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Hyaluronic Acid 1.000 Da•Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5.000 Da•Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50.000 Da
Sodium Hyaluronate 200.000 Da•Sodium Hyaluronate 2.000.000 Da•Sodium Hyaluronate Crosspolymer•Matrifull

Tratamento dermocosmético com efeito preenchedor
para uso doméstico
Contém:
14 doses de 2 mL de gel com efeito preenchedor
14 doses de 2 mL de emulsão de filme nutritivo
2 aplicadores de precisão
– Para as depressões cutâneas
(rugas de envelhecimento e linhas de expressão)
– Para dar volume às maçãs do rosto e aos lábios
DERMOCOSMÉTICO COM EFEITO PREENCHEDOR
A linha Fillerina®, com a qual a Labo trabalha desde 2007 (a marca foi registrada no
mesmo ano), representa a primeira geração de tratamentos dermocosméticos com efeito
preenchedor e volumizante para uso doméstico: pela sua modalidade de ação, é proposta
como tratamento dermocosmético preenchedor de uso doméstico com aplicação
externa. O seu nome inspira-se no mecanismo de preenchimento das depressões
do rosto (rugas) graças à ação dos seus principais ingredientes: ácidos hialurônicos
especiais sob várias formas para um diferente nível de preenchimento das linhas de
expressão, das rugas devidas ao envelhecimento, do microrrelevo e das áreas do rosto
sujeitas à queda (maçãs do rosto, contorno do rosto e superfície dos lábios). Diferente
dos tratamentos dermocosméticos com efeito preenchedor à base de ácido hialurônico
utilizados na medicina estética, Fillerina® penetra na profundidade da pele (teste ex vivo)
e faz chegar grandes quantidades de ácido hialurônico que, ligando-se a água, favorece
o preenchimento das depressões mais visíveis (queda), das mais profundas (rugas), das
mais extensas (microrrelevo) e o aumento do volume de maçãs do rosto e lábios.
INGREDIENTES
Com o avanço da idade, a quantidade de ácido hialurônico da pele diminui
progressivamente, causando fatores como rugas de envelhecimento, linhas de
expressão e perda de volume (esvaziamento e depressões cutâneas) especialmente
nas maçãs do rosto, nas bochechas e nos lábios. Na formulação de Fillerina®
é utilizada, pela primeira vez, uma mistura de 6 diferentes moléculas de ácido
hialurônico de várias dimensões e pesos moleculares, transportadas para as camadas
mais profundas da pele por um veículo especial e particularmente eficaz na penetração
das camadas cutâneas (teste ex vivo) para coadjuvar um efeito de preenchimento e
volumização dos tecidos. Na tabela abaixo são descritas as moléculas específicas
de ácido hialurônico com o seu peso molecular indicado em Dalton (Da: unidade de
medida do peso molecular).
INCI NAME

PESO
MOLECULAR

FUNÇÃO

Hyaluronic Acid

1.000 Da

Penetração imediata nas camadas profundas da pele
(teste ex vivo). Favorece o preenchimento dos tecidos e
a suavização das rugas.

Hydrolyzed
Sodium
Hyaluronate

5.000 Da

Penetração imediata nas camadas profundas da pele
(teste ex vivo). Favorece o preenchimento dos tecidos e
a suavização das rugas.

50.000 Da

Penetra nas camadas médias e profundas da pele (teste
ex vivo). Favorece o preenchimento das rugas e das
depressões do seu interior.

Sodium
Hyaluronate

200.000 Da

Penetra nas camadas superficiais e médias da pele
(teste ex vivo), onde liga-se a grandes quantidades de
água. Ajuda a nivelar o microrrelevo cutâneo.

Sodium
Hyaluronate

2.000.000
Da

Penetra na superfície cutânea (teste ex vivo). Favorece
o preenchimento progressivo dos tecidos.

Hydrolyzed
Hyaluronic Acid

Sodium
Hyaluronate
Crosspolymer

Ácido hialurônico Garante uma liberação lenta e contínua do ácido
hialurônico na pele (teste ex vivo). Ajuda a manter o
reticulado
preenchimento dos tecidos.

A ação dos ácidos hialurônicos é completada por outros componentes: o Matrifull,
peptídeo veiculado por Ciclodextrinas, favorece o trofismo dos tecidos da pele e a
elaboração natural das substâncias de preenchimento, para um efeito volumizador
gradual e progressivo.
Um hexapeptídeo regula o movimento da água através da pele, ajudando-a a manter
um nível de hidratação constante.
DOSAGEM
Fillerina® é um dermocosmético com efeito preenchedor de uso doméstico e oferece
3 dosagens diferentes, ideais para o uso de acordo com as condições da pele e dos
tecidos cutâneos do rosto e do pescoço.
Nível 1: Rugas de envelhecimento e linhas de expressão moderadas, microrrelevo
evidente e traços do rosto com sinais de queda, especialmente nas maçãs do
rosto e nos lábios.
Nível 2: Rugas de envelhecimento e linhas de expressão visíveis, microrrelevo marcado e
irregular, áreas com queda visível, especialmente nas maçãs do rosto e nos lábios.
Nível 3: Rugas de envelhecimento e linhas de expressão profundas, microrrelevo
muito marcado e muito irregular e quedas avançadas dos traços do rosto,
especialmente nas maçãs do rosto e nos lábios.

BRFI006MA18_Foglietto Fillerina_BR_LUPIN 3-18 Rev00.indd 1

08/06/18

PREPARAÇÕES
Fillerina® tratamento dermocosmético com efeito preenchedor é composto por um gel
(Fillerina® 1), com um alto conteúdo de ácidos hialurônicos de absorção imediata e por
uma emulsão de filme nutritivo (Fillerina® 2) que deve ser utilizado após o gel.

Aplicador cosmético
de precisão com
cânula de metal com
ponta cortada:
Patente Suíça
CH 695 412 A5
PARA USO EXTERNO
NÃO INJETAR

MODO DE USAR
Fillerina® Tratamento dermocosmético com efeito preenchedor deve ser utilizado
uma vez por dia durante 14 dias, de manhã ou à noite, conforme as necessidades
ou os hábitos, aplicando 2 mL de gel com efeito preenchedor (Fillerina® 1) que
deve ser distribuído nas rugas, no microrrelevo mais marcado e nas áreas com mais
necessidade de volumização (maçãs do rosto e lábios).
A aplicação deve ser efetuada com o Aplicador de precisão/Dosador especial que
permite retirar em duas vezes 1 mL de produto (em um total de 2 mL por aplicação) e
de aplicá-lo com precisão nas áreas desejadas. Deixar o gel agir por 10 minutos para
permitir que os ingredientes “preencham” as áreas de aplicação.
Terminar a aplicação com leves toques com as palmas das mãos ou dedos. Não
efetuar massagens ou movimentos rotatórios para auxiliar a absorção do produto. A
eventual formação de resíduos sob forma de grumos (facilmente removíveis com os
dedos) é indicativa de um excesso de produto em relação à necessidade subjetiva
dos tecidos cutâneos tratados. Neste caso, aconselha-se reduzir a quantidade de
produto, mas nunca menos de 1,5 mL (um aplicador e meio). Uma eventual sensação
de tensão na pele deve-se à ação do produto.
Aplicar, portanto, a emulsão de filme nutritivo (Fillerina® 2) que garante um adequado
fornecimento de substâncias hidratantes e nutrientes e permite concluir a aplicação
preenchedora com o máximo conforto para a pele do rosto e do pescoço. Retirar de 1
a 2 mL de emulsão de filme nutritivo conforme a necessidade e distribuí-lo em todo o
rosto e o pescoço. Para facilitar a ação do produto, recomendamos beber dois copos
de água antes da aplicação de Fillerina® Gel.
FILLERINA® TRATAMENTOS DERMOCOSMÉTICOS DIÁRIOS
Existem também os Tratamentos Dermocosméticos Diários Fillerina®, que contêm uma
concentração menos elevada dos 6 ácidos hialurônicos, e estão disponíveis em três
dosagens correspondentes ao uso mais indicado às condições da pele, sendo eles o
Creme Facial Diurno, Creme Facial Noturno e o Creme para o contorno dos olhos e lábios.
Fillerina® Creme Facial Diurno: contendo uma bisnaga de 50 mL que pode ser
utilizado sozinho ou combinado com outros produtos Fillerina®.
Fillerina® Creme Facial Noturno: contendo uma bisnaga de 50 mL que pode ser
utilizado sozinho ou combinado com outros produtos Fillerina®.
Fillerina® Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios: contendo uma bisnaga de 15
mL que pode ser utilizado sozinho ou combinado com outros produtos Fillerina®.
ADVERTÊNCIAS: NÃO INJETAR – USO EXTERNO – NÃO INGERIR. Evitar o contato
com os olhos. Não usar em crianças. Manter fora do alcance das crianças. Não usar
sobre a pele irritada ou lesionada. Para uso durante gravidez, consulte um médico.
Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger este produto de
calor excessivo e de exposição direta ao sol.
Fillerina® Gel com efeito preenchedor – Nível 1: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.315865/2018-56
Fillerina® Gel com efeito preenchedor – Nível 2: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.315827/2018-01
Fillerina® Gel com efeito preenchedor – Nível 3: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.315854/2018-76
Fillerina® Filme Nutritivo para a Face – Nível 1: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.309960/2018-11
Fillerina® Filme Nutritivo para a Face – Nível 2: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.309906/2018-75
Fillerina® Filme Nutritivo para a Face – Nível 3: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.309907/2018-10
Fillerina® Creme Facial Diurno – Nível 1: M.S: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.178801/2018-68
Fillerina® Creme Facial Diurno – Nível 2: M.S: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.178824/2018-72
Fillerina® Creme Facial Diurno – Nível 3: M.S: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.178815/2018-81
Fillerina® Creme Facial Noturno – Nível 1: M.S: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.178835/2018-52
Fillerina® Creme Facial Noturno – Nível 2: M.S: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.178755/2018-05
Fillerina® Creme Facial Noturno – Nível 3: M.S: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.178756/2018-41
Fillerina® Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios – Nível 1: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.307828/2018-74
Fillerina® Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios – Nível 2: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.307775/2018-91
Fillerina® Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios – Nível 3: AFE n° 2.09863.6 - N° do Processo: 25351.307873/2018-29

Responsável Técnico: Dr. Jadir Vieira Junior – CRF/MG nº 10.681
Origem: Itália – EU MAH Labo International srl – Piazza Zanellato 5 – 35131 – Padova, Itália.

Importado e Distribuído por:
MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Rua Fernando Lamarca, 255 – Distrito Industrial – CEP: 36.092-030
Juiz de Fora – MG – CNPJ: 17.875.154/0003-91
Uma Empresa do Grupo Lupin.
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Titular: MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Rua Otacílio Esteves da Silva, 40 – Granjas Betânia – CEP 36.047-400
Juiz de Fora – MG – CNPJ: 17.875.154/0001-20
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