OILED GEL MARACUJÁ

Pomada Vegetal Rica em EFAs
Óleo de Maracujá em Gel
A sofisticação do maracujá com as
propriedades dos EFAS

O Óleo de Maracujá é distinto por sua composição de ácidos graxos bem
equilibrada, destacando uma alta concentração de Ácido Linoléico, até 70%,
com uma estabilidade notável.
O Óleo de Maracujá também contém Ácido Ascórbico, Betacaroteno, Cálcio,
Flavonóides, Fósforo e Potássio.
EFAs (Essential Fatty Acids)
Ação regeneradora, incorporando-se às estruturas cutâneas
alteradas
Ácido Graxo
Ácido Oléico
Ácido Linoléico
Ácido Linolênico
Ácido Palmítico
Ácido Esteárico

Concentração %
14 – 20
50 - 70
0,5
9 - 14
2-4

OILED GEL MARACUJÁ apresenta todas as
propriedades benéficas do Óleo de Maracujá
em uma base pronta para ser utilizada pura
ou para a incorporação de agentes ativos.

A dermatite atópica e os EFAs (2,6)
A pele atópica apresenta baixos níveis de ácidos graxos, o que causa secura,
aumento da perda transepidermal de água (TEWL) e redução da hidratação e
da elasticidade cutânea.
Na dermatite atópica existe um desequilíbrio dos Ácidos Graxos Essenciais,
apresentando sintomas como xerose, descamação e prurido. A terapia com
EFAs melhora os sintomas da dermatite atópica, da seborréia e do eczema.
OILED GEL MARACUJÁ é riquíssimo em Ácido Linoléico, apresentando-se
como um agente altamente benéfico nos tratamentos das peles atópicas,
segundo o estudo abaixo.

Este estudo mostrou a ação de uma formulação com
Lipídios + Ceramidas na recuperação da função barreira

(2)

Foi induzida a lesão cutânea na pele de voluntários, que em seguida foram
tratados com uma formulação tópica, contendo:
Emulsão 1
Ceramidas
CerIII e CerIIIB

Emulsão 2
Ceramidas CerIII, CerIIIB, CerIV,
fitoesfingosina, colesterol e ácido linoléico

Os voluntários receberam a aplicação por 14 dias, 2 vezes ao dia.
Resultados:
9 Após a lesão, a recuperação da função barreira foi acelerada
significativamente com a aplicação da emulsão 2;
9 A melhora da hidratação cutânea, após única aplicação, foi
significativamente mais marcante com a emulsão 2.
Conclusão: a combinação de Lipídios Cutâneos + Ceramidas pode
melhorar a recuperação da função barreira da pele após a lesão.
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002 Nov;16(6):587-94.

A psoríase e os EFAs (1,4)
Ácidos Graxos Ômega-3 reduzem a espessura das placas
psoriásicas, o eritema e a descamação em pacientes com
psoríase (4)
Ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 competem com o ácido araquidônico
como substratos para lipoperoxidases, que os transformam em leucotrienos
com atividade biológica baixa. Baseado nesse fato, foi pesquisado o efeito
dos óleos de peixe em pacientes com psoríase.

Este estudo comparou os efeitos do óleo de peixe e da parafina líquida em
25 pacientes com psoríase. A aplicação tópica destas duas substâncias foi
realizada diariamente por 6h, com oclusão, por um período superior a 4
semanas.
Foram avaliados semanalmente o eritema, a espessura das placas, a
descamação e o prurido.
Resultados:
9 Comparados à linha base, ambos os tratamentos melhoraram
significativamente o eritema e a descamação;
9 Óleo de peixe melhorou a espessura das placas;
9 Após 4 semanas de tratamento, os resultados obtidos com óleo de
peixe foram significativamente melhores.
Clin Exp Dermatol. 1992 May;17(3):159-62.

OILED GEL MARACUJÁ
Óleo de Maracujá em gel rico em
EFAs
Uma pomada pronta para ser
aplicada nas placas psoriásicas

OILED GEL MARACUJÁ (1-4)
Rico em Ácidos Graxos Essenciais

OILED GEL MARACUJÁ é o gel oleoso de maracujá obtido por um
processo único de polimerização do óleo puro de maracujá.
O produto final é um gel oleoso, inovador, rico em EFAs e em outros
nutrientes do maracujá, com ampla aplicação em dermatologia e
cosmética.

Propriedades
9 Ação regeneradora
9 Ação emoliente
9 Possui alta
alteradas

penetração,

incorporando-se

às

estruturas

cutâneas

9 Promove a redução da perda transepidermal de água, melhorando a
função de barreira cutânea
9 Promove a melhora da inflamação das peles com dermatite atópica e
com psoríase

Indicações
9
9
9
9
9
9

Peles inflamadas
Dermatites
Psoríase
Xerose
Estrias
Pós-peeling

Uso
9 Pode ser utilizado puro ou como
base para a incorporação de agentes
ativos em diversos tratamentos de
desordens cutâneas, substituindo as
pomadas tradicionais.

FORMULÁRIO 1
Tratamento da psoríase
1.Pomada Vegetal Antipsoriásica
Ácido Salicílico________________6%
Triple A _____________________3%
Vital ETTM____________________1%

Ação
regeneradora,
anti-radicais
livres
e
germicida, atuando contra o M. furfur presente
nas placas psoriásicas.
Complexo
estável
de
fosfato
de
tocoferol.
Antiinflamatório inibidor da COX-2, da geração de
radicais livres e da peroxidação lipídica.

Oiled Gel Maracujá qsp_________50 g
Aplicar sobre as placas psoriásicas.

2.Pomada Vegetal Antipsoriásica (8)
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005 Mar;19(2):249-51.

Tacrolimus_________________0,1%

Antibiótico macrolídio imunossupressor produzido pelo
Streptomyces tsukubaensis. Inibe a calcineurina,
responsável pelo fator de transcrição da célula T.

Oiled Gel Maracujá qsp________50 g
Aplicar nas lesões 2 vezes ao dia.

3.Terapia com Clobetasol

(7)

Expert Opin Pharmacother. 2005 Aug;6(10):1735-40.

Propionato de Clobetasol______0,05%
Oiled Gel Maracujá qsp________50 g

Outros Corticóides

Acetonido de Triancinolona____0,05%
Acetonido de Fluocinolona____0,025%
Acetato de Hidrocortisona______0,1%
Valerato de Betametasona_____0,1%

Corticóide de alta potência.

Corticóide de média potência.
Corticóide de média potência.
Corticóide de baixa potência.
Corticóide de baixa potência.

FORMULÁRIO 2
Tratamento das peles com patologias

1. Pomada Vegetal – Antieritema, Dermatite Atópica
Vital ETTM___________________2%
Lactokine Fluid®______________5%

Complexo estável de fosfato de tocoferol.
Antiinflamatório inibidor da COX-2, da geração de
radicais livres e da peroxidação lipídica.
Pool de citocinas do leite. Impede a reação celular
rápida e eficiente causada pela irritação ou por
outros estímulos.

Oiled Gel Maracujá qsp________50 g
Aplicar na região afetada 3 vezes ao dia.

2. Pomada Vegetal – Peles Queimadas
Aloe Vera 200:1______________5%

Extrato concentrado da polpa do Aloe Vera, que
apresenta ação antiinflamatória e promove a cura
dos ferimentos de queimaduras (5).

Oiled Gel Maracujá qsp________50 g
Aplicar na região afetada 3 vezes ao dia.

3. Pomada Vegetal – Escaras
Unitamuron® H-22 ____________5%

Polissacarídios da semente de tamarindo, com alta
capacidade de hidratação.

Oiled Gel Maracujá qsp________50 g
Aplicar na região afetada 3 vezes ao dia.

4.Pomada Fotoprotetora Pós-peeling
Escalol® Block_______________10%
Oiled Gel Maracujá qsp ______ 30 ml
Aplicar 2 vezes ao dia.

Não penetra na pele
100% Chemical Free
FPS 20

FORMULÁRIO 3
Pós-peeling

1.Seda com OILED GEL MARACUJÁ
Unitamuron®
H-22
_____________5%
Advanced® MC________________5%

Polissacarídios da semente de tamarindo com alta
capacidade de hidratação.
Blend de substâncias pertencentes ao
Hidratante potente – 72h de hidratação.

NMF.

Oiled Gel Maracujá ___________10%
Seda qsp____________________30
g
Aplicar no corpo.

2.Seda Pós-peeling Siliconizada
Oiled Gel Maracujá ___________30%
Seda qsp____________________30 g
Aplicar na região afetada 3 vezes ao dia.

3.Pomada Vegetal com Vital ET™
Vital ETTM___________________2%

Complexo estável de fosfato de tocoferol.
Antiinflamatório inibidor da COX-2, da geração de
radicais livres e da peroxidação lipídica.

Oiled Gel Maracujá qsp________50 g
Aplicar na região afetada 3 vezes ao dia.
Não penetra na pele

4.Pomada Fotoprotetora Pós-peeling
Escalol® Block_______________10%
Oiled Gel Maracujá qsp ______ 30 ml
Aplicar 2 vezes ao dia.

100% Chemical Free
FPS 20
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