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A Linha Basic de Bases Dermocosméticas é mais um lançamento da Leviale Industria Cosmética, são desenvolvidas especialmente para o setor magistral para
atender as prescrições dermocosméticas oferecendo excelente viscosidade, sensorial, além de economia e praticidade à sua farmácia. Linha Basic veio para
atender o custo ideal de sua formulação, com excelente qualidade e rentabilidade.
A Linha Basic de Bases Dermocosméticas, podem ser diluídas com até 30% de
água e/ou ativos, pois são concentradas a 70%, proporcionando ao produto final
características idéias de viscosidade e excelente sensorial.

Forma Farmacêutica: Creme cremoso
Tipo de Emulsão: O/A (óleo em água).
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APLICAÇÕES E PROPRIEDADES:
• Emulsão de caráter não-iônico;
• Emulsão de excelente resistência a ativos cosmecêuticos em que a viscosidade
é uma característica a ser mantida no produto final.
• Permite formular preparações com alta estabilidade, suportam pH extremos
de
• 3,0 a 12,0;
• Contém em sua composição uma combinação de emulsionantes e estabilizantes de origem vegetal;

COMPATIBILIDADE:
Ativos com pH ácido, DMAE, Vitaminas Lipossolúveis (A,D, E e F), Sulfato de Neomicina, Nitrato de Miconazol, substâncias com ação desodorante e antitranspirante, e outros ativos cosméticos ou insumos farmacêuticos utilizados na manipulação.

ARMAZENAMENTO:
Manter a embalagem bem fechada, ao abrigo da luz, calor e umidade.

REFERÊNCIAS:
Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos/ Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – 1. edição ANVISA 2004.
Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos/ Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA 2003.
Manipulação Farmacêutica Avançada – Módulo I Química Orgânica Cosmética e
Farmacêutica – Bases Cosmeto-farmacêuticas e Incorporação de ativos Cosméticos e Farmacêuticos – Consulcom 2000.
Matérias-Primas Cosméticas: Conservantes, Antioxidantes, Quelantes, Corantes
e Fragrâncias – Consulcom 2003.
Dados Literários dos Ingredientes utilizados na Composição das Bases
Dermocosméticas EXTRADERM.
OBS: Bases com desenvolvimento local

