
Dosagem: Até
25% de ativos.

pH: 3 a 8

Alta absorção;
Sensorial único;
Melhora a absorção;
Excelente espalhabilidade;
Combate o ressecamento e a aspereza;
Contém Ômega 3/6.

Compatível com: ativos nutritivos de 
nanotecnologia, hidratantes, antiaging, 
silícios orgânicos, extratos vegetais, 
complexos biotecnológicos, lipídeos 
funcionais, manteigas vegetais, ácidos, 
hidroquinona e DMAE.

Creme viscoso;
Não-iônico;
Aniônico.

Dosagem: Até
20% de ativos.

pH: 4,5 a 7

Compatível com: ativos nutritivos de 
nanotecnologia, hidratantes, antiaging, 
silícios orgânicos, extratos vegetais, 
complexos biotecnológicos, lipídeos 
funcionais e manteigas.

Incompatível com: altas concentrações 
de eletrólitos, ácidos em geral, DMAE e 
hidroquinona.

Sensorial sofisticado: suave, aveludado, 
refrescante e não oleoso;
Alta afinidade, compatibilidade e tolerância 
com a pele;
Tacky Free;
Excelente espalhabilidade;
Contém Ômega 3/6.

Emulsões hidratantes, formulações faciais, 
corporais, cremes e emulsões de uso 
diurno, noturno e produtos infantis;
Produtos antiaging, nutritivos, 
regeneradores, pós-peeling e 
despigmentantes;
Rosto, corpo, mãos e pescoço.

Produtos infantis;
Produtos antiaging, nutritivos, regenerado-
res, pós-peeling e despigmentantes;
Emulsões hidratantes, formulações faciais, 
corporais, cremes e emulsões de uso diurno 
e noturno e formulações para área 
dos olhos. 

Creme com alta 
viscosidade;
Não-iônico. 
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SECOND SKIN®

CARÁTER DIFERENCIAL APLICAÇÃOESTABILIDADE E
COMPATIBILIDADE

DOSAGEM E
 pH

TIPOS DE 
PELE

ÔMEGA GOLD®

HIPOALERGÊNICO; 
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; 
NÃO INDUZ À FOTOALERGIA NEM FOTOTOXIDADE SENDO SEGURO O USO EM REGIÕES 
DE ALTA INCIDÊNCIA DO SOL.

VEÍCULOS FUNCIONAIS 
DERMOCOSMÉTICOS BIOTEC 

Isentos de óleo mineral, parabenos, propilenoglicol e etoxilados;
São extremamentes estáveis, conferindo ao médico e farmacêutico um veículo dermo-
compatível e com textura aveludada;
Aumentam a permeação dos ativos presentes na formulação (função carreadora);
Todas as bases possuem controle microbiológico.

www.biotecdermo.com.br
(11) 3047 2447 / 0800 770 6160
info@biotecdermo.com.br / vendas@biotecdermo.com.br

Pré e pós - procedi- 
mentos, pele 
irritada, alípica e 
baby care.

Oleosa, mista e 
normal.
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CARÁTER DIFERENCIAL APLICAÇÃOESTABILIDADE E
COMPATIBILIDADE

DOSAGEM E
 pH

TIPOS DE 
PELE

Compatível com: ativos nutritivos de 
nanotecnologia, hidratantes, antiaging, 
hidroquinona, silícios orgânicos, extratos 
vegetais, complexos biológicos e 
complexos de açúcares. 

Incompatível com: altas concentrações 
de eletrólitos e ácidos em geral.

Dosagem: Até
15% de ativos.

pH: 4,5 a 8

Possui toque seco, agradável, 
rápida absorção e uma excepcional 
espalhabilidade;
As propriedades sensoriais e hidratantes da 
Manteiga de Karité predominam na pele;
Tacky Free.

Creme com alta 
viscosidade;
Não-iônico;
Aniônico.
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SOFT CREAM®

Emulsões hidratantes, formulações 
corporais, faciais, cremes e loções;
Corpo, mãos e pescoço.

Compatível com: ativos nutritivos de 
nanotecnologia, hidratantes, antiaging, 
ácidos, hidroquinona, DMAE, silícios 
orgânicos, extratos vegetais, complexos 
biológicos, complexos de açúcares e 
lactato de amônio.

Dosagem: Até
50% de ativos.

pH: 3 a 8

Baixa carga oleosa, conferindo toque não 
gorduroso e com excelente 
espalhabilidade;
Silicone Free;
Pode ser diluída até 50% completando seu 
volume final com água;
Possibilita a produção de loções;
Tacky Free.

Creme com alta 
viscosidade;
Não-iônico;
Aniônico.
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ADIMAX®

Emulsões hidratantes, formulações faciais, 
área dos olhos, corporais, cremes de uso 
diurno e noturno;
Produtos antiaging, nutritivos, regeneradores, 
pós-peeling e despigmentantes e infantis;
Emulsões de tratamento (psoríase, 
ressecamento profundo, etc). 

www.biotecdermo.com.br
(11) 3047 2447 / 0800 770 6160
info@biotecdermo.com.br / vendas@biotecdermo.com.br

Oleosa, mista, 
normal e alípica.

Oleosa, mista, 
normal e alípica.

Normal e alípica.

Dosagem: Até
25% de ativos.

pH: 3 a 8

Possui alto poder de hidratação do manto 
hidrolipídico, sem excesso de oleosidade;
Confere à pele maciez e sedosidade com 
excelente toque seco;
Possui um sensorial sofisticado, refrescante 
e não oleoso;
Tacky Free;
Contém Ômega 3/6.

Compatível com: ativos nutritivos de 
nanotecnologia, hidratantes, antiaging, 
ácidos, hidroquinona, DMAE, silícios 
orgânicos, extratos vegetais, complexos 
biológicos e complexos de açúcares. 

Creme com alta 
viscosidade;
Não-iônico;
Aniônico.

Produtos hidratantes e protetores do manto 
hidrolipídico da pele prevenindo o resseca-
mento;
Formulação para área dos olhos, devido à 
fácil espalhabilidade e aplicação por se 
tratar de uma região sensível;
Rosto, mãos, pescoço e corpo.
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HYDRA FRESH®

 

Compatível com: com a maioria das 
matérias-primas lipofílicas, ingredientes 
lipossolúveis, gorduras, ésteres vegetais e 
ativos hidrossolúveis em até 10%.

Pomada.

Dosagem: Até
10% de ativos 
hidrossoluvéis.

pH: não 
se aplica.

Possui textura agradável e não oleosa;
Emoliente funcional com excelente 
estabilidade;
Oferece à pele uma hidratação e cobertura 
perfeita (oclusiva) totalmente 
dermocompatível;
Excelente emoliente com ativos naturais 
anti-inflamatórios e antioxidantes;
Produto suave, natural e seguro. 
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Pós-procedimentos, 
peles reativas, 
irritadas, com 
psoríase e 
rachaduras.
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PHYTO POMA®

Indicada para peles extremamente 
ressecadas e reativas;
Pós-peeling, laser, pós-tatuagens, 
pós-procedimentos com isotretinoína;
Protetores labiais;
Queimaduras, coadjuvante no tratamento 
de dermatites, psoríase e escaras;
Substituto vegetal da vaselina;
Fissura mamilar.


