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Mais do que proporcionar um sensorial agradável nas formulações, as bases desempenham
cada vez mais um papel preponderante nos
produtos para os cuidados da pele, cabelos e
também nos produtos de higiene pessoal. Para
que a escolha dos componentes da base seja
assertiva, é necessário avaliar diversos fatores
como a área de aplicação, o estado da pele, a
função da formulação, entre outros. Além disso,
a base deve ter toque agradável, boa espalhabilidade e brilho, pois, na maioria dos casos, ela
será responsável pela adesão do paciente ao
tratamento.
Pensando nisso, a Infinity Pharma® através de
tecnologia inovadora, desenvolveu uma linha
de bases exclusiva, que consiste em formulações prontas para aplicação dermocosmética
para skin care e hair care. São bases concentradas (100%) e livre de parabenos, especialmente
desenvolvidas para atender às necessidades
dos formuladores (compatíveis com diversos
ativos) e também para se adequar aos mais diferentes tratamentos individualizados, baseado
nas necessidades terapêuticas e preferências
pessoais de cada paciente.

BASES PARA

Corpo
& Rosto

NOSTRABASE

NOSTRABASE

Cold Cream

Creme Aniônico

Emulsão água em óleo (A/O), com propriedades hidratante, lubrificante e refrescante.
Tem ação intradérmica e permite restabelecer o filme hidrolipídico. Indicado para peles
secas, protegendo das agressões externas.

Creme de caráter aniônico, hidrófilo, facilmente absorvido pela pele e destinado à
formulação de emulsões O/A.

LIVRE DE
PARABENOS

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens

Vantagens

• Ampla faixa de pH;
• Tolera altos níveis de eletrólitos;
• Excelente estabilidade.

• Excelente estabilidade;
• Emulsões brilhantes de alta viscosidade;
• Rápida absorção.

Compatível com uma ampla lista de princípios ativos, incluindo altas concentrações
de uréia, ácido salicílico, lactato de amônio,
extratos vegetais, entre outros. Adequada
nos sistemas para os quais os cremes aniônicos são contra-indicados.

Compatível com a maioria dos ingredientes
utilizados em formulações cosméticas.

Não há incompatibilidade.

Incompátivel com TCM acima de 5%, ácido lático e com substâncias catiônicas.

Indicações

Indicações

• Cremes hidratantes;
• Cremes protetores para as mãos e pés;
• Cremes de limpeza.

• Creme hidratante;
• Creme protetor para as mãos, entre outros que requerem veículos com caráter
aniônico.

NOSTRABASE

Creme não Iônico

Creme Oil Free

Associação balanceada de doadores de
viscosidade, emulsionantes e emolientes
que formam uma base de caráter não iônico muito estável, de excelente aparência e
toque macio.

Associação balanceada entre doadores de
viscosidade, emulsionantes e emolientes
não comedogênicos de caráter aniônico.
Emulsão O/A (óleo/água), com sensorial
leve e suave.

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens

Vantagens

• Textura macia e muito estável;
• Suporta carga oleosa;
• Mantém boa viscosidade após a incorporação de ativos cosmecêuticos;
• Promove rápida absorção e fácil espalhabilidade.

• Fácil de espalhar;
• Toque de suavidade sobre a pele;
• Promove sensação de maciez;
• Estável em ampla faixa de pH;
• Fácil absorção, sem deixar a pele pegajosa.

Compatível com todos os ativos cosméticos e farmacêuticos que toleram emulsões
não iônicas. Ex.: princípios ativos de pH ácidos, filtros solares, extratos vegetais, tinturas, vitaminas lipossolúveis, ácido salicílico,
corticóides, sulfadiazina de prata, repelente
IR3535®, clindamicina entre outros.

Podem ser aplicados aditivos tais como
proteínas, vitaminas, fragrâncias, extratos
vegetais e princípios ativos farmacêuticos,
incluindo aqueles que requerem pHs mais
baixos (de 4,0 a 9,0).
Não há incompatibilidade.

Não há incompatibilidade.

Indicações

Indicações

• Cremes hidratantes;
• Protetores para as mãos;
• Cremes de limpeza;
• Desodorantes;
• Protetores solares e loções pós-sol;
• Ideal para peles ressecadas e danificadas.

• Cremes hidratantes;
• Protetores para as mãos;
• Cremes de limpeza;
• Protetores solares e loções pós-sol;
• Creme nutritivo;
• Creme antiacne e anti aging.

LIVRE

LIVRE DE
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NOSTRABASE

NOSTRABASE

Filtro FPS 30

Loção não Iônica

Emulsão composta de filtros solares de última geração, com alta proteção UVA e UVB
e fotoestabilidade. Base de caráter não-iônico. Contém solubilizantes e dispersantes
que funcionam como booster de FPS, também contribuindo para alta proteção. Apresenta amplo espectro de absorção UVA e
UVB, atendendo a especificação de 1/3 de
proteção UVA.

Base de caráter não iônico. Associação
balanceada de doadores de viscosidade,
emulsionantes e emolientes.

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens
• Sensorial suave e não gorduroso;
• Fórmula fotoestável, de FPS 35+ e proteção UVA;
• Protege a pele de queimaduras solares,
manchas e fotoenvelhecimento;
• Dermatologicamente testado;
• Fácil espalhabilidade e rápida absorção.
É compatível com diversos ativos cosméticos e cosmecêuticos que toleram emulsões
não-iônicas.

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens
• Sensorial macio, suave e muito estável;
• Mantém boa viscosidade após a incorporação de ativos cosmecêuticos;
• Promove rápida absorção e fácil espalhamento;
• Suporta alta carga oleosa.
Compatível com todos os ativos cosméticos
e cosmecêuticos que toleram emulsões não
iônicas. Ex.: princípios ativos de pH ácidos,
filtros solares, extratos vegetais, tinturas,
vitaminas lipossolúveis, ácido salicílico,
corticóides, sulfadiazina de prata, repelente
IR3535®, entre outros.

Não há incompatibilidade.

Não há incompatibilidade.

Indicações

Indicações

• Cremes hidratantes com proteção solar;
• Protetores solares para mãos, corpo e
rosto.

• Fórmulas de loções hidratantes;
• Loções protetoras para as mãos;
• Loções de limpeza;
• Protetores solares e loções pós-sol.

NOSTRABASE

NOSTRABASE

Loção Aniônica

Gel Aniônico

Loção de caráter aniônico, hidrófilo e destinado à formulação de emulsões O/A.

Associação de polímero sintético utilizado
como agente formador de gel em sistemas
aquosos, como espessante em emulsões
O/A.

LIVRE DE
PARABENOS

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens

Vantagens

• Apresenta excelente estabilidade e emulsões brilhantes de alta viscosidade;
• Facilmente absorvido pela pele.

• Produz géis cristalinos e brilhantes;
• Promove ótimo espalhamento e rápida
absorção;
• Pode ser usado em pH de 5,0 a 8,0.

É compatível com a maioria dos ingredientes
utilizados em formulações cosméticas e em
geral não são compatíveis com substâncias
catiônicas.

Podem ser aplicados aditivos tais como
proteínas, vitaminas, fragrâncias, extratos
vegetais entre outros.

Incompatível com substâncias catiônicas,
TCM e ácido lático.

Incompatível com polímeros catiônicos,
ácidos fortes, altas concentrações de eletrólitos, traços de ferro e outros metais de
transição.

Indicações

Indicações

• Para formulações de loções hidratantes
que requerem veículos com caráter aniônico.

• Para formulações tópicas com ativos que
não afetam substancialmente o pH;
• Para peles oleosas e acneicas.

NOSTRABASE

NOSTRABASE

Gel Flex

Gel não Iônico

Associação de polímero sintético utilizado
como agente formador de gel em sistemas
aquosos, como espessante em emulsões
O/A. Gel aniônico, preferido por produzir
géis cristalinos e brilhantes.

Gel à base de celulose, de maior interesse
para veiculação de ativos em dermatologia. Possui caráter não iônico e tolera pHs
extremos, embora possa causar alterações
na viscosidade. Não deixa a pele pegajosa.

LIVRE DE
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Vantagens

Vantagens

• Boa estabilidade;
• Promove sensação fresca e agradável
“Hydrafresh”;
• Fácil de espalhar e rápida absorção;
• Modificador de sensorial e estabilizante
em emulsões com elevada carga oleosa;
• Ampla faixa de pH.

• Tolera pHs extremos;
• Não oleoso.

Podem ser aplicados aditivos tais como:
solventes orgânicos, proteínas, vitaminas,
fragrâncias, extratos vegetais entre outros.
Ácido kójico e outros agentes clareadores,
eritromicina.

Compatível com extratos glicólicos, peróxido de carbamida e fluoreto de sódio. Alta
tolerância a eletrólitos, sais e ácidos.

Sensível a eletrólitos, seu uso não é apropriado no espessamento de formulação
de xampu, shower gel, derivados marinhos e outros sistemas com eletrólitos
presentes.

Indicações

• Para formulações tópicas que necessitem
pH entre 4,0-9,0.
• Veículo para pellings químicos com pH
abaixo de 4,0 (com validade <6 meses).

Incompatível com taninos.

Indicações
• Para a incorporação de ativos que reduzem o pH final da formulação, como ácido
glicólico, fórmulas de protetores solares,
entre outros.
• Indicado para peles oleosas e acneicas.

NOSTRABASE

Sérum Hydragel
Sérum de toque seco e aveludado, desenvolvido com ingredientes de alta performance que facilitam a incorporação de ativos e
proporcionam melhor penetração na pele.
Possui excelente sensorial, alto poder de hidratação e não deixa e pele pegajosa.

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens
• Sensorial agradável;
• Ideal para peles sensíveis ou oleosas;
• Ampla faixa de pH.

Podem ser aplicados aditivos tais como
extratos vegetais, azuleno, ácido retinóico,
fatores de crescimento, óleos essenciais e
vitaminas.
Não há incompatibilidade.

Indicações
• Formulações tópicas faciais, em peles
oleosas, sensíveis ou sensibilizadas;
• Ideal para formulações anti-aging, rejuvenescedores, clareadores e pós-procedimentos estéticos.

BASES PARA
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NOSTRABASE

NOSTRABASE

Sabonete Líq. Perolado

Shampoo Perolado

Dispersão de diestearato de etilenoglicol
com tensoativos aniônicos e anfótero, desenvolvido para oferecer efeito perolado e
de fácil incorporação. Como perolizante,
confere a formulação opacidade e brilho.

Dispersão de diestearato de etilenoglicol
com tensoativos aniônicos e anfótero, desenvolvido para oferecer efeito perolado e
de fácil incorporação. Promove hidratação
e efeito sobreengordurante. Também funciona como moderador de tensoativo, diminuindo danos como eritema e descamação.

LIVRE DE
PARABENOS

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens

Vantagens

• Alto poder espumante;
• Excelente detergência e poder de limpeza;
• pH neutro ou levemente ácido, próximo ao
pH fisiológico;
• Promove hidratação para a pele e reposição lipídica.

• Tem excelente detergência;
• Baixa agressividade aos cabelos e elevada viscosidade;
• Possui agentes condicionantes que promovem brilho e facilita o pentear dos fios.

Podem ser aplicados aditivos tais como proteínas, vitaminas, fragrâncias, extratos vegetais, emolientes entre outros.

Podem ser aplicados aditivos tais como
proteínas, vitaminas, fragrâncias, extratos
vegetais entre outros.

Não há incompatibilidade.

Não há incompatibilidade.

Indicações

Indicações

• Excipiente indicado para formulações de
sabonete líquido perolado a todos os tipos
de pele;
• Pode ser usado em sabonetes faciais e
sabonetes íntimos, onde atua como inibidor
enzimático através da eliminação de bactérias saprófitas, que produzem mau odor.

• Excipiente indicado para formulações
de shampoo perolado.

NOSTRABASE

NOSTRABASE

Shampoo sem Sal

Shampoo Transparente

Associação sinérgica composta por tensoativos aniônico e anfótero. Alto poder
emulsionante e elevada viscosidade, o que
permite melhor incorporação de ativos cosmecêuticos. Suas matérias-primas pertencem ao grupo dos melhores agentes espumantes, conferindo cremosidade à espuma.
Apresenta baixa irritabilidade.

Associação sinérgica composta por tensoativos aniônico e anfótero. Alto poder
emulsionante e elevada viscosidade, o que
permite melhor incorporação de ativos cosmecêuticos.

LIVRE DE
PARABENOS
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Vantagens

Vantagens

• Promove hidratação;
• Efeito long lasting;
• Deixa os cabelos macios e sedosos.

• Apresenta baixa irritabilidade;
• Hidratação prolongada;
• Espuma cremosa;
• Efeito sobreengordurante.

Podem ser aplicados aditivos tais como proteínas, vitaminas, fragrâncias, extratos vegetais entre outros.

Podem ser aplicados aditivos tais como
proteínas, vitaminas, fragrâncias, extratos
vegetais entre outros.

Não há incompatibilidade.

Não há incompatibilidade.

Indicações

Indicações

• Excipiente indicado para formulações de
shampoo transparente e sem sal.

• Excipiente indicado para formulações
de shampoo transparente e hidratante.

NOSTRABASE

Condicionador
Condicionador de alta performance, com
boa espalhabilidade. Com excelente capacitade umectante e emulsionante, a combinação única de suas matérias-primas torna
o produto compatível com a pele e o cabelo.
Por ter tensoativos catiônicos, neutraliza a
fibra capilar.

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens
• Efeito antiestético;
• Promove o brilho, maciez e maleabilidade
dos fios;
• Controla o frizz e o volume.

Podem ser aplicados aditivos tais como proteínas, vitaminas, fragrâncias, extratos vegetais entre outros.
Não há incompatibilidade.

Indicações
• Formulações de condicionadores, para
cabelos pouco ou muito danificados.

BASES
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NOSTRABASE

NOSTRABASE

Shampoo Vet

Condicionador Vet

Shampoo de uso veterinário de alta performance, que não resseca os pelos e não irrita a pele. Promove a limpeza profunda dos
fios, mantendo o equilíbrio da oleosidade e
da flora bacteriana da pele. Possui sensorial
agradável e promove excelente penteabilidade a úmido e a seco.

Base condicionadora para uso veterinário
de alta performance que contém ingredientes condicionantes de alta espalhabilidade e
condicionamento. Contém também polímero que confere maleabilidade e cobertura
ao fio, formando filme, reduzindo o frizz e
promovendo brilho. Proporciona excelente
penteabilidade a úmido e a seco. Produto
com excelente sensorial o que o torna agradável durante a lavagem.

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens
• Alto poder espumante;
• Não irritante;
• Confere espuma cremosa e sensorial
agradável;
• Ampla faixa de pH.
Podem ser aplicados aditivos tais como proteínas vegetais, vitaminas, fragrâncias, extratos e óleos vegetais, óleos essenciais, entre
outros.
Compatível com a maioria dos insumos utilizados no receituario veterinário.

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens
• Não irritante;
• Sensorial agradável;
• Ampla faixa de pH;
Podem ser aplicados aditivos tais como
proteínas vegetais, vitaminas, fragrâncias,
extratos e óleos vegetais entre outros.
Não há incompatibilidade.

Não há incompatibilidade.

Indicações

Indicações

• Indicado para formulações de shampoo
veterinário sem sal, para todos os tipos de
pelos;
• Formulações para tratamento de dermatites e alergias.

• Indicado para formulações de condicionador veterinário, promovendo brilho,
maciez, maleabilidade, redução do frizz e
hidratação dos fios.

NOSTRABASE

Leave-in Vet
Base Hidratante para uso veterinário, de alta
performance que contém ingredientes que
promovem hidratação profunda e equilíbrio
da camada lipídica e umidade natural da
pele dos animais, conferindo maior proteção e tornando a pele e pelos mais saudáveis, resistentes e macios.

LIVRE DE
PARABENOS

Vantagens
• Não irritante;
• Sensorial agradável;
• Fácil aplicação em spray;
• Ampla faixa de pH.

Podem ser aplicados aditivos tais como
proteínas vegetais, vitaminas, fragrâncias,
extratos e óleos vegetais entre outros. Incorporação de ativos veterinários nas concentrações usuais.
Não há incompatibilidade.

Indicações
• Indicado para cães e gatos de todas as
raças e tipos de pelos;
• Formulações de spray hidratante leave-in,
para melhorar a penteabilidade e hidratação dos fios;
• Loções veterinárias em spray, promovendo brilho, maciez e maleabilidade.
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Este material fornece informação técnica adequada à tomada de decisão exclusiva do profissional de saúde, médico, nutricionista ou farmacêutico
magistral. As substâncias (ingredientes em sua forma isolada, necessitando prescrição e formulação magistral personalizada para serem utilizados)
citadas são de total propriedade e responsabilidade de seus fabricantes. As imagens deste material são meramente ilustrativas.
Entre em contato com a Infinity Pharma® - canalmedico@infinitypharma.com.br
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0800 707 0706 | 0800 601 8081
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