
A importância do uso de produtos que mimetizem a 
estrutura da pele, tornam os produtos mais seguros e 
efetivos no restabelecimento da função de barreira da 
pele, conferindo maior proteção às agressões externas 
de um organismo que se encontra ainda em formação.

PHYTO POMA - Pomada Oclusiva Vegetal

Associação de óleos e lipídeos vegetais oclusivos 
totalmente biocompatíveis com a função de barreira 
da pele, que tem a finalidade de restabelecer a sua 
integridade, aumentando a proteção contra agentes 
estranhos à fisiologia do bebê.

Composição: É composto por uma associação de 
óleos, manteigas e gorduras naturais derivados da 
oliva, da canola, do cacau e do karité, também temos 
a presença dos fosfolipídeos do girassol que mimeti-
zam o efeito de segunda pele. Esta combinação rica 
em insaponificaveis do karité e do óleo de canola 
confere propriedades anti-inflamatórias e emolientes. 

Benefícios:

• Possui textura agradável e não oleosa;

• Confere a pele uma hidratação e maior elasticidade;

• Cobertura perfeita (oclusiva) totalmente dermocompatível;

• Excelente emoliente com ativos naturais 
anti-inflamatórios e antioxidante;

• Minimiza as dermatites e psoriases.

VEÍCULO BASE SECOND SKIN® - Fosfolipídeos 
Altamente Compatíveis com a Pele

É um veículo pronto com caráter não-iônico que foi 
desenvolvido exclusivamente com fosfolipídeos, um 
novo conceito de formulação que contém ativos apro-
vados pela Ecocert, que confere um sensorial soft, 
altamente sofisticado, e uma ação dermatológica com-
provada, restaurando, protegendo e hidratando a pele.

Benefícios:

• Hipoalergênico;

• Não comedogênico;

• Parabeno-free;

• Petrolato-free;

• Sensorial tacky-free;

• Dermocompatível com a pele;

• Restaura a função de barreira da pele.

PEDIATRIA E 
DERMOCOMPATIBILIDADE

Poma Lipid
NutriOmega 3, 6, 7 e 9......... 6%
Phyto Poma q.s.p. .............. 30g

Calm Derm
Aquaporine Active AQP-3 ... 4%
NutriOmega 3, 6, 7 e 9 ...... 10%
Pro Barrier Repair (P.B.R.) ...1%
Base Second Skin® ..... qsp 60g

É de conhecimento que existem diferenças entre a pele fisiológicas e anatomicas entre a pele do bebê e do 
adulto. Isso ocorre com frequência quando temos contato com xenobióticos, o qual poderia danificar ou desiqui-
librar a função da barreira da pele e dessa forma alterar o pH da pele. Com base nisso, há um aumento de absor-
ção da derme, um aumento de perda de água transepidermal, propiciando as infecções de pele.
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Pensando nestes pontos desenvolvemos produtos que oferecerão a pele do bebê proteção e restabelecimento 
da função de barreira da pele e aumento da hidratação, evitando a perda de água transepidermal.
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