
DESCRIÇÃO

A Base Ômega Gold® é uma base pronta desenvolvida com a tecnologia dos Fosfolipídeos de Girassol e da 
Oliva que possui propriedades funcionais e sensoriais únicos à pele juntamente com um toque sofisticado. Estes 
constituintes facilitam a absorção carreando os ativos com maior eficácia.

Os fosfolipídeos são constituintes essenciais da membrana celular, apresentam-se organizados em bicamadas, 
formando uma barreira protetora promovendo inúmeros benefícios funcionais, como:

•	 Oil-free; 
•	 Tacky-free. 
•	 Refrescante; 
•	 Hidratação;
•	 Toque aveludado;
•	 Regeneração cutânea;
•	 Excelente sensorial suave;
•	 Reconstituição da função barreira da pele.

A Oliva é um emoliente de origem natural baseado no óleo de oliva, que representa uma alternativa vegetal ao uso 
de silicones, pois confere um toque seco e suave e com compatibilidade com a pele.

A barreira natural de uma pele irritada é interrompida por danos químicos e físicos causando vermelidão e 
ressecamento. A Base Ômega Gold® forma um filme lipídico biomimético na superfície da pele prevenindo este 
tipo de dano. Os fitoesterois também acalmam e suavizama pele irritada devido as suas propriedades anti-irritante. 
Mantém a função protetora do extrato córneo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

•	 Alta Absorção;
•	 Hipoalergênico;
•	 Sensorial Único;
•	 Parabenos “Free”;
•	 Isento de Petrolatos;
•	 Melhora a absorção;
•	 Excelente espalhabilidade;
•	 Combate o ressecamento e a aspereza.

ATIVIDADE FUNCIONAL

•	 Melhora a biodisponibilidade dos ativos presentes na formulação;
•	 Reconstitui a barreira cutânea devido às propriedades formadoras de filme dos fosfolipídeos;
•	 Extavel e com perfeita compatibilidade com a pele.

INCI Name: Glyceryl Stearate / PEG100 Stearate / Sodium Acrylates Copolymer / Hydrogenated Polyisobutene / Phospholipids 
/ Polyglyceryl-10 Stearate / Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil / Phenoxyethanol / Hydrogenated Olive Oil Unsapossifiables / 

Hydrogenated Ethylhexye Olivate / Behenyl Alcohol / Glyceryl Stearate / Lecithin / Glycine Soja(Soybean) Sterols / EDTA Dissodium / 
Aqua / Diisopropyl Adipate / Cyclomethicone / Dimethicone Croospolymer / Olus Oil / Camelina Sativa Oil.
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ESTABILIDADE E COMPATIBILIDADE

A Base Ômega Gold® pode ser associada a ingredientes hidratantes, nutritivos, antiaging, Silícios Orgânicos, 
extratos vegetais, complexos biotecnologicos, lipídeos funcionais e mateigas vegetais.

INDICAÇÃO DE USO

•	 Produtos infantis;
•	 Produtos antiaging, nutritivos, regeneradores, pós-peelings e despigmentantes;
•	 Fabricação de produtos para todos os tipos de pele, inclusive secas e sensíveis;
•	 Emulsões hidratantes, formulações faciais, corporais, cremes e emulsões de uso diurno e noturno;
•	 Formulações para área dos olhos, devido a fácil aplicação e espalhabilidade, por se tratar de uma região 

sensível.

ESPECIFICAÇÃO

Aparência: Creme viscoso
Cor: Branca a levemente amarelada
Odor: Característico
Concentração de uso: q.s.p. 100%
pH: 3 a 8
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