Base Gloss labial

Base pronta desenvolvida especialmente para gloss labial
USO TÓPICO
A Base Gloss labial foi especialmente desenvolvida para ser utilizada como base para Gloss, pronta para uso, o que
otimiza o tempo do manipulador. Possui em sua composição ceras e óleos vegetais que proporcionam uma
excepcional emoliência aos lábios.
É uma base translúcida e com um excelente sensorial que irá garantir a produção de um gloss labial de excelente
qualidade!

Propriedades




Base gloss labial pronta, e de fácil manipulação;
Compatível com diversos ativos, aromas, flavorizantes e corantes;
Compatível com ativos lipossolúveis e outros.

Concentração de uso
A Base Gloss labial vem pronta para utilização e deve ser incorporada como qsp nas formulações de gloss labial.

Recomendações farmacotécnicas












A Base Gloss labial suporta até 15% de ativos.
Para a manipulação com a Base Gloss labial, não é necessária nenhuma farmacotécnica específica como
aquecimento para incorporação de ativos ou diluição para facilitar o envase. Basta adicionar os ativos,
corante, mica, flavorizantes e está pronta para ser envasada.
A base pode ser envasada em frasco específico para gloss, roll on, Lip Stick, entre outros.
Antes de adicionar corantes, flavorizantes, aromatizantes e Mica, verificar se o paciente apresenta alergia
a estes componentes.
Esta base apresenta efeito molhado ao ser aplicado nos lábios.
O ativo HYMAGIC-4D™ pode modificar a coloração da base para um tom branco translúcido após a
incorporação. Esse efeito não modifica a estabilidade e o sensorial do produto final.
Coloração: Esbranquiçado e levemente amarelado;
Intervalo de fusão: 35° – 45°C;
Densidade: Aproximadamente 0,880g/mL (25°C);
Solubilidade: Insolúvel em água; solúvel em miristato de isopropila, óleo mineral, palmitato de octila,
triglicerídeos do ácido cáprico/caprílico.
Componentes da formulação:
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Advertências e Precauções

A Base Gloss labial não apresenta contraindicações.
Uso exclusivo tópico
Não existem estudos de segurança realizados em peles lesionadas.

Informações de armazenamento

Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.

Sugestão de fórmula
HYMAGIC-4D™
Aroma morango
Stevia (Steviol glicosídeo)
Mica Pearl rose
Base gloss labial

2,0%
1,0%
0,5%
1,0%
qsp 8g

Modo de usar: Aplicar nos lábios, conforme orientação do prescritor.
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Material do fabricante elaborado exclusivamente para o mercado magistral.
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