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Olivem® 1000  
Primeiro emulsionante ativo Reestruturante Biomimético “Second Skin” 
 
INCI Name: Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate 
pH de estabilidade: 3-12 
USO TÓPICO 
 
Olivem® 1000 é o primeiro ingrediente emulsionante 100% ativo, de origem natural, derivado do óleo de oliva, 
formador de cristais líquidos biomiméticos à pele. Possui característica auto emulsionante O/A, não iônica, não 
etoxilado, doadora de consistência e emoliência às fórmulas dermocosméticas.  
É uma combinação complexa de ácidos graxos, quimicamente similares a composição lipídica da pele, sendo 
compatível em formulações de característica hidrofílicas e lipofílicas. Possui característica “second skin”, PEG-free, 
seguro, hipoalergênico, 100% orgânico, com certificação ECOCERT. Os cristais líquidos são formados por bicamadas 
lamelares originando emulsões com poder extra hidratante por mimetizar as bicamadas lipídicas da pele.  
Olivem® 1000 proporciona uma sensação sedosa e suave devido à fração oleica do óleo de oliva e boa espalhabilidade. 
Não requer a adição de qualquer agente de consistência. Devido à sua dermo-compatibilidade, quando aplicado sobre 
a pele, OLIVEM® 1000, cria uma extensa área de adesão facilitando o carreamento fisiológico de ativos, além disso, 
proporciona suavidade, emoliência, textura “soft”, absorção rápida, alta espalhabilidade. 
 
 
Propriedades 

 Certificação COSMOS e ECOCERT; 
 PEG-free; 
 Característica não-iônica O/A; 
 Compatível com AHA, DHA; 
 Reestruturante biomimético “Second Skin”; 
 Formador de cristais líquidos; 
 Dispensa agentes de estabilidade e consistência; 
 Facilita a dispersão de filtros solares e promove FPS Booster; 
 Excelente espalhabilidade sem formação de espuma; 
 Reparação e proteção para pele sensível e reativa; 
 Confere textura agradável, leve e com alto poder hidratante;  
 Biodegradável.  

 
 
Um ingrediente biomimético 
Olivem® 1000 é um ingrediente biomimético projetado para mimetizar os processos fisiológicos e químicos da pele, 
com total afinidade e desempenho máximo. Promove emulsões O/A (óleo/água), com alta estabilidade, excelente 
espalhabilidade, textura agradável e alto poder hidratante.  
 

 
Figura 1.: Estruturas de cristal líquido imitam os lipídios de barreira lamelar da pele. 
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Entrega clinicamente comprovada de ingredientes ativos  
Estudo da penetração da cafeína, utilizando 5% de Olivem® 1000 em ativos solúveis em água. 
O teste comprova que Olivem® 1000 atua como carreador da cafeína na epiderme e promove a entrega de 
ingredientes ativos solúveis em água.  
 

 
 
 
 

Efeito protetor cutâneo 
5% Olivem® 1000 na água demonstra uma boa atividade reparadora e regeneradora em queratinócitos dérmicos.  

 
 

Dano celular - IL-1α 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versatilidade sensorial 
 

Olivem® 1000 em fase água Olivem® 1000 em fase óleo 
Sensação leve Nutritivo 

“Efeito sabão” moderado  “Efeito sabão” reduzido 
Menos brilhante Mais brilhante 
Rápida absorção  Tempo de absorção mais longo 

 
 
Concentração usual 
Concentração usual sugerida: 2,0 a 7,0%. 
Emulsões O/A (óleo/água): 

 3,0 – 5,0% como emulsificante único; 
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 5,0% de Olivem® 1000 tem a capacidade de emulsificar até 20% de óleos naturais, ésteres, ceras ou 
silicones; 
 

Interações medicamentosas 
Não se aplica.  
 
Recomendações farmacotécnicas  
O pH de estabilidade para manipulação recomendado é entre 3 a 12. 
Índice de acidez máxima: 10. 
 
Principais aplicações: cremes, loções faciais e corporais de hidratação profunda; filtros solares; produtos para peles 
sensíveis e reativas; produtos de limpeza facial; cremes para área dos olhos; cremes hipoalergênicos; máscaras; 
maquiagem; produtos infantis; produtos capilares; produtos vegetais e orgânicos.  
 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo do produto.  
 
 
Referências bibliográficas 

Material do fabricante destinado ao mercado magistral.  
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