LINHA NUTRI GLOSS
Sempre em busca de produtos com qualidade, eficácia e que otimizem o tempo do manipulador, a
Nutrifarm desenvolveu a linha Nutri Gloss.

Nutri Gloss é uma base pronta translúcida,
de alta cobertura e com um sensorial único
que irá garantir a produção de um gloss labial
perfeito!
INCI NAME: Propylene / Isododecane (and)
Ethylene/Caprylic/Capric Triglyceride/
Ethylene /Styrene Copolymer (and)
Butylene / Phenoxyethanol /Styrene
Copolymer.

Nutri Gloss Vegano, especificamente, é feito
à base de óleo de coco e possui apenas
quatro ingredientes em sua composição.
Hidrata os lábios imediatamente após a
primeira aplicação.
INCI NAME: NATROSOL, ÓLEO DE COCO,
PROPILENOGLICOL, ZONEM.

Para a manipulação dessa base, não é necessária nenhuma farmacotécnica específica, como aquecimento
para incorporação de ativos ou diluição para facilitar o envase.

ATIVOS EXCLUSIVOS
Os lábios são importantes para a harmonia da estética facial Porém,
assim como a pele, estão sujeitos aos fatores extrínsecos e intrínsecos
responsáveis pelo envelhecimento.
Atualmente, existem diversas abordagens para melhorar a estética dos
lábios.
Sempre em busca de inovações, a Nutrifarm possui ativos que irão
revolucionar os cuidados com os lábios sem a necessidade de
procedimentos invasivos!!!

AQUAJUVE OMNI

TESTE IN-VIVO

INCI NAME: Sodium Hyaluronate、Ricinus communis (Castor) Seed Oil
Hydrogenated Castor Oil

Obtido por uma tecnologia patenteada, Aquajuve

™ Omni é um ácido hialurônico lipodisperso de
baixíssimo peso molecular (3,000 – 10,000 Da)
desenvolvido especialmente para produtos labiais.
Permite uma penetração efetiva do ácido hialurônico
promovendo:

aumento labial (efeito plumping);

redução nas linhas labiais; hidratação instantânea.

Os voluntários aplicaram a formulação controle e a formulação com
Aquajuve ™ Omni nos lábios no mesmo horário (período da manhã) e em
dias diferentes.
A formulação controle foi aplicada no primeiro dia e a formulação com
Aquajuve ™ Omni no dia seguinte.

COMO UTILIZAR
Ativo lipodispersível
Concentração: 0,5 a 2% (teste in-vivo apresenta
resultado satisfatório na concentração de 1%).

Os lábios foram avaliados imediatamente após a aplicação e após 4 horas.
Aquajuve ™ Omni melhorou consideravelmente o brilho da fórmula e a
hidratação, comparado a fórmula base.
Seu efeito plumping também foi avaliado e o aumento labial torna- se
perceptível já na primeira aplicação.

PINK PEPPERSLIM

TESTE IN-VIVO

INCI NAME: Schinus terebinthifolius seed extract
É um óleo puro extraído por CO2 supercrítico a
partir das sementes de Schinus terebinthifolius também
conhecida como Pimenta rosa.
Reativa

a

aquecimento

ou

microcirculação
efeito

irritante)

(sem

causar

recuperando

o

contorno labial e proporcionando UMA COR NATURAL

MUITO MAIS VIBRANTE.

COMO UTILIZAR
Ativo lipossolúvel
Concentração: 0,1%

Aplicação única de creme contendo 0,1% de PINK PEPPERSLIM no
antebraço.
10 voluntários: variação na velocidade de circulação sanguínea medida
pelo efeito Doppler e pela resistência a circulação sanguínea.
AUMENTO DA MICROCIRCULAÇÃO EM ATÉ 16,5% EM 1 HORA
A resistência ao fluxo sanguíneo é usada para determinar se o produto tem
efeitos no diâmetro dos vasos sanguíneos PINK PEPPERSLIM induzida um
ligeiro aumento na resistência após 30 min, que então se normaliza após 60
min Esta variação fraca demonstração esta ausência de ambos efeito
vasoconstritor e vasodilatador.

WAKAPAMP
INCI NAME: Caprylic/CapricTriglyceride (and) Undaria pinnatifida extract
É um óleo obtido das bases férteis da alga Undaria pinnatifida através da
tecnologia de extração de CO2 supercrítica que fornece aos lábios benefícios de
um tratamento rejuvenescedor.

Testes in vivo comprovam que WAKAPAMP:

TESTE IN-VIVO

PROTOCOLO
30 voluntários com 45 anos ou mais

Aplicação de um protetor labial contendo
0,2% de WAKAPAMP
Aplicação: duas vezes ao dia durante 1 mês

1. Promove a síntese dos lipídios epidérmicos sebo restaurando o brilho
natural e reforçando a nutrição dos lábios.

2. Promove a expressão de proteínas envolvidas na estrutura da matriz
extracelular (estímulo de colágeno), melhorando a arquitetura e volume dos

PARÂMETROS ANALISADOS
❖ Nível de hidratação dos lábios usando
corneômetro
❖ Contorno dos lábios através de fotografias
polarizadas cruzadas

lábios.

COMO UTILIZAR
Ativo lipossolúvel
Concentração: 0,2%

❖ Volume dos lábios usando projeção de
franja

HIDRATAÇÃO DESDE A PRIMEIRA APLICAÇÃO
Por suas ações no sebo, lipídios epidérmicos
e proteínas de adesão, WAKAPAMP melhora
o nível de hidratação labial desde a primeira
aplicação.

HIDRATAÇÃO DIA APÓS DIA
Reforçando o reservatório de água nas camadas mais
profundas da pele, WAKAPAMP mantém ótimo nível de
hidratação dos lábios dia após dia.

REDESENHO DO CONTORNO LABIAL - ARCO DO CUPIDO REDEFINIDO

Com o envelhecimento, o contorno dos lábios perde sua definição e torna se mais sinusóide.
Ao trabalhar na arquitetura da matriz extracelular, WAKAPAMP redesenha o contorno dos
lábios recuperando a definição do arco do cupido.

A ação combinada do estímulo da síntese de lipídios epidérmicos,
de fibras estruturais e do aumento das reservas de água resultam
em um intenso efeito volumizador.

AUMENTO DE ATÉ + 68,1% DO VOLUME LABIAL EM 14 DIAS

Pérola Earis
A série EARIS são pigmentos naturais para efeito cintilante, que consiste em flocos de mica naturais tratadas e revestidas
com uma fina camada de óxido de metal.
Os pigmentos perolados são facilmente dispersos em todo tipo de cosmético. Não precisam ser pré dispersos. Podem ser
adicionados no fim da formulação, sendo necessário o uso de agente suspensor na fórmula para que mantenham as
partículas suspensas.

Não existe um concentração de uso ideal. Dependendo da concentração é possível chegar em tons mais claros e tons
mais intensos. Como a manipulação de fórmulas magistrais permite a personalização das fórmulas, fica a critério do cliente
estabelecer o tom da sua formulação. Concentração de uso: “qs” (quantidade suficiente).

POSSÍVEIS TONS

SUSPEND
Derivado do óleo de mamona hidrogenado, SUSPEND ® é um aditivo reológico ideal para a fase oleosa. Oferece excelente espessamento,
estabilidade, suspensão de pigmento e um alto grau de tixotropia para as fórmulas cosméticas.

Suspend ® deve ser adicionado à fase oleosa ou no início do processo de dispersão, de preferência pré – solubilizado com o solvente ou
óleo durante 5 – 10 minutos.
Para uma performance superior, Suspend® pode se totalmente ativado através do aquecimento. Para isso, é necessário que a
quantidade que será utilizada seja aquecida à uma temperatura entre 45º C e 65º C e em seguida incorporada na base.

Dentro desse intervalo, a temperatura apropriada para ativação do Suspend® depende do solvente utilizado.
Solventes menos polares precisam de temperatura mais alta para a ativação.
A formação de sedimentos pode ocorrer se a temperatura de ativação não for alta o suficiente ou se a temperatura máxima de ativação
(65° C ) for excedida.
“Choques térmicos” devem ser evitados. Por exemplo, realizar a adição rápida de óleos frios na mistura quente (Suspend® + solvente)
ou envasar a fórmula final ainda quente e armazená-la em um ambiento frio.
As fórmulas devem ser sempre agitadas durante o resfriamento para evitar a formação de “corpo falso”. “Corpo falso” é um estrutura
que é facilmente quebrada por cisalhamento e não se recupera.

A concentração recomendada é de 1% a 7% dependendo das propriedades reológicas desejadas. Essas
concentrações são uma sugestão. Para outras performances, o ideal é a realização de testes.

AQUAJUVE OMNI..........1%
PINK PEPPERSLIM..........0.1%
WAKAPAMP....................0.2%
PÉROLA EARIS................qs
SUSPEND........................1 a 7%
NUTRI GLOSS........QSP....7 ML

