
que potencializa e prolonga a ação dos ativos em camadas 
mais profundas da epiderme. Com textura cremosa e eficaz, 
este creme promove firmeza e elasticidade para a pele; efeito 
tensor; reduz a flacidez; hidrata; melhora a textura da pele e 
possui ação antioxidante do blend. 

QUAIS SÃO OS ATIVOS DE CADA PRODUTO?

Nano Cellulitech
Presente no NuBod Stimulation Scrub e no NuBod Reduction 
Serum, este ativo é composto por cafeína, assim como óleos 
essenciais de chá verde, arnica e palmarosa nanoencapsulados 
em partículas lipídicas, ou seja, estes ativos são recobertos 
por materiais naturais em formato de minúsculas esferas 
que promovem alta permeação dos ativos até seu alvo de 
ação, os adipócitos — células de gordura. Nano Cellulitech 
possui excelente ação drenante e anti-inflamatória, reduzindo 
a lipogênese (formação de novas células de gordura) e 
estimulando a lipólise (quebra das células de gordura já 
existentes). Por isso atua de forma eficaz na redução da 
gordura localizada, reduzindo medidas e o aspecto de casca de 
laranja muito comum em peles acometidas pela celulite.

Nano Hot
Presente no NuBod Reduction Serum, este ativo é composto 
por um derivado de vanilina que atua estimulando os receptores 
das terminações nervosas produzindo uma percepção de 
aquecimento sem alteração da temperatura real da pele e sem 
o risco de irritações e coceiras de outros ativos comumente 
usados no mercado. Por se tratar de um efeito sensorial, pode 
variar de pessoa para pessoa e de acordo com a região de 
aplicação do produto e hidratação da pele. 

Nano Body Lifting
Presente no NuBod Lifting Cream, este ativo é composto 
por um blend de óleos essenciais de menta piperita e 
palmarosa, óleo de chá verde, extrato de coco e proteína 
de soja nanoencapsulados que promovem alta permeação 
dos ativos até seu alvo de ação. Após permeação na pele, 
inicia-se um processo de liberação gradual dos ativos que 
estimulam a produção de fibras responsáveis pela sustentação 
e elasticidade da pele.

O QUE É A NANOTECNOLOGIA PRESENTE NOS PRODUTOS? 
Nanotecnologia é a ciência na escala Nano, uma designação 
da escala métrica que corresponde à bilhonésima parte do 
metro, ou seja, algo muito pequeno, invisível aos nossos 
olhos. Para ilustrar, seria equivalente a dividir a espessura de 
um fio de cabelo em 80.000 vezes, isto é o que corresponde 
aproximadamente a 1 nm.

A nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar que está 
presente em vários produtos: smartphones cada vez mais 
potentes, roupas leves com maior conforto térmico, materiais 
mais resistentes e multifuncionais, medicamentos com menos 
efeitos adversos, cosméticos de alto desempenho — tudo 
graças à nanotecnologia.

QUAL O PREÇO E CV DA LINHA NUBOD?

NuBod Stimulation Scrub
Distribuidor: R$ 59,97
Varejo: R$ 79,99
CV: 6
 
NuBod Reduction Serum
Distribuidor: R$ 142,91
Varejo: R$ 197,91
CV: 11
 
NuBod Lifting Cream
Distribuidor: R$ 125,00
Varejo: R$ 167,99
CV: 9

O QUE É NUBOD?
NuBod é um Sistema de Modelagem Corporal (Body Sculpting 
System) completo que vai ajudar a transformar seu corpo com 
o poder da nanotecnologia. Prepare sua pele com o sabonete 
líquido esfoliante NuBod Stimulation Scrub; reduza medidas e 
celulite com o sérum redutor NuBod Reduction Serum e firme 
a pele com o creme firmador NuBod Lifting Cream para uma 
aparência mais jovem.

QUAIS SÃO OS PRODUTOS DA LINHA NUBOD E SEUS 
BENEFÍCIOS?

NuBod Stimulation Scrub é um sabonete líquido esfoliante 
perfeito e eficaz que prepara a pele para o Sistema de 
Modelagem Corporal NuBod, retirando as células mortas 
e ajudando na renovação das células da pele. Sua fórmula 
exclusiva possui o ativo Nano Cellulitech, um blend de óleos 
naturais (Óleo de Chá Verde, Óleo de Arnica Montana e 
Óleo essencial de Palmarosa) e cafeína encapsulados em 
poderosa nanotecnologia que potencializa a absorção dos 
ativos e sementes naturais de apricot (damasco) que esfoliam 
suavemente para uma pele mais lisa e macia.

NuBod Reduction Serum foi cuidadosamente desenvolvido 
para atingir os máximos resultados na redução da gordura 
localizada e combate à celulite. Sua fórmula exclusiva traz os 
ativos Nano Cellulitech, blend de óleos ativos naturais (Óleo 
de Chá Verde, Óleo de Arnica Montana e Óleo essencial de 
Palmarosa) e cafeína; e Nano Hot, derivado da vanilina, todos 
encapsulados em poderosa nanotecnologia, que potencializa 
e prolonga a ação dos ativos em camadas mais profundas 
da epiderme, atingindo até o tecido adiposo, atuando nos 
adipócitos (células de gordura). Com textura suave e eficaz, 
este sérum ajuda na redução de medidas, inchaço e gordura 
localizada; possui ação anticelulite, ajudando na redução do 
aspecto casca de laranja; além de hidratar e ação antioxidante 
do blend. 

NuBod Lifting Cream possui ação firmadora e antiflacidez com 
efeito lifting. Sua fórmula exclusiva traz o ativo Nano Body 
Lifting, um blend de óleos naturais (Óleos Essenciais de Menta 
Piperita e Palmarosa, Óleo de Chá Verde, Extrato de Coco) e 
proteína de soja, encapsulados em poderosa nanotecnologia 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 



o uso em conjunto com NuBod Stimulation Scrub e NuBod 
Reduction Serum.

POSSO APLICAR OS PRODUTOS NO MESMO MOMENTO? 
QUAL A ORDEM DE USO INDICADA?
Sim, os produtos podem ser usados no mesmo momento 
a qualquer hora do dia. Para uma melhor absorção, utilize 
primeiro o esfoliante NuBod Stimulation Scrub, conforme 
indicado acima. Após esfoliação, com a pele seca, siga para 
a aplicação do sérum NuBod Reduction Serum, conforme 
indicado acima, até completa absorção. Em seguida finalize 
com o creme NuBod Lifting Cream, massageando conforme 
indicado acima até completa absorção.

Vale ressaltar que a aplicação do sérum antes do creme se dá pela 
sua textura fluida e rápida absorção, já que o creme deixa uma 
película de hidratação e efeito tensor que permanecem na pele. 
Inverter o uso não vai prejudicar a absorção dos produtos, mas 
pode deixar uma textura mais úmida na pele.    

POSSO APLICAR O SÉRUM E O ESFOLIANTE EM OUTRAS 
ÁREAS COMO BRAÇOS, COLO, PESCOÇO, PAPADA, LATERAL 
DAS MAMAS?  
Os produtos NuBod Stimulation Scrub e NuBod Reduction 
Serum podem ser aplicados em todo o corpo, devendo-
se evitar o rosto ou áreas lesionadas. Para as regiões 
mais sensíveis do corpo, a recomendação é realizar uma 
esfoliação mais suave sem muita pressão para não promover 
sensibilização na região. A sensação de aquecimento, 
característica do produto NuBod Reduction Serum, por estar 
associada às terminações nervosas da pele, pode ser mais 
intensa em regiões mais sensíveis do corpo. 

POSSO APLICAR O CREME EM OUTRAS ÁREAS COMO 
PAPADA, MAMAS, COXAS? 
NuBod Lifting Cream pode ser utilizado em todo o corpo, 
devendo-se evitar o rosto ou áreas lesionadas. 

QUANTO TEMPO DURAM OS PRODUTOS E QUAL A 
QUANTIDADE IDEAL PARA USAR?
A média de duração pode variar de 15-30 aplicações para o 
esfoliante e de 20-40 aplicações para o sérum e o creme. O uso 
depende de pessoa para pessoa e área que receberá o produto. O 
ideal é sentir que conseguiu cobrir todas as áreas desejadas com 
uma fina camada do produto. 

Uma dica para não desperdiçar o seu produto é usar uma medida 
ideal sempre (sugestão: ½ colher de chá de produto para cada 
área) e no momento do uso pincelar o produto com o dedo nas 
áreas antes de espalhar, assim facilita a cobertura sem acumular 
muito em uma só área. 

Quanto ao tempo de duração, recomendamos o uso de ½ 
colher de chá de produto (2,5mL) para cada área — barriga 
e culote; coxa e bumbum lado direito; coxa e bumbum lado 
esquerdo; braços — quantidade em média suficiente para 
espalhar bem o produto. Faça o teste e veja a quantidade 
que melhor atende o seu corpo e aproveite o sistema de 
modelagem corporal NuBod. 

POR QUE A PELE AQUECE APÓS O USO DO SÉRUM E 
QUANTO TEMPO DURA? 
Esta sensação de aquecimento é causada pelo ativo Nano 
Hot, conforme explicado anteriormente.  A intensidade do 
aquecimento do Sérum diminui gradualmente após a aplicação 
e pode ter uma duração de até 2 horas.

CASO A SENSAÇÃO DE AQUECIMENTO DO SÉRUM FIQUE 
MUITO DESCONFORTÁVEL, O QUE DEVO FAZER PARA 
NEUTRALIZAR ESSA SENSAÇÃO?
A sensação de aquecimento não é prejudicial à pele, porém 

A nanotecnologia presente na linha NuBod traz inúmeros 
benefícios:
• Aumento de permeação — A nossa pele é composta por 

diversas camadas. A camada mais externa é conhecida 
como estrato córneo e tem a função de servir como 
barreira de proteção para o nosso corpo. No entanto, 
ela também limita a permeação dos ativos cosméticos. 
Com a nanotecnologia, os ativos encapsulados em 
nanopartículas com um tamanho pré-definido e ideal 
atingem as diferentes camadas da pele, conseguindo 
entregar os ativos em seu alvo de ação com a sua máxima 
performance. 

• Liberação prolongada — uma liberação prolongada 
e gradual dos ativos na pele acontece porque as 
nanopartículas são ativadas por enzimas que existem 
naturalmente em nossa pele e que promovem a 
degradação progressiva da parede das nanopartículas, 
permitindo que a liberação dos ativos ocorra de 
forma gradual por até 12 horas. Ou seja, seu corpo 
receberá doses graduais de ativo em seu alvo de ação, 
potencializando, desta forma, os resultados do tratamento 
cosmético. 

• Proteção dos ativos — Alguns ativos cosméticos como 
vitaminas, óleos essenciais, extratos vegetais, sofrem 
oxidação e degradação ao serem incorporados nas 
fórmulas cosméticas. Com a nanotecnologia, os ativos 
cosméticos são encapsulados, ou seja, são recobertos 
por materiais naturais (partículas lipídicas) em formato 
de minúsculas esferas que irão garantir a proteção e 
a estabilidade dos ativos, assegurando o seu melhor 
desempenho.

QUANTAS HORAS TEM O EFEITO PROLONGADO DE CADA 
ATIVO?
O perfil de liberação dos ativos, determinado por testes in vitro, 
demonstraram um período de ação entre 8–12h. Porém, uma vez 
que esta ação está associada à atividade enzimática da pele, 
pode ocorrer variação de pessoa para pessoa. 

COMO DEVO APLICAR OS PRODUTOS?

NuBod Stimulation Scrub
Durante o banho, com a pele úmida, aplique o NuBod 
Stimulation Scrub em quantidade suficiente nas coxas, glúteos, 
culote e barriga. Massageie as coxas e glúteos com movimentos 
circulares e pressão moderada, no sentido de baixo para cima. 
Na barriga e culotes, massageie no sentido de cima para baixo. 
Enxágue. Use em dias alternados. Continue o tratamento com o 
NuBod Reduction Serum e NuBod Lifting Cream.

NuBod Reduction Serum
Pela manhã ou antes de malhar, com a pele limpa e seca, 
aplique o NuBod Reduction Serum nas regiões das coxas, 
glúteos, culote e barriga. Massageie as coxas e glúteos com 
movimentos circulares e pressão
moderada, no sentido de baixo para cima até que o 
produto seja absorvido. Na barriga e culotes, massageie 
com pressão moderada, no sentido de cima para baixo até 
completa absorção. Não enxaguar. Para um melhor resultado, 
sugerimos o uso em conjunto com NuBod Stimulation Scrub 
e NuBod Lifting Cream. Este produto pode causar sensação 
de aquecimento na área aplicada, lave bem as mãos após 
aplicação.

NuBod Lifting Cream
À noite, com a pele limpa e seca, aplique NuBod Lifting 
Cream nas coxas, glúteos, braços e barriga. Massageie as 
coxas, glúteos e braços com movimentos circulares e pressão 
moderada, no sentido de baixo para cima até que o produto 
seja absorvido. Na barriga, massageie com pressão moderada, 
no sentido de cima para baixo até que o produto seja 
absorvido. Não enxaguar. Para um melhor resultado, sugerimos 



testes clínicos dos produtos com associação a qualquer tipo de 
acessório, portanto não há indícios de aumento de potencial da 
ação. 

POSSO TOMAR SOL APÓS APLICAÇÃO DO SÉRUM E DO 
CREME?   
Evite a exposição ao sol logo após a aplicação dos produtos, 
aguarde a absorção total dos produtos e o fim da sensação de 
aquecimento provocada pelo sérum para aplicar um protetor 
solar e somente então, seguir com a exposição ao sol.

O NUBOD REDUCTION SERUM E NUBOD LIFTING CREAM, APÓS 
COMPLETA ABSORÇÃO, SAEM SE EU ENTRAR NA ÁGUA, COMO 
MAR E PISCINA? 
As formulações não contemplam características de resistência 
à água, a nanotecnologia presente na linha NuBod promove a 
rápida permeação dos ativos nas camadas mais profundas da pele 
após absorção da pele, porém a película de hidratação do Nubod 
Lifting Cream se dissipa se a pele for molhada. Sempre aguarde a 
completa absorção dos produtos antes de tomar banho de mar ou 
piscina. Proteja a pele com um protetor solar antes da exposição 
ao sol.

ALGUM PRODUTO NUBOD PODE MANCHAR AS ROUPAS OU 
ROUPAS DE BANHO?
A linha NuBod não mancha roupas. 

CRIANÇAS, GESTANTES E LACTANTES PODEM USAR 
NUBOD?
Os produtos não foram desenvolvidos para crianças, gestantes 
e lactantes e nem testados neste público, portanto, o uso não 
é recomendado. Nesses casos e qualquer outra restrição ou 
tratamento médico a indicação é procurar orientação com seu 
médico quanto ao uso dos produtos.

IDOSOS PODEM USAR A LINHA NUBOD? 
Idosos podem usar, principalmente o NuBod Lifting Cream, 
recomendado por auxiliar na hidratação e firmeza da pele 
deste público. Porém, é importante considerar que a pele do 
idoso é naturalmente mais fina e mais frágil. A esfoliação com 
NuBod Stimulation Scrub deve ser feita de forma mais gentil. 
Pelas mudanças que naturalmente ocorrem na pele nesta idade 
a sensação de aquecimento do NuBod Reduction Serum pode 
ser sentida com intensidade diferente. 

NUBOD É VEGANA E CRUELTY FREE (NÃO TESTADA EM 
ANIMAIS)?
Sim, NuBod é vegana, pois não contém ingredientes de 
origem animal e é cruelty free, pois nenhum ingrediente da sua 
composição e nem a fórmula foram testados em animais.

OS ATIVOS NANOENCAPSULADOS PRESENTES NAS 
FÓRMULAS SÃO BIODEGRADÁVEIS? 
Os ativos nanoencapsulados são biocompatíveis e 
biodegradáveis, produzidos a partir de biopolímeros e lipídeos 
de fonte natural. Os processos produtivos de obtenção destes 
ativos respeitam o meio ambiente e são realizados de forma 
sustentável. 

NUBOD POSSUI CERTIFICADO HALAL OU KOSHER?
Não. NuBod não possui certificados halal ou kosher.

EXISTEM CONSERVANTES, FRAGRÂNCIAS ARTIFICIAIS, 
CORANTES ARTIFICIAIS?
A linha NuBod é livre de parabenos e possui conservantes 
seguros para a saúde e importantes para manter a integridade 
e validade dos produtos.
Sua fragrância é sintética e não foram utilizados corantes 
artificiais nem álcool etílico nas fórmulas. 

caso sinta um desconforto muito grande é indicado lavar a 
região com água em abundância e se persistirem os sintomas, 
um médico deverá ser procurado. 

AO PASSAR O SÉRUM NÃO SINTO O AQUECIMENTO, SERÁ 
QUE TEM PROBLEMA COM O MEU PRODUTO?  Por se 
tratar de um efeito sensorial, o aquecimento pode variar de 
pessoa para pessoa e de acordo com a região de aplicação 
do produto. Alguns fatores podem influenciar no sensorial, 
como: a hidratação da pele, que quanto mais hidratada 
tende a intensificar a sensação de aquecimento; as enzimas 
da pele responsáveis pela liberação gradual do ativo Nano 
Hot; o momento, após o banho a sensação de aquecimento 
é maior por conta dos poros dilatados e maior circulação; 
após uma massagem vigorosa na pele, a sensação de 
aquecimento pode ser maior por conta da fricção; algumas 
peles também podem simplesmente se acostumar com o 
sensorial. Independentemente da menor ou maior sensação 
de aquecimento, o sensorial não afeta a ação e eficácia do 
produto. 

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, BOCA E MUCOSAS, 
COMO AGIR?
Em caso de contato com os olhos, boca e mucosas é indicado 
lavar a região com água em abundância e se persistir a irritação 
ou sintomas, um médico deverá ser procurado.

OS PRODUTOS CAUSAM VERMELHIDÃO NA PELE? Pode 
ocorrer vermelhidão na região em função do ato da massagem 
que ativa a circulação local e desaparece com o tempo, as 
fórmulas em si não causam vermelhidão na pele e são testadas 
dermatologicamente, porém em indivíduos sensíveis ou alérgicos 
a algum ingrediente da formulação pode ocorrer vermelhidão 
na região, nestes casos a recomendação é suspender o uso do 
produto e procurar orientação médica.

O CREME FIRMADOR NUBOD LIFTING CREAM DEIXA UMA 
PERCEPTÍVEL PELÍCULA PROTETORA NA PELE MESMO 
APÓS HORAS DE APLICAÇÃO, POR QUE ISSO OCORRE? 
Esta película protetora característica do NuBod Lifting Cream 
faz parte do benefício de hidratação do produto e tem como 
proposta evitar a perda de água transepidermal. Os ativos 
nanoencapsulados que agem na firmeza são completamente 
absorvidos logo após a aplicação.  

A LINHA NUBOD É DERMATOLOGICAMENTE TESTADA?
Sim, a linha NuBod é dermatologicamente testada. NuBod foi 
desenvolvida para trazer a melhor qualidade, tecnologia com 
ativos nanoencapsulados biocompatíveis com a pele e eficácia. 
Segurança faz parte desta qualidade, suas fórmulas foram 
rigorosamente testadas para garantir que o produto é seguro 
para o consumo.

POR QUE AS PRECAUÇÕES DA EMBALAGEM FALAM SOBRE 
APLICAÇÃO EM PEQUENAS QUANTIDADES NA PRIMEIRA 
SEMANA E POSSÍVEL SENSAÇÃO LEVE DE ARDOR, 
PINICAÇÃO OU RESSECAMENTO DA PELE NAS PRIMEIRAS 
APLICAÇÕES? 
Esta orientação se deve à presença do ácido glicólico, presente 
em baixa e segura concentração, mas que pode gerar reações 
leves em pessoas muito sensíveis ao componente. Em caso de 
desconforto prolongado ou reação alérgica, suspenda o uso 
do produto e procure orientação médica. Conforme ressaltado 
acima, as fórmulas NuBod são seguras e rigorosamente testadas 
para o consumo para minimizar ao máximo estes casos. 

POSSO USAR CINTA ABDOMINAL OU BANDAGEM APÓS 
APLICAÇÃO DO SÉRUM OU DO CREME? POTENCIALIZA A 
AÇÃO?   
O ideal é evitar o uso de roupas ou acessórios apertados 
imediatamente após a massagem com os produtos, espere a 
completa absorção dos produtos para usar. Não foram feitos 


