
JUVENDERME  –  Creme Reparador – 60 g 

(Reparação + Nutrição + Hidratação + Protetor solar + Antisséptico)  
(FPS = 30) 

 
PROPRIEDADES: 
JUVENDERME é um creme reparador celular, resultado da associação do 
CREME DE BAUHINIA FORFICATA LINK (reparador e regenerador celular), 
ÓLEOS MEDICINAIS DE ÁRVORES AMAZÔNICAS (conhecidos como ÓLEOS 
MILAGROSOS) e MICRO CRISTAIS de TURMALINA NEGRA, excitados por 
influência capacitiva e ultrassom (fornecem elétrons para a pele), com incrível 
capacidade de limpeza e desobstrução dos tecidos mais expostos (pele).  A 
Turmalina Negra é um excelente protetor solar (FPS=30). Elimina 
gradativamente e de forma definitiva as manchas solares e senis. Estimula os 
Melanócitos a produzir a MELANINA em níveis de normalidade. Estimula a 
síntese de COLÁGENO e ELASTINA, eliminando gradativamente as rugas.  
Fungicida, bactericida, antivirótico, cicatrizante, antioxidante. 

 

COMPOSIÇÃO:  
Extrato e Pasta concentrados de Bauhinia Forficata Link, micro cristais de Turmalina Negra, 
hidratante (sem sal), Óleos Milagrosos da Amazônia (Abacate, Açaí, Aloe Vera, Amêndoas Doce, 
Andiroba, Buriti, Canela, Calêndula, Castanha do Brasil, Canola, Cártamo, Coco Babaçú, Copaíba, 
Erva Cidreira, Erva Doce, Gergelim, Germen de Trigo, Linhaça, Macadâmia, Maracujá, Melaleuca, 
Milho, Pequi, Prímola, Seiva de cróton, Semente de Uva, Oliva, Urucum), Extratos Secos 
Micronizados (Curcumã, Guaraná da Amazônia, Ginseng Brasileiro, Ginkgo Biloba, Canela), extratos 
de Mama-Cadela, Aloe Vera, Erva Doce, Centella Asiática, Vitamina "E", Essência Natural de Erva 
Doce, LANOLINA DE CARNEIRO.  
 
INDICAÇÕES:  
 CÂNCER DE PELE (todos os tipos) 
 Protetor SOLAR (FPS = 30) 
 Envelhecimento precoce (manchas e rugas), ressecamento, escamação 
 Doenças da Pele – ACNE, ERISIPELA (Streptococcus Pyogenes grupo A), psoríase, vitiligo, 

micoses, furúnculos, Fogo Selvagem, Lepra e Morféia 
 Problemas Circulatórios:  Varizes, má circulação, inchaço, dormência, úlcera varicosa, flebite, 

trombose, linfedemas (primário e secundário), etc.  
 Queimaduras (de óleo, água fervendo, fogo ou sol) 
 Verrugas em qualquer parte do corpo (Passar uma lixa na unha na parte superior da verruga para 

permitir  maior penetração dos componentes do JUVENDERME) 
 Tumor no nariz e em outras partes do pescoço, tireóide, feridas, manchas ou feridas.  
 Tumor nos seios, feridas, caroços  
 Tumor na boca ou garganta, afta, herpes labiais, amigdalite, dentes, pus nos dentes.  
 Picadas de Cobras, de insetos, Cobreiros, Feridas e Cortes. 
 Sudorese (suor constante e forte). 

 
MODO DE USAR: 

 JUVENDERME de Bauhínia 4 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 

 Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME sobre o ferimento sem massagear. 
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