido 

Conjuntivo) 

 

Ionização Positiva (+) 

Ionização através da corrente galvânica continua no sentido negativo! 

Permitindo o sentido inverso das moléculas de impurezas e de distúrbios 

de pigmentação para o exterior da pele. Produzindo uma substituição com 

as substâncias activas dos produtos de limpeza como o Sérum para peles 

com impurezas e Hyaluron Gel 

 

Ultrassom | 3 Milhões de ondas por segundo 

Massagem celular em profundidade (Derme) permitindo a reorganização 

das células e estimulando em simultâneo a produção de colagénio e 

elastina. As pulsações provocam uma exfoliação suave e não evasiva à pele. 

Permitindo a eliminação eficaz das células mortas 

 

Fototerapia | Através de luz LED de baixa frequência 

Luz vermelha (Anti-Aging)  -Estimula a produção de colagénio e elastina na 

pele 

Luz Azul (Limpeza | Acne) -Efeito calmante e anti-inflamatório (Manchas e 

Acne) 

Luz Verde (Anti-Aging)-Relaxamento da micro musculação 
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O Resultado 

• A pele é preenchida com hidratação de dentro para fora eliminando 

rugas, marcas de expressão, linhas e cavidades provocadas por 

cicatrizes. 

Elimina até 60% das rugas, nas zonas naso-labial, contorno dos 

olhos e testa! 

• Esfoliação não agressiva e invasiva à pele, eliminando apenas as 

células mortas através do tratamento ultrassom! 

• Eliminação de impurezas em profundidade através da Ionização Positiva 

Tratamento de Acne e redução das inflamações através da luz LED 

azul! 

• Redução dos distúrbios da pigmentação 

Reduz manchas de pigmentação e despigmentação! 

• Estimula a produção de colagénio e elastina na pele garantindo um 

aumento significativo de elasticidade. 

Através do ultrassom e luz LED vermelha 

• Relaxa a micro-musculação da pele através da luz LED verde 

 

Exemplos Reais: 
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Tratamentos possíveis com este conceito 
 

- Limpeza da pela com esfoliação não invasiva 

- Tratamento para todo o tipo de pele inclusive a sensível. 

- Tratamento de rugas até redução de 60% 

- Tratamento distúrbios de pigmentação 

- Tratamento de pele acneica, oleosa e com impurezas 

-  Drenagem linfática (Desintoxicação nas glândulas linfáticas) 

     -     Estrias (ruptura das fibras de colagénio e elastina, responsáveis pela 

elasticidade, que estão localizadas na derme (camada profunda da pele) 

 

O dispositivo não pode ser utilizado nas  seguintes circunstâncias 

• Durante a gravidez 

•  Se tiver alguma prótese de metal ou silicone no rosto 

•  Se tiver feridas no rosto 

•  Queimaduras solares 

•  Após ingestão de esteroides, hormonas ou diminuição da função 

hepática 

•  Se tiver peças metálicas no corpo 

•  Problemas cardíacos (em particular pessoas com pacemaker) 

• A Skin Cell Tronic nunca deve ser utilizada na garganta ou 

directamente nos olhos. 

•  Infecções cutâneas e Dermatite 

•  Pele irritada com prurido e elevada temperatura 
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Como fazer os tratamentos: 

Primeiro passo: Limpeza profunda da pele 

1. Remova a maquilhagem com Removedor de Maquilhagem e limpe bem a 

pele, p. Ex. com Leite ou Espuma de limpeza da gama Q10, Aloe Vera ou 

Pastel dos Tintureiros. 

2. Aplique uma quantidade suficiente de Leite ou Espuma de limpeza no rosto e 

no Aplicador do Skin Cell Tronic.  

      (Aconselhamos utilizar o produto de limpeza da gama Vegas Cosmetics 

que estiver a utilizar). 

3. Prima o Botão On/Off para ligar o aparelho, seleccione Sonic e  ION+ ,e 

seleccione a intensidade de tratamento desejada Level (high – alta; low – 

baixa).  

4. Deslize o Skin Cell Tronic no seu rosto, sempre de baixo para cima. Proceda 

noutras zonas do rosto, de mesma forma. 

5. Limpe o rosto com água e tonifique a pele com o Tónico facial da sua gama 

Vegas Cosmetics. Limpe o aplicador do Skin Cell Tronic, com um pano 

húmido ou se necessário utilize um produto desinfectante (Spray ou 

Álcool). 

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics (conforme a sua gama de 

tratamento): Espuma ou Leite de limpeza Aloe Vera ou Espuma de 

Limpeza Aloé Vera, Tónico facial Aloe Vera, Leite de limpeza eTónico 

facial Q10, Espuma de limpeza pastel-dos-tintureiros.e Espuma de 

Limpeza Anti Aging 

 

  

 

 

 



                                       
&  

 

 

Tratamento Anti-Aging -  Para redução das rugas nas 

zonas dos olhos, boca, nariz e testa) 

 
Primeiro Passo:  

Limpeza profunda da pele ( descrita anteriormente) 

Segundo passo: 

1. Aplique uma quantidade suficiente de Hyaluron Gel no rosto e no aplicador 

do Skin Cell Tronic 

2. Prima o Botão On/Off para ligar o aparelho, seleccione ION-, SONIC 

(Ultrassom) e Photon (Luz vermelha) de seguida a intensidade de 

tratamento desejada.  

3. Deslize o Skin Cell Tronic no seu rosto, e movimente o Aplicador lentamente 

em espaços de 5 segundos entre a zona do queixo e da orelha. Siga o 

mesmo padrão de massagem na restantes zonas do rosto.  

4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. Ex.: Mascara Aloevera, 

Skin Cell Therapie – Soft  Emulsion ou Creme de dia ou noite Q10 da 

Vegas Cosmetics. 

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics, para este tratamento:  

Hyaluron Gel para o tratamento; Soft Emulsion, Mascara Aloé Vera após o 

tratamento e para finalizar Creme de dia ou noite Q10 ou Creme facial 

Anti-Aging Men.. 
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Tratamento de pele com impurezas (Acne) e oleosa 

(à noite) 

Primeiro Passo:  

Limpeza profunda da pele  

Segundo passo: 

1. Aplique uma quantidade suficiente de Sérum pastel-dos-tintureiros no 

rosto e no aplicador do Skin Cell Tronic. 

2. Prima o Botão On/Off para ligar o aparelho, selecione ION+, SONIC 

(Ultrassom) e Photon (Luz azul) de seguida a intensidade de 

tratamento desejada (Level).  

3. Deslize o Aplicador durante 5 segundos (1 toque) de ponto em ponto nas 

zonas a tratar (erupções). Desta forma, garante a temporização correcta 

do tratamento a efectuar em cada zona de impurezas, reduzindo em 

simultâneo a inflamação e irritação da pele, através da Luz azul. 

4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. Ex.: Creme de dia ou 

noite pastel-dos-tintureiros). 

Dica: Poderá prolongar o tratamento Photon (Luz-LED), utilizando apenas esta 

função sem os tratamentos adicionais do Skin Cell Tronic. Desta forma 

poderá continuar a tratar a sua pele por mais 10 a 20 minutos, com a Luz-

LED azul, após finalizar o tratamento indicado em cima. Este cuidado 

reduz adicionalmente as irritações e inflamações na pele. 

 

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics, para este tratamento:  

Espuma de limpeza  pastel dos tintureiros para a Limpeza profunda; 

Sérum pastel dos tintureiros, Creme de dia ou Creme de noite para a 

hidratação posterior ao tratamento. 
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Tratamento de distúrbios de pigmentação 

 

Primeiro Passo:  

Limpeza profunda da pele  

Segundo passo: 

1. Aplique uma quantidade suficiente de Hyaluron Gel no rosto e no aplicador 

do Skin Cell Tronic. 

2. Prima o Botão On/Off para ligar o aparelho, selecione ION-, SONIC 

(Ultrassom) e  

Photon (Luz azul) de seguida a intensidade de tratamento desejada (Level).  

3. Deslize o Aplicador durante 20 a 30 segundos (5 a 6 toques) de ponto em 

ponto nas zonas a tratar (manchas). De esta forma, garante a 

temporização correta do tratamento a efectuar em cada mancha. 

4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. Ex.: Mascara Aloevera, 

Skin Cell Therapie – Soft  

Emulsion ou Creme de dia ou noite Q10 da Vegas Cosmetics. 

 

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics, para este tratamento:  

Hyaluron Gel para o tratamento; Soft Emulsion, Mascara Aloé Vera após o 

 tratamento e para finalizar Creme de dia ou noite da gama aconselhada.

 


