
Efaderma®

Hidratação para manter a integridade e restabelecer o 
equilíbrio hídrico da pele

O estrato córneo é a parte diferenciada da epiderme, pois contém uma espessa camada 

de queratina e lipídeos que formam uma eficiente barreira, regulando de modo seletivo 

a permeabilidade à água. Essa barreira é rica em ácidos graxos essenciais, como ácidos 

linoléico (Ômega 6), linolênico (Ômega 3) e araquidônico. Estes se localizam entre os 

queratinócitos, constituindo uma verdadeira barreira à absorção cutânea. A carência desses 

ácidos graxos essenciais origina várias alterações e principalmente uma desorganização no 

processo de queratinização, favorecendo o aumento da perda de água transepidermal (TEWL) 

resultando em uma pele áspera, xerótica, opaca e descamativa.

A restauração da hidratação da pele ocorre devido o aumento da umidade superficial, pela 

difusão de água derme-epiderme, produção de lipídeos intracelulares da epiderme e pela 

restauração da função barreira da epiderme.

Desenvolvido pela Vevy, Efaderma® é um ativo composto por uma rica associação de ácidos 

graxos essenciais, como ácido linoléico, linolênico e araquidônico, idênticos aos encontrados 

na nossa pele, capazes de devolver o equilíbrio fisiológico, restaurar a função barreira do 

estrato córneo, diminuir a perda de água transepidermal (TEWL) e restabelecer as condições 

naturais de hidratação da pele.

INCI Name

Concentração de Uso

Atributos do produto
• Emoliente com alto potencial hidratante 

• Atua restaurando a função de barreira da 
   epiderme

• Reduz a perda de água transepidérmica 

• Modula a função das glândulas sebáceas

• Auxilia na permeabilidade de ativos 
   devido à afinidade com a pele 

• Ideal para pele, cabelos e unhas

• Indicado em casos de hiperqueratoses

Linoleic acid, Linolenic acid, 
Arachidonic acid

0,5 a 3%

Pele normal

Estrato
córneo

Pele seca

3

Alpha-Linolenic 
acid (omega 3)

Linolenic acid 
(omega 6)

6



Produzido
na Itália

Proteção e hidratação corporal

Efaderma®.....................................................................................3%
Fucogel®.........................................................................................4%
Aveia Coloidal - Oat Cosmetics.........................................................3%
Creme com Xalifin® qsp................................................................100 g

Aplicar no corpo após o banho, diariamente.

Recuperação da função barreira da pele

Efaderma®.....................................................................................3%
Vederine®........................................................................................3%
Fucogel®.........................................................................................3%
Structurine®.....................................................................................5%
 Creme com Nikkolipid 81S® qsp...................................................100 g

Aplicar diariamente no corpo.

Prevenção e redução das estrias

Efaderma®.....................................................................................3%
Vanistryl®.........................................................................................5%
Creme com Xalifin®15 qsp............................................................100 g

Aplicar nas áreas desejadas 2 vezes ao dia 

Conforto e hidratação para peles sensíveis 

Efaderma®.....................................................................................3%
Aveia Coloidal - Oat Cosmetics..........................................................3%
Oat  Lipid.........................................................................................3%
Creme com Xalifin®15 qsp............................................................100 g

Aplicar no corpo 2 vezes ao dia. Cuidados pós-depilação

Efaderma®.....................................................................................3%
Verochic®........................................................................................2%
Sensiline®........................................................................................2%
Alfa-Bisabolol...................................................................................1%
Creme com Nikkolipid 81S® qsp......................................................60 g

Aplicar no local após depilação

Cuidado com a pele do bebê

Efaderma®.....................................................................................3%
Oat Lipid.........................................................................................3%
Creme com Nikkolipid 81S® qsp....................................................100 g

Aplicar diariamente no corpo do bebê.

Hidratação para peles
extremamente ressecadas

Efaderma®.....................................................................................3%
Xpertmoist.......................................................................................7%
Aveia Coloidal - OAT Cosmetics.........................................................3%
Creme com Nikkolipid 81S® qsp......................................................60 g

Aplicar nas regiões ressecadas, 2 vezes ao dia.

Hidratação ainda no banho com
emulsionante ECOCERT 

Efaderma®.....................................................................................3%
Gel-to-Milk qsp...........................................................................100 ml

Aplicar no banho com a pele úmida ou seca,
massagear para espalhar o produto e, em seguida, enxaguar. 

Sugestões de  
Fórmulas
uso OUT

Referências bibliográficas Literatura do fornecedor Vevy da Itália / http://www.siberiantigernaturals.com/omega3.htm

APlICAçãO dE EFAdERmA® 

- Utilizado em hidratantes destinados à pele, cabelos e unhas
- Emoliente em filtros solares e óleos de banho
- Pode ser adicionado em emulsões A/O ou O/A em cremes, loções, géis-creme e soluções hidroalcóolicas.
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