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ADIPOFILL 
 
Adipofill induz o preenchimento de células adiposas e aumenta o volume do 
tecido adiposo. Através de mecanismos não invasivos e mecanismos 
biocontrolados, melhora clinicamente os sinais associados á idade estrutural 
oferecendo um aspecto de firmeza e aparência mais jovem.  
Adipofill proporciona o aumento dos seios com um método não invasivo e 
indolor agindo como um bojo cosmético. 
  
Testes clínicos: 
O produto foi aplicado por voluntárias duas vezes ao dia com massagem até 
penetração completa. O resultado demostra a evolução do volume da mama 
após 27º e 56º dias de aplicação com Adipofill 2%.  
Adipofill é composto pela L-Ornitina, um aminoácido obtido por biotecnologia a 
partir da fécula vegetal e encapsulado por Ionosome, um sistema patenteado 
de liberação, a fim de atingir de forma mais eficiente os adipócitos, permitindo 
uma penetração mais profunda nos mesmos  e maior eficácia. Seu mecanismo 
de ação explica-se através de um novo conceito: a Lipohormesis (do grego 
"horméticos" que significa "estimulação"). Os testes com Adipofill in vitro 
confirmam que ele é capaz de reproduzir o fenômeno Lipohormesis, levando a 
ativação da adipogênese, ativação da lipogênese e inibição da lipólise. 
 
Indicações e Benefícios: 
- Combate a perda de gordura e confere preenchimento (Indicação Principal); 
- Combate ás rugas nasogeniana (Bigode chinês); 
- Aumenta os seios; 
- Proporciona firmeza á pele; 
- Melhora a aparência das mãos; 
- Reduz os sinais de envelhecimento; 
- Previne Rugas e linhas de expressões. 
 
 
Concentração recomendada: 2% á 3%. 
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