
ALFAMIX
Complexo Sinérgico entre
os Alfa-hidroxiácidos

A renovação celular é vital para a saúde da pele. Ela reduz o espessamento da camada córnea, 
deixando a pele mais macia, suave e uniforme. Esse ciclo de renovação ocorre constantemente, 
mas vai se tornando menos eficiente ao longo dos anos.

A aplicação tópica de ácidos estimula o ciclo de renovação e contribui para uma pele mais 
luminosa e homogênea. Em especial, os Hidroxiácidos (Alfa e Poli-Hidroxiácidos) favorecem 
a renovação celular de forma segura, garantindo a revitalização de peles com perda de 
luminosidade, desvitalizadas e fotoenvelhecidas.

Os benefícios dos Alfa-Hidroxiácidos (AHA) são conhecidos desde a Antiguidade, quando os 
egípcios banhavam-se com leite, proporcionando os benefícios do ácido lático. A partir da 
década de 90, os AHA’s ganharam destaque e hoje são largamente utilizados em tratamentos 
cosméticos, pela capacidade de diminuir a concentração dos corneócitos na camada córnea 
da epiderme, facilitando a renovação celular e tornando-a mais fina e mais permeável a outros 
ativos. 

Devido aos benefícios proporcionados pelos AHA, a Galena® em parceria com a Cobiosa da 
Espanha, apresenta para o mercado brasileiro, Alfamix, um complexo sinérgico entre os AHA 
reforçado com agentes hidratantes como Uréia e Oligossacarídeos, componentes principais da 
NMF (fator de hidratação natural da pele).

INCI Name

Concentração de Uso

Atributos do produto
• Blend de alfa-hidroxiácidos

•  Alfa-hidroxiácidos é um grupo de ácidos 

   naturais encontradas em frutas e alimentos

• Estimula colágeno e glicosaminoglicanos

• Promove uniformização do tom da pele

• Reduz linhas de expressão

• Proporciona aumento do brilho, maciez,                             

   sustentação e hidratação para a pele

• Possui ação hidratante, pois possui os 

   principais componentes da NMF 

• Promove a radiância da pele jovem 

• Revitalização da pele seca e opaca 

• Indicado como peeling de 2 a 3 vezes por   

   semana

Water, Glycerin, Sodium Lactate, Glycolic 
Acid, Sucrose, Urea, Sodium Citrate, Malic 
Acid,Tartaric Acid

Uso diário -  2% a 10% 
Ação Peeling – 20% a 30% duas a três 
vezes por semana 

pH de estabilidade: 
3 a 4

AlfA-hidroxiácidos presentes no AlfAmix

Alfamix

Ácido Glicólico

Ácido Láctico

Ácido Tártarico Ácido Cítrico

Ácido Málico



mecAnismo de AÇÃo

Os AHAs são um grupo de substâncias naturais encontradas em frutas e em 
outros alimentos. Constitui um grupo de compostos orgânicos que possuem 
em comum a hidroxila na posição alfa. 

A partir de estudos, é possível observar que a aplicação tópica dos AHAs 
tem mecanismos em diversos processos biológicos básicos que ocorrem na 
pele. Eles podem influenciar e modificar os processos de proliferação celular, 
a excreção de citocinas, indução da apoptose, função de barreira da pele e 
hidratação, atuando como antioxidantes/quelantes.

Com base na análise dos dados experimentais e clínicos disponíveis, foi 
proposto um mecanismo de ação para os alfa-hidroxiácidos aplicados 
topicamente na pele. Esta análise foi baseada em dados relativos às 
propriedades de quelação dos AHAs e o fato de que os íons de cálcio são 
conhecidos por desempenhar um papel crucial de adesão das células 
da derme. Os AHAs agem reduzindo a concentração de ions de cálcio 
na epiderme, diminuindo portanto as adesões celulares, favorecendo a 
esfoliação. 
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sérum retexturizador, intensivo, 
uniformização, radiancia e 
luminosidade
Alfamix.................................................10%

Nikkol VC-IP® .........................................5%

Aveia Coloidal – Oat Cosmetics....... ........3%

Sérum de Hidratação Ultralight com 

Nikkomulese WO® qsp .........................30 g
Aplicar na face à noite.

pré-peeling 
VitinoxineTM .........................................4% 
Alfamix.....................................................5%
Nikkol VC-IP®..........................................10%
Sérum de Hidratação Ultralight com 
Nikkomulese WO® qsp ..........................30 g

Aplicar na face à noite.

Peeling 
Alfamix...................................................20%
Creme de Hidratação Ultralight com 
Nikkomulese WO®qsp..............................50 g
Aplicar na face de forma homogênea, 2 vezes 

na semana ou conforme necessidade. 
Retirar pela manhã.

firmeza, retexturização e 
uniformização do tom da pele.
Alfamix.....................................................8%
Kinetin L®......................................... ......10%

Aveia Coloidal - Oat Cosmetics...................1%

Nutripeptides®......................................... 4%

Creme de hidratação ultra light com 

Nikkomulese WO® qsp ...................... .... 30 g
Aplicar na face pela manhã.

pós-peeling 
Alfamix...................................................10%

Structurine®..............................................4%

Aveia Coloidal - Oat Cosmetics...................2% 

Nikkol VC-IP®..........................................10%
Creme de Hidratação Ultralight com 
Nikkomulese WO®qsp.............................30 g

Aplicar na face à noite.

Benefícios do Alfamix à pele

• Uniformiza o tom da pele
• Promove hidratação  
• Renova as camadas superficiais da epiderme
• Reforça a barreira epidérmica
• Proporciona firmeza, por estimular a síntese de colágeno
• Promove sustentação e hidratação, por estimular os glicosaminoglicanos 
• Melhora a textura, brilho e maciez da pele 
• Promove aparência radiante e jovial

Indicações

• Antiaging 
• Cuidados na acne  
• Cuidado na hiperpigmentação pós-inflamatória 
• Pele opaca e seca 
• Pele madura
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sugestões de  
fórmulas

desenvolvido por

os AhAs estimulam a renovação celular e auxiliam na hidratação 
da pele 

Pele normal Pele com 
hidratante

Após o uso 
de AHAs

redução da acne não inflamatória 
e melhora da textura da pele
Alfamix.................................................10%
Ácido  mandélico.....................................3%
Aveia Coloidal – Oat Cosmetics.................2%
Creme de Hidratação Ultralight com 
Nikkomulese WO®qsp............................30 g

Aplicar na face à noite e lavar pela manhã.

produzido 
na espanha

OUT


