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SKIN YOUNG
Hyalluronic
Acid

Emulgel
TOPICAL USE
The current and wanted concept of beauty
by most people is having a young skin,
without spots or wrinkles. However, as
time goes by, sun exposure, stress, and
pollution, the skin begins to undergo
gradual changes, characterizing skin aging.
In the processes of skin aging, changes
occur in subcutaneous structures, in its
structural properties. The main ones are
the formation of wrinkles and flaccidity in
the face musculature.
These changes are mainly caused by the
decrease in the proliferative capacity of
cells and the reduction of its biosynthetic
capacity. Besides, there is an increase in
the expression of proteins that degrade
collagen.
The skin aging is irreversible, but there are
preventive ways to slow it down. Health
care, changes aimed at improving the
quality of life and the use of appropriate
cosmetic products can prevent or slow
down this process.

Elastin
Collagen

+ 50 YEARS SKIN

TIMYNA is an anti-sign cosmetics
designed to moisturize and smooth lines
of facial expression. Its main ingredient
is Alpinia zerumbet essential oil, which
has antioxidating and anti-signs activity,
reducing the natural degradation of
collagen, elastin, and hyaluronic acid in
the skin, through enzymatic inhibition of
collagenase, elastase, and hyaluronidase,
besides relaxing face muscles.
TIMYNA also has vitamin E (moisturizing,
antioxidant, and anti-signs) and hyaluronic
acid (moisturizing and skin firming). Its
emulgel base, a gel mixture in aqueous
base and waxes with emollient and
moisturizing action, aims to maximize the
product action, preserving a light texture.

INDICATION: TIMYNA is specially
designed for people who love to take care
of themselves. Its quick absorption and
dry touch formula provides a velvet skin,
effectively reducing wrinkles and expression
lines.Dermatologically tested and
hypoallergenic
FORMULA: Alpinia zerumbet leaf,
Tocopheryl acetate, Butylated
hydroxytoluene (BHT), Cetearyl alcohol,
Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose,
Isopropyl myristate, Methylparaben,
Propylene glycol, Propylparaben, Sodium
hyaluronate, Cetearyl alcohol, Steareth-10,
Steareth-20, Parfum, D-Limonene, Linalool
e Aqua.
TESTED RESULTS: Clinical and laboratory
studies made with TIMYNA have shown
reduction of wrinkles, expression lines,
and flaccidity, making the skin look
younger, healthier, and with a smooth, soft,
moisturized, and radiant texture.
TIMYNA is easy to apply, absorbs quickly,
does not make the skin oily, has a pleasant
texture, and provides a cool feeling.
RECOMMENDATION FOR USE: At night,
apply on the face area over clean and dry
skin. Make smooth movements down to up
until complete absorption.

PRECAUTIONS AND WARNINGS:
Store at room temperature (15-30°C)
away from light and humidity. Avoid
contact of the product with the eyes.
In case of contact with the eyes, rinse
immediately with plenty of water. Avoid sun
exposure while using the product. Apply
daily sunscreen, according to medical
orientation. If any kind of irritation occurs in
the skin, stop using the product. In case of
accidental ingestion or incorrect application,
seek medical advice. Do not use on irritated
or damaged skin. For use during pregnancy,
seek medical advice. External use.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Cosmetic product
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REDUZ RUGAS 
E LINHAS 
DE EXPRESSÃO
REDUCES WRINKLES
AND FACIAL
EXPRESSION LINES
REJUVENESCE A PELE
REJUVENATES SKIN
Produto cosmético Emulgel
Emulgel cosmetic
USO TÓPICO/TOPICAL USE
Dermatologicamente testado
Dermatologically tested
Hipoalergênico/Hypoallergenic

PELE JOVEM
Ácido
Hialurônico

Emulgel
USO TÓPICO
O conceito de beleza atualmente em vigor
e procurado pela maioria das pessoas é
o da pele jovem, sem manchas ou rugas.
Entretanto, com o avanço da idade, má
alimentação, exposição solar, estresse
e poluição, a pele começa a sofrer
alterações gradativas, caracterizando o
envelhecimento cutâneo.
Nos processos de envelhecimento da
pele, ocorrem alterações nas estruturas
subcutâneas, com modificações nas
propriedades estruturais. As principais são
formação de rugas e flacidez, manifestadas
na musculatura da face.
Essas alterações são provocadas
principalmente pela diminuição da
capacidade proliferativa das células e pela
redução da sua capacidade biossintética.
Além disso, há um aumento na expressão
de proteínas que degradam o colágeno.
O envelhecimento cutâneo é irrevogável,
porém, há maneiras preventivas
de retardá-lo. Cuidados com a saúde,
mudanças visando à melhoria na qualidade
de vida e o uso de produtos cosméticos
adequados podem prevenir ou retardar
esse processo.

Elastina
Colágeno

PELE + 50 ANOS

TIMYNA é um cosmético antissinais que visa
hidratar e suavizar linhas finas de expressão.
Seu ativo principal é o óleo essencial de
Alpinia zerumbet, que apresenta atividade
antioxidante e antissinais, reduzindo a
degradação natural do colágeno, da elastina
e do ácido hialurônico na pele por meio
da inibição enzimática da colagenase,
elastase e hialuronidase, além de relaxar
a musculatura facial.
TIMYNA também possui vitamina E
(hidratante, antioxidante e antissinais) e
ácido hialurônico (hidratante e firmador
da pele). Sua base emulgel, uma mistura
de gel em base aquosa e ceras com ação
emoliente e hidratante, visa potencializar
a ação do produto, mantendo uma textura
leve.

INDICAÇÃO: TIMYNA é especialmente
desenvolvido para quem adora se cuidar.
Sua fórmula de rápida absorção e toque
seco proporciona uma pele aveludada,
reduzindo as rugas e linhas de expressão
com eficácia. Dermatologicamente
testado e hipoalergênico.
FÓRMULA: Óleo essencial de Alpinia
zerumbet; Vitamina E; Butil-hidroxitolueno
(BHT); Álcool cetoestearílico; Edetato
dissódico (EDTA); Hidroxietilcelulose;
Miristrato de isopropila; Metilparabeno;
Propilenoglicol; Propilparabeno;
Hialuronato de sódio; Álcool cetoestearílico;
Éter de macrogol monoestearílico; Essência;
D-Limoneno; Linalol; Água purificada

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:
Conservar em temperatura ambiente (15°C
a 30°C) e proteger da luz e da umidade.
Evitar contato do produto com os olhos.
Em caso de contato com os olhos,
enxaguar imediatamente com água em
abundância. Evitar exposição solar durante
o uso do produto. Aplicar diariamente
protetor solar, conforme orientação médica.
Se ocorrer na pele algum tipo de irritação,
suspender o uso do produto. Em caso de
ingestão acidental ou aplicação incorreta,
procurar o médico. Não aplicar sobre a pele
irritada ou lesionada. Para uso durante a
gravidez, consultar um médico.
Uso externo.

RESULTADOS COMPROVADOS: Estudos
clínicos e laboratoriais feitos com TIMYNA
demonstraram redução de rugas, linhas de
expressão e flacidez, deixando a pele com
aspecto mais jovem, saudável e com textura
lisa, macia, hidratada e luminosa.

MANTER FORA
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

TIMYNA possui fácil aplicação, é absorvido
rapidamente e não deixa a pele oleosa.
Possui uma textura agradável e proporciona
uma sensação refrescante.

Farm. Responsável
Marta Melissa Leite Maia CRF-PE nº 2842

RECOMENDAÇÃO DE USO: À noite, aplicar
na área do rosto sobre a pele limpa e seca.
Fazer movimentos suaves de baixo para
cima até a completa absorção.
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