VEROCHIC®

Benefícios de um ativo multifuncional
Verochic® possui uma rica composição de ácido xiquímico, um dos principais componentes
do anis estrelado, considerado um precursor biosintético de muitos alcaloides, aminoácidos
aromáticos e flavonoides.
Devido a sua composição natural, Verochic® é um ativo multifuncional que auxilia na
redução da acne e da caspa de modo eficaz e não agressivo, além de proporcionar renovação
celular à pele sem causar irritabilidade. Verochic® também possibilita o desenvolvimento de
formulações desodorantes livres de sal de alumínio.

MECANISMO DE AÇÃO
CONTROLE DE ODOR DA PELE

• Reduz e controla odores indesejados do corpo.
• Auxilia na inibição da atividade da enzima
lipase, reduzindo a produção de ácido graxo.
• Livre de sal de alumínio.

AÇÃO ANTIMICROBIANA E
SEBORREGULADORA

• Inibição da Malassezia Furfur, um dos agentes
causadores da caspa.

INCI Name
Shikimic Acid.

Concentração de Uso
0,1% a 20%.
2% a 5% - Renovador celular.
1% - Desodorante.
1% a 2% - Antiacne.
Acima de 5% - Anticaspa.
15% a 20% - Efeito peeling.

pH de estabilidade:
3 a 5.

EFEITO PEELING

AÇÃO ANTIOXIDANTE

• Ação esfoliante.
• Renovador celular.

• Neutraliza radicais livres.
• Previne o envelhecimento.

EFICÁCIA DO VEROCHIC®
Estudo IN VIVO

Eficácia do Verochic® na renovação celular
Estudo realizado para avaliar a eficácia de 5% de Verochic® na redução da espessura do
estrato córneo e aumento da TEWL (perda de água transepidérmica) comparado a uma
solução de ácido glicólico a 50%. A TEWL foi medida após 1 hora da aplicação.
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Atributos do produto
• Ácido xiquímico obtido a partir do anis
estrelado (Illicium verum).
• Ativo natural.
• Ação bacteriostática.
• Promove renovação celular sem agressão.
• Reduz a oleosidade cutânea com redução
dos poros.
• Excelente ação esfoliante e desodorizante.
• Previne e reduz a formação de caspa.
• Não causa irritabilidade.
• Ideal para peles oleosas, acneicas e
sensíveis.
• Pode ser utilizado em qualquer época
do ano.
• Possibilita a manipulação de formulações
de desodorantes livre de sal de alumínio.

RESULTADOS

Verochic® aumentou em 52% a TEWL, enquanto o ácido glicólico aumentou 35%, demonstrando
maior eficácia de Verochic® no processo de renovação celular.
Foi observado que, após 24 horas, a área aplicada com ácido glicólico ficou irritada, seca e
descamou, ao contrario da área onde aplicou-se o Verochic®.

Certificações:

Estudo IN VITRO

Eficácia da ação desodorizante do Verochic®

Eficácia do Verochic® como desodorante
Estudo realizado para avaliar a aplicação do Verochic a 1% em
desodorante durante 15 dias. Os voluntários avaliaram a eficácia do
desodorante por uma escala sensorial de 0 a 10.
®

5 = odor médio
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% de diminuição da produção de ácido graxo

0 = sem odor

Estudo avalia a ação do Verochic® a 1% como agente controlador de
odores comparado ao triclosan, trietilcitrato e piroctone olamina. A
atividade do Verochic® foi avaliada através da inibição da atividade da
lipase em uma reação controlada pela hidrólise de triglicérides.
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Inibição da atividade da lipase.

RESULTADOS

RESULTADOS

Todos os voluntários expressaram uma avaliação sensorial muito positiva do
efeito desodorizante do desodorante com Verochic® quando comparado
ao desodorante comum.

O estudo mostra a superioridade de Verochic® no controle de odores
quando comparado aos outros tratamentos, mostrando efeito mais
rápido e significativamente mais eficaz.

INDICAÇÕES
Verochic® é indicado para formulações em desodorante roll-on, spray ou creme, reduzindo ou eliminando maus odores. Devido à ação
antimicrobiana e propriedade esfoliante, Verochic® é indicado em formulações antiacne, principalmente no controle da hiperqueratose folicular
e proliferação de bactérias, também pode ser adicionado em formulações de peelings suaves e em xampu e loções anticaspa devido à sua ação
de renovação celular

Sugestões de
Fórmulas
OUT

Creme desodorante para peles sensíveis
Verochic®..............................................................................1%
Indufence®..............................................................................3%
Fucogel®.................................................................................3%
Rhamnosoft HP........................................................................3%
Creme com Nikkolipid 81S® qsp.............................................50 g
Aplicar nas axilas 2 vezes ao dia ou conforme necessário.

Ação antimicrobiana, modulador da oleosidade
e renovador celular para pele acneica.
Verochic®..............................................................................5%
Sebonormine® 0P.....................................................................3%
Nikkol VC-IP®...........................................................................5%
Phytosphingosine®..............................................................0,05%
Creme de hidratação Ultralight com Nikkomulese WO qsp........30 g
Aplicar na face pela manhã e à noite.

Peeling Secativo não inflamatório

Verochic®............................................................................15%
Gel de Farmal® GMS 2143 com NET® FS qsp..........................50 g
Aplicar na face de forma homogênea 2 vezes na semana.

Spray Peeling de Verochic

Verochic®............................................................................15%
Gel com Aqupec® HU C2002 qsp.............................................60g

Retirar sempre pela manhã.
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