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 Acompanhamento  IN&OUT em casos de ACNE 

 

 

 

 

 

Vitamina A (betacaroteno) 600 mcg 

Vitamina C (Ácido Ascórbico) 45 mg 

Vitamina E (Acetato de Alfa-tocoferol) 10 mg 

Vitamina B6 (Piridoxina) 1,3 mg 

Magnésio (Magnésio quelado) 65 mg 

Cobre (Cobre quelado) 900 mcg 

Cromo (Cromo quelado) 35 mcg 

Selênio (Selênio quelado) 34 mcg 

Zinco (Zinco quelado) 7 mg 
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ACNE  

A acne é uma dermatose extremamente comum.  Em recente levantamento epidemiológico realizado 

pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a acne foi à causa mais freqüente de consultas ao dermatologista, 

correspondendo a 14% de todos os atendimentos (Sociedade Brasileira de Dermatologia. AnBras Dermatol 

2006). 

Os principais fatores etiopatogênicos relacionados com a acne segundo Sinclair, 2005 são:   

1) produção de andrógenos pelo corpo,  

2) produção excessiva de sebo,  

3) alteração na descamação do epitélio do ducto da  glândula  sebácea,  

4) proliferação de Propionibacterium  acnes,  

5) respostas inflamatórias e imunológicas do indivíduo. 

 

O diagnóstico de acne é clínico e caracterizado por lesões cutâneas variadas como comedões abertos e 

fechados, pápulas inflamatórias, pústulas, nódulos, cistos, lesões conglobatas e cicatrizes. As lesões envolvem 

principalmente a face e dorso, mas podem estender-se para região superior dos braços e tórax anterior.   

Acne não-inflamatória:   

a. Acne comedônica (grau I): presença de comedões abertos.  

Acne inflamatória:  

a. Papulopustulosa (grau II): pápulas inflamatórias ou pústulas associadas aos comedões abertos;  

b. Nodulocística (grau III): lesões císticas e nodulares associadas a qualquer das lesões anteriores;  

c. Conglobata (grau IV): presença das lesões anteriores associadas a nódulos purulentos, numerosos e grandes 

formando abscessos e fistulas que drenam material purulento.  

 

PRODUTOS UTILIZADOS em cabine 

SABONETE LÍQUIDO – 1000ml 

Finalidade: Sabonete anti-séptico facial e/ou corporal. Elaborado com substâncias tensoativas suaves que não 

irritam a pele, desobstrui os poros, retirando as impurezas mais profundas, renovando o tônus. Ideal para 

manutenção em peles oleosas e acnéicas.  

Indicação: Todos os tipos de pele, principalmente em peles oleosas e acnéicas. 

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula. 

Ativos: 

- Extrato de Erva Doce: Anti-séptico, calmante e refrescante. 

 

http://www.buonavita.com.br/
mailto:buonavita@buonavita.com.br


 

 

Buona Vita Cosméticos Ltda. 
Rua Eng. Niepce da Silva, nº 79, Bairro: Portão. CEP: 80610-280. Curitiba / PR. 

Site: www.buonavita.com.br | E-mail: buonavita@buonavita.com.br  
SAC: [41] 3023-1855 

 

LOÇÃO NORMALIZADORA – 500ml 

Finalidade: Restabelece a pele, moderando a secreção sebácea com ação anti-séptica, regeneradora e 

adstringente. Acentua a sua renovação natural, pois contém em sua formulação emolientes naturais. 

Complementa a etapa de higienização da pele. Não contém álcool. Indicado no pós barba e pós depilação. 

Indicação: Pele lipídica (oleosa), seborréica (sebo "comedões”) e acnéica. 

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula. 

Ativos: 

 - Extrato de Hamamelis: Rico em taninos com ação adstringente. 

 - Extrato de Alecrim: Anti-séptico, adstringente e germicida. 

 - Alantoína: Epitelizante,  cicatrizante e revitalizante. 

 - Alfa Bisabolol: Antiinflamatório e antiacne. 

  - Extrato de Própolis: Bactericida, regenerante e antiacneico. 

  - Extrato de Hera: Fortalece a parede dos vasos e estimula a absorção cutânea 

 

SERUM ACNE – 50ml 

Finalidade: Modera a secreção sebácea, impede a formação de pústulas. Ação anti-séptico, epitelizante, 

bactericida, anti-radicais livres, hidratante, firmador e restaurador da elasticidade. As propriedades do 

Hidroxiprolisilane C garantem ação regenerante e restruturante do colágeno e elastina agindo sobre o processo 

de envelhecimento. Ajuda a evitar cicatrizes das acnes. Impede a multiplicação das bactérias 

PROPIONIBACTERIUM ACNES. 

Indicação: Para peles acneicas, lipídicas e seborréicas. 

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula. 

Ativos:  

- Ácido Hialurônico Vegetal: hidratante que mantém o equilíbrio natural da pele, agente filmógeno. 

-  Acnebiol:  ação queratolítica, anti-inflamatória, anti-edema, sebo-reguladora, microbiana, antiséptico,   

adstringente e antioleosidade. Melhora a aparência e textura da pele. 

*Ácido salicílico: é efetivo na redução da formação da acne e comedões, além de melhorar a textura da 
pele, por atuar como esfoliane na pele. Atua como esfoliante na superfície da pele e dentro dos poros, sem uma 
irritação cutânea elevada. Sua ação esfoliante superior pode ser atribuida a sua solubilidade em óleos ou em 
lípideos e se concentra nas camadas mais externas da pele, ricas em lipídeos,favorecendo a remoção das células 
mortas, refinando a textura da pele. 

*Salicilato de Dimetilsilanodiol: ação queratolítica, anti-inflamatória, anti-edema, previne os sinais 
clínicos que caracterizam a inflamação.  

*Acetilmetionato de Zinco: inibe a enzima 5 alfa-redutase e tem uma ação sebo-reguladora e 
microbiana. O zinco é um micronutriente, co-fator essencial para uma série de reações enzimáticas relacionadas 
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com as principais funções da pele, tais como, renovação celular, síntese de macromoléculas,cicatrização do 
tecido e proteção anti-radicalar. 

*O extrato de lúpulo: O extrato de lúpulo ajuda normalizar a oleosidade excessiva. 
*O extrato de limão: Atua como anti-séptico, adstringente e agente anti-oleosidade (óleo essencial, 

ácidos orgânicos). 
*Extrato de Pepino: descongestiona e relaxa a epiderme.                                                                                     

*Extrato de Aloe Vera: rico em ácido parahidroxicinâmico, é um bactericida não irritante moderado. 

Ação hidratante. 

-Azeloglicina: ativo clareador, sebo-normalizante, antiacneica e antiqueratizante. Melhora a hidratação e 

aparência da pele. 

-Hibiscus Vermelho – refrescante, purificante, anti-inflamatório, tônico, antioxidante e hidratante. 

As NANOCÁPSULAS são estruturas poliméricas porosas, inertes e capazes de armazenar em seu interior ou de 

fixar em sua superfície, ativos de natureza diversa. Esses micro reservatórios liberam os princípios ativos de 

modo gradativo, em velocidade linear. 

- Hidroxiprolisilane C: composto de aminoácidos de hidroxiprolina e ácido aspártico associados ao silícios 

orgânicos. Garantem ação regenerante e reestruturante do colágeno e da elastina, agindo sobre o processo de 

envelhecimento, bem na junção dermo epidérmica, onde nascem as células. Evita seqüelas de acne. 

- Silícios Orgânicos: oligoelemento fundamental para o desenvolvimento do ser humano, 25% do nosso 

organismo é composto por silícios. Funciona como um modulador da energia celular. 

 

IONTO BIO FACTOR – 140ml 

Finalidade: Ionto para auxiliar nos procedimentos estéticos, faciais e corporais em protocolos de pré e pós 

operatório e procedimentos da medicina estética. Solução eletrolítica com a finalidade de reduzir e previnir 

linhas e rugas pela ativação de novas células, aumentando os níveis de colágeno e elastina e a indução da 

formação de novos vasos capilares sanguíneos (indução de angiogênese) da pele, devolvendo vitalidade e 

energia. Sua rica composição é importante para o reparo e regeneração tecidual em pré e pós peeling, cirurgias 

plásticas e medicina estética. 

Indicação: todos os tipos de pele 

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula  

Ativos: 

- Hidroxiprolisilane CN: Ativo que estimula a biosíntese de colágeno 

- CG-EGF Fator de crescimento epidermal: Reduz e previne linhas e rugas pela ativação de novas células da pele; 

devolve a uniformidade no tom da pele, devolvendo vitalidade e energia; recupera a aparência jovial da pele; 

elimina cicatrizes e manchas da pele.  
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- CG-IGF Fator de crescimento insulínico: reduz e previne linhas e rugas através da ativação da geração de novas 

células cutâneas, aumenta os níveis de colágeno e elastina da pele e reduz manchas avermelhadas e possui um 

efeito redutor de gordura (drenagem) facial e corporal; 

- CG-VEGF Fator de crescimento vascular: estimula a angiogenese, ou seja, a produção de novos capilares 

sanguíneos, melhorando a irrigação tecidual. 

- PHYSIOGENYL: composto de oligoelementos associados a uma molécula de PCA. 

a- Sódio PCA: Responsável pelas trocas metabólicas (osmose). 

b- Magnésio PCA: Produção de proteínas, catalisador químico. 

c- Zinco PCA: Catalisador enzimático, regulador da secreção sebácea, multiplicação celular. 

d- Manganês PCA: Fundamental para a síntese do RNA e DNA. 

 

ARGILA PELE OLEOSA – 500g 

Finalidade: Esta Máscara Facial Argilosa é indicada para peles lipídicas com hiper secreção das glândulas 

sebáceas. Enriquecida com carvão vegetal ativado, vai facilitar a depuração da pele e remoção de células 

mortas. Auxiliar em tratamentos capilares.  

Indicação: Peles desvitalizadas, lipídicas (oleosas), desidratadas e tratamento capilar. 

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula. 

Ativos:  

- Aluminum Silicate: Depurativa, desintoxicante, cicatrizante e descongestionante. 

- Carvão ativado: Secativa, regulador da seborréia e depurativa. 

 

 

Kit Anti-acne Secativo (Tto para peles acnéicas - 3° e 4°grau e seborréicas) 

Passo a passo  
 

1 - Sabonete Líquido Buona Vita 1L para higienizar todo o rosto, pescoço e colo.  Sugestão: caso a  cliente 

estiver maquiada, aplicar Emulsão de Limpeza Buona Vita, que possue uma intensa ação demaquilante; 

2 - Fazer uso da alta freqüência por 05 (cinco) minutos em cada hemi-face (metade da face); 

3 - Aplicar Loção Normalizadora Buona Vita 500g com tamboliramento; 

4 -  Aplicar Serun Acne Buona Vita 50ml.  

Para quem possuir  microcorrente pode associá-la durante 10 (dez) minutos, em cada lado do rosto, na 

polaridade negativa (-), pois ela tem ação bactericida e cicatrizante; 

5 - Dissolver a Argila Pele Oleosa Buona Vita 500g com a Loção Normalizadora Buona Vita 500ml                            

6 - Pincelar a argila, por toda região tratada, esperar secar e retirar; 

7 - Finalizar com Acne Buona Vita 50g e aplique filtro solar, de preferência Hidra Milk Buona Vita 140ml. 
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FREQUÊNCIA DE TRATAMENTO 

Duas a três sessões na semana com total de 12 sessões sendo feita somente duas extrações ao longo deste 

protocolo de tratamento. 

 

MANUTENÇÃO DIÁRIA DA (o) CLIENTE 

- Sabonete Líquido Erva Doce Buona Vita 500 ml;  

- Loção Normalizadora Buona Vita 140 ml; 

- Acne Buona Vita 40g; 

- Hidra Milk FPS 30 140 ml. 

ACNE – 40g 

Finalidade: Alivia o estado crônico da acne, hidrata, descongestiona e refresca a epiderme. Previne a formação 

de cicatrizes da acne. Diminui a secreção sebácea e a proliferação de microorganismos. 

Indicação: Para peles com acne. 

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula. 

Ativos:  

-  Acnebiol:  ação queratolítica, anti-inflamatória, anti-edema, sebo-reguladora, microbiana, antiséptico,   

adstringente e antioleosidade. Melhora a aparência e textura da pele. 

*Ácido salicílico: é efetivo na redução da formação da acne e comedões, além de melhorar a textura da 
pele, por atuar como esfoliane na pele. Atua como esfoliante na superfície da pele e dentro dos poros, sem uma 
irritação cutânea elevada. Sua ação esfoliante superior pode ser atribuida a sua solubilidade em óleos ou em 
lípideos e se concentra nas camadas mais externas da pele, ricas em lipídeos,favorecendo a remoção das células 
mortas, refinando a textura da pele. 

*Salicilato de Dimetilsilanodiol: ação queratolítica, anti-inflamatória, anti-edema, previne os sinais 
clínicos que caracterizam a inflamação.  

*Acetilmetionato de Zinco: inibe a enzima 5 alfa-redutase e tem uma ação sebo-reguladora e 
microbiana. O zinco é um micronutriente, co-fator essencial para uma série de reações enzimáticas relacionadas 
com as principais funções da pele, tais como, renovação celular, síntese de macromoléculas,cicatrização do 
tecido e proteção anti-radicalar. 

*O extrato de lúpulo: O extrato de lúpulo ajuda normalizar a oleosidade excessiva. 
*O extrato de limão: Atua como anti-séptico, adstringente e agente anti-oleosidade (óleo essencial, 

ácidos orgânicos). 
*Extrato de Pepino: descongestiona e relaxa a epiderme.                                                                                     

*Extrato de Aloe Vera: rico em ácido parahidroxicinâmico, é um bactericida não irritante moderado. 

Ação hidratante. 

- Niacinamida PC: conhecida como vitamina B3, melhora a aparência da acne e o tom de pele. Estimula os  

fibroblastos e aumenta a hidratação. 
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GEL CREME SKIN FACTOR – 50g  

Este cosmético foi utilizado no 1° caso por ser acne conglobata  

Finalidade: Gel creme de manutenção diária, para uma aparência saudável da pele. Auxiliar de pré e pós 

operatório e de procedimentos de medicina estética. 

Indicação: Procedimentos de rejuvenescimento, estrias, pré e pós procedimentos médicos. 

   Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula . 

Ativos: 

- Hidroxiprolisilane CN:  Associação de aminoácidos e silícios orgânicos. Ativo que estimula a biosíntese de colágeno 

- CG-EGF Fator de crescimento epidermal: Reduz e previne linhas e rugas pela ativação de novas células da pele; 

devolve a uniformidade no tom da pele, devolvendo vitalidade e energia; recupera a aparência jovial da pele; 

elimina cicatrizes e manchas da pele. 

- CG-IGF Fator de crescimento insulínico: Fator de crescimento que reduz e previne linhas e rugas através da 

ativação da geração de novas células cutâneas, aumenta os níveis de colágeno e elastina da pele e reduz manchas 

avermelhadas e possui um efeito redutor de gordura (drenagem) facial e corporal; 

- CG-VEGF Fator de crescimento vascular: estimula a angiogenese, ou seja, a produção de novos capilares 

sanguíneos, melhorando a irrigação tecidual. 

- Phycojuvenine: Ativo obtido de algas que protege o DNA mitocondrial celular, contribuindo para o 

rejuvenescimento 

- b-FGF – fator de crescimento fibroblástico básico: Estimula os fiboblastos e por isso Reduz e previne linhas e 

rugas pela ativação de novas células da pele; rejuvenece a pele, repara cicatrizes e escoriações; fortalece a 

elasticidade cutânea por induzir a síntese de colágeno e elastina. 

- Physiogenyl: Ativo rico em minerais na forma PCA, que contribui para as principais reações metabólicas da pele, 

fornecendo energia para o tecido.  

a- Sódio PCA: Responsável pelas trocas metabólicas (osmose). 

b-  Magnésio PCA: Produção de proteínas, catalisador químico. 

c- Zinco PCA: Catalisador enzimático, regulador da secreção sebácea, multiplicação celular. 

d- Manganês PCA: Fundamental para a síntese do RNA e DNA. 
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1°  ESTUDO DE CASO  

PACIENTE: G. A. N. 

IDADE: 16 anos 

QUADRO DE ACNE CONGLOBATA  

 Utilização de cosméticos tópicos em cabine + home care e acompanhamento médico com Isotretinoina  

Tempo do Tratamento 

 Primeira Fase: 

 Início: 18 de Setembro de 2010  

 Término: 02 de outubro de 2010 

  Segunda Fase: 

 Inicio: 15 de outubro de 2010 

   Término: setembro 2011. 

Inicio do tratamento    Término do tratamento (após 08 meses) 
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Inicio do tratamento    Término do tratamento (após 08 meses) 

 

 

Inicio do tratamento         Término do tratamento (após 08 meses) 
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VISTA ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO DO TRATAMENTO  10 SESSÕES 15 dias de tratamento   

30 dias de tratamento   

 

45 dias de tratamento   

 

60 dias de tratamento   

 

75  dias de tratamento   

 

90 dias de tratamento   

 

105 dias de tratamento   
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VISTA LATERAL DIREITA 

 

 

115 dias de tratamento   

 

130 dias de tratamento   

 

145  dias de tratamento   

 

160 dias de tratamento   

 

170 dias de tratamento   

 

INÍCIO DO TRATAMENTO  10 SESSÕES 15  dias de tratamento   

180 dias de tratamento   
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30 dias de tratamento   45 dias de tratamento   60 dias de tratamento   

75 dias de tratamento   90 dias de tratamento   105 dias de tratamento   

115 dias de tratamento   130 dias de tratamento   145 dias de tratamento   
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VISTA LATERAL ESQUERDA 

 

 

 

 

160 dias de tratamento   170 dias de tratamento   

INÍCIO DO TRATAMENTO  10 SESSÕES 15 dias de tratamento   

30 dias de tratamento   45 dias de tratamento   60 dias de tratamento   

http://www.buonavita.com.br/
mailto:buonavita@buonavita.com.br


 

 

Buona Vita Cosméticos Ltda. 
Rua Eng. Niepce da Silva, nº 79, Bairro: Portão. CEP: 80610-280. Curitiba / PR. 

Site: www.buonavita.com.br | E-mail: buonavita@buonavita.com.br  
SAC: [41] 3023-1855 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

75 dias de tratamento   90 dias de tratamento   105 dias de tratamento   

115 dias de tratamento   130 dias de tratamento   145 dias de tratamento   

160 dias de tratamento   170 dias de tratamento   180 dias de tratamento   

http://www.buonavita.com.br/
mailto:buonavita@buonavita.com.br


 

 

Buona Vita Cosméticos Ltda. 
Rua Eng. Niepce da Silva, nº 79, Bairro: Portão. CEP: 80610-280. Curitiba / PR. 

Site: www.buonavita.com.br | E-mail: buonavita@buonavita.com.br  
SAC: [41] 3023-1855 

 

2°  ESTUDO DE CASO  

PACIENTE: A. Z. 

IDADE: 16 anos 

QUADRO DE ACNE VULGAR 

Atendimento de 20 sessões em cabine e manutenção de cosmeticos em home care, mais o acompanhamento 

de NUTRICOSMETICOS com o +CONTROL ACNE.  

 Início: 10 de novembro de 2011  

 Término: 10 de fevereiro de 2012 

PRODUTOS UTILIZADOS em cabine  (já conceituados no inicio do dossiê) 

SABONETE LÍQUIDO – 1000ml 

LOÇÃO NORMALIZADORA – 500ml 

ARGILA PELE OLEOSA – 500g 

ACNE – 40g 

SERUM ACNE – 50ml 

NUTRICOSMÉTICO + CONTROL ACNE 

O CONTROL ACNE É UM SUPLEMENTO RICO EM ANTIOXIDANTES, VITAMINA B6 QUE ATUA NA MODULAÇÃO 
HORMONAL, CROMO QUELADO QUE ATUA REGULANDO A PRODUÇÃO DE INSULINA CONTROLANDO ASSIM OS 
EFEITOS DAS DIETAS COM ALTO ÍNDICE GLICÊMICO ALÉM DO ZINCO QUELADO E O COBRE QUELADO QUE 
POSSUI AÇÃO BACTERICIDA E MODULADOR A IMUNIDADE NO CONTROLE DA INFLAMAÇÃO. 
 

 

 

 

Vitamina A (betacaroteno) 600 mcg 

Vitamina C (Ácido Ascórbico) 45 mg 

Vitamina E (Acetato de Alfa-tocoferol) 10 mg 

Vitamina B6 (Piridoxina) 1,3 mg 

Magnésio (Magnésio quelado) 65 mg 

Cobre (Cobre quelado) 900 mcg 

Cromo (Cromo quelado) 35 mcg 

Selênio (Selênio quelado) 34 mcg 

Zinco (Zinco quelado) 7 mg 
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INGREDIENTES: 
 Magnésio (Magnésio Quelato), Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina A (Betacaroteno), Zinco (Zinco Quelato), 
Vitamina E (Acetato de Alfa-tocoferol), Cobre (Cobre Quelato), Selênio (Selênio Quelato), Vitamina B6 
(Piridoxina), Cromo (Cromo Quelato). Veículo Maltodextrina. Cápsula: Gelatina e Água. 
FINALIDADE:  
 Regula o equilíbrio hormonal; Inibe a formação de comedões;  Aumenta a imunidade;  
Melhora a cicatrização; Evita seqüelas de acnes e a formação de radicais livres. 
INDICAÇÃO: 
Para peles seborreicas e acneicas de todos os graus e no controle da oleosidade. 
Utilizar a partir dos 14 anos ou após a primeira menarca. 
Uso mínimo de três meses para observar resultados. 
MODO DE USAR: 
Tomar 1,2 g (3 cápsulas), 1 vez ao dia. 
 

MANUTENÇÃO DIÁRIA DA (o) CLIENTE 

- Sabonete Líquido Erva Doce Buona Vita 500 ml;  

- Loção Normalizadora Buona Vita 140 ml; 

- Acne Buona Vita 40g, 

- Hidra Milk FPS 30 140 ml.                                                                                                                                                                    

- Control acne                                                                                                                                                        

 
 
 
 

 

 

Ínicio - 10 de novembro de 2011  Após 20° sessão  e                            

 3 meses de nutricosméticos  
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3°  ESTUDO DE CASO  

PACIENTE:  R. O. 

IDADE: 32 anos 

Acompanhamento da pele com oleosidade excessiva e acne, somente com tratamento IN  

NUTRICOSMÉTICO +Control Acne  

 Início: 24 de Outubro de 2011  

 Término: 24 de Janeiro de 2012 
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