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Cicatrizante para Feridas 
 
Indicação: pacientes com ferida aberta, sem necrose e 
infecção. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Base gel não iônico qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, 
homogeneizar lenta e manualmente. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
 
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
 

Cicatrizante Pós-cirúrgico 
 
Indicação: pacientes pós-cirúrgicos, a fim de obter uma 
ótima cicatrização sem necrose e infecção. 
 

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Base creme cold cream qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, 
homogeneizar lenta e manualmente. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
 
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
 



 
 

Primer Facial 
 
Indicação: primer facial com efeito photoshop. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
SF1202 17% 
Tospearl 3000A  10% 
Silsoft silicone gel qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar SF1202 e dividir em duas partes. 
2. Em uma das partes adicionar o tospearl e na outra o 
silicone gel. Solubilizar. 
3. Misturar as duas partes acima citadas e homogeneizar. 
4. Incorporar a fragrância desejada e Epifactor®. 

 
Observações: 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
 
Cicatrizante de Feridas Contaminadas 
 
Indicação: tratamento de cicatrização de feridas 
contaminadas. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 

Gentamicina Sulfato  0,1% 
Ác. Hialurônico  1,0% 
Base gel não iônico qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, 
homogeneizar lenta e manualmente. 
2. Pesar os demais ingredientes, incorporar e homogeneizar 
na base. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
 
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
Prevenção de Quelóide 
 
Indicação: prevenção do aparecimento de queloide. 
 
 



 
 

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
PDMS 1000 10% 
Óleo de rosa mosqueta 5% 
Base creme cold cream qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base. 

 
Observações: 
O uso de fragrâncias não é indicado. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
 
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
 
 
Cicatrizante para Feridas de Difícil Aplicação 
 
Indicação: pacientes com ferida aberta, sem necrose e 
infecção, com dificuldade de aplicação por contato. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Vit. E óleo 1% 
Vit. A óleo 1% 
Óleo de girassol 10% 
Óleo de semente de uva qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, 
homogeneizar lenta e manualmente. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
 
Sugestão de embalagem: Frasco spray, sem contato com o 
ar e ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
Pós-procedimento Confort 
 
Indicação: melhora da cicatrização, eritema pós-
procedimento e potencializador dos resultados. 



 
 

  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Tospearl 3000 A 10% 

SF 1202 17% 
Silsoft gel qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os silicones e homogeneizar. 
2. Incorporar o conteúdo da ampola, homogeneizar. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
 
Modo de uso: Passar na face 1x ao dia. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
  
 
 
 
 

Máscara Drug Delivery 
 
Indicação: indicada para aplicação imediata após 
procedimentos dermatológicos. Auxilia na rápida e 
confortável recuperação, potencializando resultados. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Base sérum qsp 5g 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar a base. 
2. Incorporar o ativo e homogeneizar suavemente. 
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
 
Modo de uso: Passar na face imediatamente após 
procedimento e home care 1x ao dia. 
Sugestão de embalagem: Sachê metálico, fechado, sem 
contato com o ar ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 



 
 

Ilumine Hidrat Skin 
 
Indicação: promove de maneira eficaz a hidratação e o 
clareamento da pele promovendo efeito iluminador e 
homogêneo. 
 

Produto Concentração 

Melavoid™ 3% 
Nano Lightening C® 5% 
Citrolumine 8™ 1% 
Hydrat In 72h® 1,5% 
Fragrância chá verde  0,3% 
Base creme oil free qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Adicionar os outros ativos, incorporar na base e 
homogeneizar.  
2. Adicionar a fragrância e homogeneizar.  
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional.  
pH de estabilidade 4,0 a 8,0.  
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para 
utilização durante o dia. 

**Para garantir os resultados de qualquer tratamento 
clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Potente Clareador com Toque Seco 
 
Indicação: prevenção e redução de manchas. 
  

Produto Concentração 

Melavoid™ 3% 
Nano Lightening C®  5% 
SilSoft 1202 (silicone volátil) 0,5% 
Fragrância chá verde  0,3% 
Base creme oil free qsp 100% 

Farmacotécnica: 
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.  
2. Adicionar o SilSoft 1202 e homogeneizar na base.  
3. Adicionar a fragrância q.s. 
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 



 
 

 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
*Melavoid™ é um clareador seguro para utilização durante o 
dia. 
**Para garantir os resultados de qualquer tratamento 
clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Ultra Clareador Iluminador 
 
Indicação: indicada para prevenção e redução de manchas, 
promovendo uma pele com tonalidade uniforme e 
iluminada.   
 

Produto Concentração 

Melavoid™ 3% 
Nano Lightening C® 5% 
Citrolumine 8™ 1% 
Fragrância Nívea  0,3% 
Base creme oil free qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   

2. Adicionar a fragrância q.s. 
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para 
utilização durante o dia. 
**Para garantir os resultados de qualquer tratamento 
clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Clareador Oral 
 
Indicação: indicado para prevenção e redução de manchas 
causadas pela radiação UV.  
 

Produto Dosagem 

Opextan® 400mg 
Excipiente IP5 qsp 1 cápsula 



 
 

*Consulte Módulo Excipiente do Guia de Formulações. 

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Light & Lifting 
 
Indicação: indicado para homogeneizar tonalidade da pele e 
combater a flacidez cutânea. 
  

Produto Concentração 

Nano  Lightening C® 5% 
Opextan® 1,5% 
Base sérum qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os ativos, aguardar alguns minutos para o Opextan® 
hidratar, caso necessário adicionar qs de água. 
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizar. 
 
Observações: 
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 3,0 a 7,0. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  

 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Sérum Contra o Fotoenvelhecimento 
  
Indicação: capaz de combater os sinais do crono e 
fotoenvelhecimento, restabelecendo a comunicação celular 
e protegendo a pele dos fatores aceleradores do 
envelhecimento. 
 

Produto Concentração 

Opextan® 1% 
Nano Lightening C® 5% 
Melavoid™ 3% 
Base sérum qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar o Opextan® e solubilizar em quantidade suficiente 
de água.  
2. Incorporar e homogeneizar na base. 
3. Adicionar os demais ativos e homogeneizar na base.  
 
Observações: 
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,0 a 7,0. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 



 
 

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Cápsula da Beleza 
 
Indicação: diminuição de rugas e linhas de expressão e 
fortalecimento de unhas e cabelos. 
 

Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Stop Aging 
 
Indicação: proteção contra o envelhecimento precoce 
através de potente ação antioxidante. 
 

Produto Dosagem 

Oxxynea® 800mg 
Excipiente  1 cápsula 

 

+ 
 

Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia. 
 
Filtro Solar Protection Plus 
 
Indicação: filtro solar FPS 30 com adicional proteção de ativo 
que reduz os danos causados pela radiação.   
 

Produto Concentração 

Opextan® 1% 
Base filtro FPS 30 qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar o ativo e solubilizar em q.s de propilenoglicol.                                   
2. Incorporar a base e homogeneizar. 
Observações: 
O uso de fragrância é opcional. 
A fórmula contém extratos botânicos que podem causar 
alteração de cor da formulação. 
pH de estabilidade 5,0 a 7,0. 
  
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 



 
 

Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
UV Control  
 
Indicação: Filtro solar FPS 30 com ativos específicos para 
proteger e reduzir os danos causados pela radiação UV.  
 

Produto Concentração 

Opextan® 1% 
Nano Lightening C® 5% 
Base creme não iônico qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar o Opextan® e solubilizar em q.s de propilenoglicol.                                   
2. Incorporar a base e homogeneizar. 
3. Pesar, incorporar e homogeneizar o outro ativo.  
Observações: 
O uso de fragrância é opcional. 
A fórmula contém extratos botânicos que podem causar 
alteração de cor da formulação. 
pH de estabilidade 5,0 a 7,0. 
  
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 

Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Fotoprotetor Oral 
 
Indicação: prevenção e redução de manchas causadas pela 
radiação UV.  
 

Produto Concentração 

Opextan® 160mg 
Excipiente IP5 qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Fotoproteção e Bronzeamento 
 
Indicação: prevenção e redução de manchas causadas pela 
radiação UV, e manutenção do tom da pele.  
 

Produto Dosagem 

Opextan® 160mg 
Betacaroteno 10% 150mg 
Excipiente IP5 qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 



 
 

Hidratação Natural para Peles Sensíveis 
 
Indicação: combate a perda de hidratação e acalma a pele 
sensível. 
 

Produto Concentração 

Nano Lightening C® 5% 
Ext. Glic. Algas 5% 
Hydrat In 72h® 1,5% 
Base sérum qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   
3. Adicionar a fragrância q.s. 
 
Observações: 
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente. 
 

Hidrat Plus 
 
Indicação: indicado para pacientes adultos que necessitam 
de hidratação facial e corporal. 
 

Produto Concentração 

Hydrat-In 72H® 1,5% 
Óleo de macadâmia 2% 
Melavoid™ 3% 
Nano Lightening C® 3% 
Base creme cold cream qsp 100% 

 
 Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos.  
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizando a cada 
adição.  
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional.  
pH de estabilidade 4,5 a 7,5.  
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia. Ou 
de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 



 
 

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


