Manipulação - Ativos Dermatológicos
Principio Ativo

Ação

Ácido Alfa Lipóico

Interno: tratamento para difusões hepáticas, colesterol, diabetes, antioxidante.

Activespheres C

Clareador, anti radical livre, estimula a síntese de colágeno, protege contra
radiação solar

Adenin

Rejuvenecedor, anti-rugas, despigmentante

Advanced Moisture
Complex

Hidratante

Água de Rosas

Astringentes, antiinflamatórias, anti-sépticas e tonificantes

Alfa Bisabolol

Antiinflamatório

Alutrat Anidro

Antiperspirante , adstringente

Amanduline

Fortalece e protege a cutícula das fibras capilares alem de devolver o brilho aos
cabelos secos, fracos e danificados

Amarashape

Redutor de medidas na região das coxas, glúteos, culotes, costas, braços e
abdômen

Aminoácidos da Seda

Hidratante

Aminoácidos do Leite

Restaura a umidade do cabelo e da pele, melhorando o tato e brilho

AMP – 95

Agente Neutralizante

Antipolon HT

Co despigmentante

Aquaporine Active

Hidratante

Arbutin

Despigmentante

Argireline

Toxina Botulínica de uso tópico, prevenção no envelhecimento da pele

Arixtoflex AVC

Carbômero

Ascorbosilane C

Redutor radical livre e normalizador

Asebiol

Controla a produção do sebo

Auxina Tricógena

Revitalizador capilar seborregulador adstringente

Avena Eyes

Complexo para contorno dos olhos, hidratante, atenua as rugas e as linhas de
expressão

Azeloglicina

Prevenção de mancha, seborregulador prevenção acne

Azul de Metileno

Corante bacterológico

Azul de Toluidina

Corante eletrocatalítico frente ao NADH

Azuleno

Possui ação antiflogística, antiinflamatória, de regeneração tissular e anti-alérgica,
e um excelente descongestionante, normalizador e calmante tópico.

Biodynes

Aumenta a síntese de colágeno e elastina, deixando a pele mais lisa e macia

Bioex Anti-Oleosidade

Regulador da oleosidade da pele e couro cabeludo. Possui ação cicatrizante,
antiinflamatório e suave adstringente. Indicado para shampoos, condicionadores e
dermocosméticos antiacne.

Bioex Antilipêmico

Adelgaçante, antilipêmico, descongestionante, ativador da microcirculação
periférica. É indicado para tratamento da gordura localizada e celulite.

Bioex Capilar

Atua no equilíbrio do metabolismo capilar. É um “blend” excelente para
formulações de tratamentos restauradores e preventivos da queda dos cabelos

Bioskinup Contour

Tratamento para olheiras, bolsas de edema e gordura na região periorbital

Biosome DMAE

DMAE na forma liposomada, as quais potencializam seu transporte e a absorção
dos princípios ativos através da pele pela sua afinidade com os fosfolipídios
cutâneos. Em verdade, as estruturas dos lipossomas mimetizam a barreira
fosfolipídica do extrato córneo, atravessando-o e levando os ativos para além da
epiderme.
Reduz a transmissão de impulsos nervosos, auxiliando no combate a flacidez em
geral. É indicado na formulação de produtos anti aging, no combate às rugas
(rosto) e em produtos corporais indicados no tratamento da flacidez em geral

Cafeisilane C

Anti-celulíticos, redutores de medidas, tratamento de bolsas de gordura ao redor
dos olhos, pós-procedimentos corporais

Caviar HS

Antielastase acelera regeneração celular

Caviar LS

Hidratante

Ceramidas III

As ceramidas são componentes naturais do estrato córneo, fazendo parte da
barreira lipídica. Com a idade, casos de psoríase e dermatite atópica a quantidade
de ceramidas decresce. Ceramide III Puro Pó® é indicado como coadjuvante no
tratamento dessas enfermidades, no tratamento de peles envelhecidas, no reparo
de peles secas e sensíveis e no tratamento de cabelos danificados.

Clorohidróxido de Alumínio

Antiperspirante

Cocoamidopropilbetaína

Tensoativo anfótero

Codiavelane

Hidratante

Coffeskin

Antioxidante global que atua no foto e cronoenvelhecimento. Com efeito
antioxidante global, o Coffeskin se consagra no mercado mundial por ser uma
associação de extrato de café com o bioflavonóide succinil rutina ( derivado
estável e hidrossolúvel ) e carcinina, que reduz a fragmentação do DNA fotoinduzida. É rico em polifenóis, bioflavonóides e potentes antioxidantes globais, que
normalizam o equilíbrio celular conferindo "proteção tecnológica avançada" à pele
e tratamento intensivo no foto e cronoenvelhecimento.

Colágeno Líquido

Antienvelhecimento

Colódio Elástico

Veículo formador de filme

Commipheroline

Usado para produtos de cuidado corporal, emulsões para aumento do busto e
para produtos anti-aging, anti-rugas, contorno dos olhos e lábios.

Crodapearl

Base perolada para shampoo e sabonetes líquidos

D Pantenol

Hidratação suave, ação antiinflamatória, estimula epitalização e cicatrização

Densiskin

Aumenta densidade da pele, controla a irritação e atenua inflamação da pele

Dermatan Sulfato

Fibrinoliticação, vasodilatador, antienvelhecimento área dos olhos

Dietanolamina c. Graxos de
Espessante, estabilizador de espuma e sobreengordurante
Coco
DMAE

Antienvelhecimento

DMAE Bitartarato

Firmador para pele

DMAE Glicolato

Rejuvenescimento da pele, tratamento de acne

DMAE Lactato

Regulador do pH da pele, agente bacteriostático, hidratante, umectante, clareador

DMSO

Veiculo de alta penetração em membranas, analgesia local, vasodilatação,
dissolução de colágeno além da ação antiinflamatório e anti-séptica

Drieline

Estimulante sistema imunológico e antiinflamatório

Dry-Flo PC

Polímero natural, com propriedades hidrofóbicas, proporciona toque suave e
sedoso em cremes e loções devido à sua capacidade de absorver a oleosidade da
formulação

Elastina

Antienvelhecimento e hidratante

Elastinol +

Antievelhecimento cutâneo

Endorphin

Neurocosmético

Epiderfil

Anti aging (“SPEED COSMÉTICA”)

Esferas de Jojoba

Esfoliante

Exsynutriment

Regenera as fibras, elasticidade da pele, combate radicais livres e envelhecimento

Eye Contourn Complex

Complexo exclusivo que associa bioflavonóides, fitoesteróis e Silício Orgânico.
Possui ação descongentionante, hidratante e regeneradora.

Fator ARL

Antienvelhecimento indicado para área dos olhos

Filtro Solar UVA/UVB
hidrossolúvel

Filtro químico

Fomblim HC/25

Protege a pele contra frio e calor, suaviza e amacia, confere espalhabilidade nos
cremes, emulsões e géis

Fomblim HC/R

Emoliente protetor

Glicosferas Vitamina C

Anti-radicais livres

Gluconolactona

Esfoliante, antioxidante

Hair Active

Estimulante e revitalizante do crescimento capilar

Happybelle PE

Estimulação da proliferação de fibroblastos; - estimulação da migração de
queratinócitos; - revitalização; - hidratação; - suavização de rugas; - calmante para
a pele.

Hidroquinona

Despigmentante

Hidroviton

Reguladora de hidratação da pele

Hilurlip

Suspensão oleosa contendo partículas micronizadas de hialuronato de sódio
obtidas a partir de processo tecnológico. Hidrata, preenche, redefine e minimiza
linhas verticais. Além de evitar o envelhecimento dos lábios, pois possui GHK –
tripeptídeo varredor de toxinas.

Hostacerin SAF

Associação entre doadores de viscosidade e emulsionantes

Hydroxiprolisilane C

Previne rugas e linhas de expressão

IDB-light

Despigmentante lipossomado, que representa uma alternativa segura em relação
à hidroquinona, já que apresenta semelhança de eficácia com melhor tolerância e
ausência de irritação/sensibilização cutâneas

Idebenona

Antioxidante promissor no tratamento tópico da pele envelhecida, os resultados
mostram que ela ajuda significativamente na redução das rugas e na hidratação

Íris Isso

Antienvelhecimento

Iso Slim Complex

É composto por genisteína (isoflavona obtida da soja), cafeína, carnitina e extrato
de micro algas (Spirulina platensis). Muitas são as maneiras de tratar a celulite e
seus sinais na pele. As isoflavonas da soja para uso tópico contidas em IsoSlimComplex® representam uma inovação em tratamentos de combate à celulite
e flacidez da pele, com eficácia comprovada.

Kigeline

É um fitormônio derivado do fruto da planta Kigelia africana, possui propriedades
firmadoras da pele parecidas coma s hormonais, agindo na prevenção da flacidez
da pele e do tecido, enquanto aumenta a firmeza e a tensão.

Kinetin L

Consiste na combinação dos três princípios ativos mais eficazes do mercado para
o tratamento antiaging (Adenin®, Ácido Alfa Lipóico e VC-PMG®). Unidos em
Kinetin L® através de lipossomas plurilamelares, estes ativos conseguem chegar
às camadas mais profundas da derme, tornando o tratamento mais eficaz e
agindo simultaneamente, proporcionando grande facilidade de manipulação ao
farmacêutico, uma só prescrição para o médico e eficácia no tratamento ao

paciente.
Lactil

Hidratante

Lauril Éter Sulfato de
Amônea

Tensoativo aniônico para formulação de shampoos, banhos de espuma e
sabonetes líquidos com pH ácido

Lauril Éter Sulfato de Sódio

Tensoativo

Lauril Éter Sulfossuccionato
Tensoativo
Sulfato de Sódio
Liftiline

Agente tensor de efeito imediato

Liporeductyl

Anticelulítico

Lipossomas Coenzima Q10 Antioxidante, Antienvelhecimento
Lipossomas Ginkobiloba

Agente de estimulação da microcirculação da pele

Lipossomas PML AE

Anti-radicais livres e antienvelhecimento

Longevicell

Tratamentos antienvelhecimento faciais e corporais

Luna Matrix

Devolve a massa perdida dos cabelos. Protege e restaura a fibra capilar desde a
cutícula até o córtex, permitindo que a fibra capilar retorne ao seu comportamento
natural.

Manteiga de Framboesa

Hidratante

Manteiga de Karite

Emoliente, antiirritante

Manteiga de Manga

Emoliente e hidratante

Matrixyl

Antienvelhecimento

MDI Complex

Anti-rugas, usado no tratamento de rosácea e varicosas

Melawhite

Despigmentante

Methiosilane C

Favorece a queratinização estimula sistema piloso

Mica Dourada

Tonalizante dourado

Microcápsulas de Retinol

Melhora a atividade enzimática, normaliza a queratinização, melhora a
epitelização, estimula as funções vitais da pele, aumenta a síntese de proteínas
(ADN e RNA), normaliza a renovação celular

Miristato de Isopropila

Emoliente sobre engordurante

Myoxinol

Diminui as linhas de expressão por retardar o envelhecimento do rosto (age contra
os radicais livres)

Nanosferas de
Phytonadione

Nanosferas de Phytonadione (Vitamina K vegetal), Calêndula officinalis, Urtica
dióica, Aesculus hippocastanum e Algae water.
Protetor da pele, além de apresentar propriedades anticoagulantes. É adequado
para tratar olheiras e hematomas pós-lipoaspiração.

Net FS

Emoliente emulsificante

Neuroxyl

Possui atividade neurotrófica, antioxidante, anti-aging e anti-stress

Nikkol VC-IP

É o Tetraisopalmitato de Ascorbila, um éster derivado da vitamina C bem mais
estável que ácido ascórbico na forma livre. De natureza lipossolúvel, tem grande
afinidade pela pele e excelente absorção percutânea. Propriedades da vitamina C
tópica: clareamento, síntese de colágeno, anti-radicais livres e antiinflamatória.

Óleo de Abacate

Ajuda no tratamento de rugas e estrias, estimula o metabolismo do colágeno,
aumentando assim a quantidade de colágeno solúvel na derme, o que retarda a
formação de marcas na pele (rugas e estrias), contribuindo desta forma para o
tônus e vitalidade da pele, propriedades bactericidas, anti-virais, fungicidas e anti-

inflamatórias, dermatites, inflamações, queimaduras, acne e no pós-cirúrgico para
acelerar a cicatrização, prevenindo a formação de marcas e quelóides
Óleo de Amêndoas Doce

Nutriente emoliente calmante

Óleo de Bergamota

Uso em perfumes, pomadas, óleo capilar

Óleo de Citronela

Repelente Natural

Óleo de Copaíba

anti-séptico das vias urinárias e

Óleo de Framboesa

Função nutritiva para pele, emoliente

Óleo de Gérmen de Trigo

Contém Vitamina E, antioxidante

Óleo de Girassol

Ação anti-radicais livres, confere toque sedoso

Óleo de Macadâmia

Emoliente, protetora

Óleo de Maracujá

Confere nutrição e hidratação ao tecido cutâneo aumentando a sedosidade da
pele, devolvendo o viço natural da pele. Promove excelente toque seco

Óleo de Melaleuca

Antimicrobiano, anti-séptico, analgésico, antiacne

Óleo de Oliva

Emoliente

Óleo de Rosa Mosqueta

Emoliente regenerador do tecido cutâneo

Óleo de Semente de Uva

Função nutritiva para pele, emoliente

Óleo de Silicone

Protetor da pele e cabelo

Óleo Mineral Medicinal

Emoliente

Onymirre

Melhora a resistência e flexibilidade das unhas, acelerando seu crescimento.
Cicatrizante e Antisséptico, Eficiente em casos de Onicofagia

Oxxynea

Extrato padronizado de frutas e vegetais que proporciona atividade antioxidante
máxima.

PCA-Na

Umectante

Perfection Spheres

Refrata a luz , disfarçando as rugas

Peróxido de Benzoíla

Queratolítico, antimicrobiano

Piritionato de Zinco

Anti seborréico, tem efeito bacteriano, fungicida

Polypodium Leucotomos
Extract

Antioxidante e Fotoprotetor oral

Pro-Collasyl

Possui propriedade regeneradora sobre o tecido conjuntivo cutâneo promovendo
uma reestruturação profunda, atua diretamente sobre os fibroblastos, estimula a
biosíntese de colágeno, intensificando o ciclo de reparação celular

Radizen A

Ação Anti-Radicais Livres Visando potencializar o efeito antioxidante das
vitaminas A e E e do derivado de vitamina C, estes foram associados a
bioflavonóides, composição do Radizen A®, que tem como função atuar como anti
aging por seus efeitos antioxidante (protetor contra a radiação ultravioleta, redutor
da peroxidação lipídica), umectante e estimulante da síntese de colágeno.

Raffermine

Firmador e tonificador da pele

Reach 301 Solução

Antiperspirante com eficácia aumentada

Salicilato de Metila

Analgésico de uso tópico

Sebonormine

Reduz a atividade secretora da glândula sebácea; limita a excreção do sebo para
a superfície da pele e previne a proliferação bacteriana

Semente de Apricot

Suave abrasivo conpatível com surfactantes aniônicos, não-iônicos e catiônicos

Sensiline

Ativo anti-irritante, composto de frações purificadas das sementes da linhaça.
Melhora a irritação cutânea causada pelo sol e procedimentos estéticos, tais como
depilação, peeling químico, preenchimento com ácido hialurônico e injeção de
toxina botulínica. Preserva o sistema imunológico da pele e limita o eritema e a
ardência resultantes da inflamação.

Sepigel 305

Agente espessante, emulsionante e estabilizante na forma líquida

Sepilift

Tripla ação anti-envelhecimento: efeito firmador, mantém a integridade da MEC e
da JDE, anti radical livre comparável a vitamina C

Sesaflash

Tensor com efeito imediato e suavizante da pele

Sílica Shells

Absorvem líquidos, sendo ideais para o controle de oleosidade da pele, difundem
a luz, diminuindo o brilho da pele oleosa

Silicone Volátil

Amaciante da pele

Sk Influx

É uma mistura concentrada e especial de lipídeos semelhantes àqueles presentes
no estrato córneo. Mimetiza o processo biológico de formação da pele e, por
causa desta similaridade com a estrutura lipídica do estrato córneo, restaura a
função da barreira protetora da pele.

Skin White Complex

Esfoliante, clareador hidratante suave

Stay-C 50

Antioxidante e clareador

Structurine

Ativo extraído do tremoço, rico em peptídeos e em oligossacarídeos, que favorece
a síntese de proteínas estruturais e ceramidas da epiderme. Preserva a
integridade do estrato córneo, protegendo e reforçando sua função de barreira,
antes e após uma agressão química, através do seu espessamento.

Tensine

Ativo constituído por proteínas purificadas do trigo, de alto peso molecular, que
formam sobre a pele filmes resistentes e responsáveis pelo chamado efeito
cinderela (efeito tensor).

Thalaspheres de Vitamina C Reduz mancha e antiestresse
Thiomucase

Previne celulite

Transcutol CG

Solvente e facilita permeação de ativos cosméticos

Trigliceres Ac Cáprico
Caprílico

Lubrificante e emoliente

VC PMG

Previne envelhecimento e radicais livres

Vegelip

Possui alta penetração cutânea, melhora a função barreira cutânea, melhora os
sintomas da inflamação na dermatite atópica e na psoríase, reduz a perda
transepidermal de água (TEWL), melhora a espessura das placas psoriásicas,
emoliente.

Vialox Powder

Anti-rugas de alta penetração. (Alternativa a Toxina Botulínica injetável)

Vitacolor

Ativo utilizado para coloração de bases

Vitamina A oleosa

Crescimento dos tecidos e membranas

Vitamina C

Anti-radicais livres e estimulante da síntese de colágeno e glicosaminoglicanas

Vitamina E oleosa

Suplemento de vitamina E, doenças hematológicas e protege as células contra
oxidação

Vitamina K1 oleosa

Usada no tratamento da púrpura actínica e da púrpura traumática em cirurgias
além da utilização para redução de “olheiras”

X-Solve

Possui em sua composição substâncias lipossolúveis e hidrossolúveis, aumenta
significativamente a microcirculação sanguínea dos capilares cutâneos, trazendo
oxigênio aos fibroblastos

Xalifin 15

Cera auto emulsionante e auto emoliente

Xantalgosil C

Dermoescultura, redutora de medidas, anti-celulítico, redutora de bolsas de
gordura na área dos olhos, drenagem facial

