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VEGELIP®
DESCRIÇÃO
Vegelip® é um blend de lipídios vegetais, um composto altamente emoliente e nutritivo,
rico em ácido graxos essenciais Ômega-6 e Omega-9, desenvolvido para atuar no
tratamento das peles doentes, secas e nas patologias dermatológicas em que a pele
apresenta distúrbios na quantidade e na qualidade dos ácidos graxos de sua estrutura
lipídica, com comprometimento da sua função barreira cutânea e da capacidade
regenerativa.
Vegelip® é composto por Lipídios do girassol, Lipídios da Rosa Mosqueta, Lipídios da
Oliva, Vitamina E e Triglicérides dos ácidos cáprico e caprílico.

PROPRIEDADES


Possui alta penetração cutânea, incorporando-se às estruturas cutâneas
alteradas;



Melhora a função barreira cutânea;



Melhora os sintomas da inflamação na dermatite atópica e na psoríase;



Reduz a perda transepidermal de água (TEWL);



Melhora a espessura das placas psoriásicas;



Emoliente e cicatrizante.

Segundo a composição dos óleos e a suas quantidades presentes no VEGELIP®, a
composição aproximada seria:


Ácido linoléico: 30,5 a 57%



Ácido oléico: 11,5 a 32,6%



Triglicérides dos ácidos cáprico e caprílico: 20%



Ácido linolênico: 0,4%



Ácido palmítico: 0,2%
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INDICAÇÃO
É indicado nas dermatites atópicas, psoríase, estrias, escaras e úlceras de decúbito e
outras patologias que compreendem a secura cutânea.

DOSAGEM RECOMENDADA
É utilizado de 5 a 20% em emulsões, e pode ser utilizado puro em escaras e estrias
vermelhas.
Para uma melhor conservação do seu óleo, usar TINOGARD TT a 0,05% diretamente
no óleo aquecido.

FORMULAÇÕES
 CREME EMOLIENTE PARA PELES COM PSORÍASE
VEGELIP®

20,0%

Ácido salicílico
Creme

2,0%
qsp 50g

Aplicar nas áreas afetadas 2 a 3 vezes ao dia.

 ÓLEO PARA ESCARAS E ÚLCERAS DE DECÚBITO
VEGELIP®

100,0%

Aplicar nas áreas afetadas 2 a 3 vezes ao dia.

 LOÇÃO COM VEGELIP® E NICOTINAMIDA
Nicotinamida

4,0%

VEGELIP®

5,0%

Loção

50ml

Aplicar na região afetada 3 vezes ao dia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Revista In Guia Cosmeto, V edição, Consulfarma.com
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