
CERAMIDA® SH 1% 

Descrição
CTFA ADOPTED NAME                   CAS NUMBER
Soybean (Glycine soja) oil                  627-83-8
Tocopherol                                               59-02-9 (alpha)
                                                               1406-18-4
                                                             85116-74-1
PEG-75 lanolin                                   9004-99-3 (generic)
Glycol Distearate                                  627-83-8 

Apresentação
Os lipídios da epiderme podem ser classificados como: lipídeos na forma de triglicerídeos, ácidos
graxos livres, ceramidas e colesterol.
Os locais onde se encontram esses lipídeos, tem a ver com as várias camadas da epiderme e sua
estratificação.
A Glicosilceramida pertence a uma classe dentro das famílias de esfingolipídeos com maior
afinidade a água. Devido a essa característica, é encontrada junto às camadas mais baixas da
epiderme, camada basal, onde o nível de hidratação é maior. Devido a essa propriedade, sua
principal característica é a de reter água ligada às cadeias de açucares (glico ou gluco),
promovendo especial ação hidratante. 

Composição Química
Glicosil ceramida vegetal, hidrocarbonetos vegetais, ácidos graxos livres, esteróis e ésteres graxos
etoxilados. 

Descrição
As ceramidas vegetais, também chamadas de cerebrosídeos vegetais, presentes em CERAMIDA
SH são originárias de extração do grão de soja e sementes de girassol, solubilizadas em base
lipídica preparada para sua compatibilização em sistemas detergentes do tipo xampu para cabelos. 

Propriedades Cosméticas
Ação reestruturante sobre o Stratum corneum, agindo como agente de coesão entre os
corneócitos, no couro cabeludo e no fio, consequentemente diminuindo as descamações.
Reestruturação dos cabelos por tratamentos químicos ou detergentes, promovendo o alinhamento
das escamas de queratina, diminuindo a aparência de cabelo quebradiço e pontas duplas.
Melhoria do índice de reflexão do cabelo com consequente aumento substancial do brilho. 

Concentração Indicada para Uso/procedimento
De 0,50 a 3,0% em xampu, dissolvidos previamente na dietanolamida de ácido graxo de coco da
formulação a ser realizada ou na base tensoativa da formulação a ser realizada.

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349

www.farmacam.com.br 




