HEXATRATE®

Ação antiperspirante e desodorante com menos irritação para a pele

As glândulas sudoríparas estão espalhadas por toda a extensão da pele e são responsáveis
pela produção do suor. Sua principal função é regular e manter a temperatura do corpo em
torno de 36,5º. O suor eliminado pelos poros é constituído basicamente por água e alguns
sais que não se decompõem. Por isso, praticamente não apresentam nenhum odor.
O suor só adquire o seu cheiro característico quando se mistura com as bactérias que habitam a superfície da pele e que alteram a sua constituição. Esse fenômeno é mais evidente nas
glândulas presentes nas axilas e na zona genital, onde o acúmulo de suor é mais intenso. O
mesmo acontece nos pés, que estão habitualmente envolvidos pelos sapatos e meias, o que
cria um ambiente perfeito para o desenvolvimento de bactérias.

INCI Name
PEG 200, Tripropylene Glycol Citrate,
Aluminum Citrate, Phenethyl Alcohol,
Glucamine, Phenoxyethanol and Lavandula
Hybrida Oil.

Concentração de Uso
11% a 15%.

pH de estabilidade:
9 a 10.

Atributos do produto
• Sal de alumínio orgânico: adstringente
eficaz e seguro na regulação da

Calor

transpiração.

Vapor de água

• Composição natural e orgânica.
• Desodorante, antiperspirante e neutralizante
de odor.
Superfície da pele
Gota de Suor
Pele
Ducto (Glândula)

• Potencial de irritação, comprovadamente,
inferior a outros desodorantes,
• Produto perfeitamente tolerado em área
perigenital e axilas,
• Indicado para peles sensíveis e
sensibilizadas.

Esquema de como ocorre a formação do suor.

Desodorantes e Antiperspirantes
Atualmente, os produtos mais utilizados para o controle do odor e da transpiração são, respectivamente, desodorantes e antiperspirantes.
Os desodorantes agem, principalmente, sobre o odor, através de sua ação bactericida, sendo sua função eliminar as bactérias que habitam a
superfície da pele. O antiperspirante possui a função de controlar a saída do suor pelas glândulas sudoríparas, através da adstringência.
Pensando em promover uma ação desodorante e antiperspirante mais eficaz e segura, a Galena traz para o mercado o ativo Hexatrate®,
desodorante com componentes naturais e de natureza orgânica, como óleos essenciais e sais orgânicos de alumínio.

Mecanismo de ação do HEXATRATE®
Regulação da
transpiração sem
causar sensibilização

DESODORANTE

Atividade adstringente
e antisséptica

HEXATRATE

®

antiPERSpirante
Neutralização dos
ácidos graxos

BENEFÍCIOS
Devido a sua composição natural, Hexatrate® apresenta um potencial de irritação, comprovadamente, inferior aos sais inorgânicos de alumínio, como
por exemplo, o cloridróxido de alumínio.

Sugestões de
Fórmulas

Desodorante e antiperspirante spray

Desodorante antiperspirante para os pés

Hexatrate®...........................................................................15%
Álcool etílico ..........................................................................70%
Propilenoglicol.........................................................................3%
Água destilada qsp.............................................................100 ml

Hexatrate®...........................................................................13%
Mentol....................................................................................1%
Cânfora...................................................................................1%
Propilenoglicol.........................................................................4%
Álcool etílico...........................................................................70%
Água destilada qsp.............................................................100 ml

Aplicar nas axilas de manhã ou conforme necessidade.

Creme Desodorante-Antiperspirante
Hexatrate®...........................................................................13%
EDTA....................................................................................0,2%
Creme Xalifin® qsp...............................................................100 g
Aplicar nas axilas de manhã ou conforme necessidade.

Roll-on desodorante e antiperspirante
para pele sensível
Hexatrate®...........................................................................15%
*Base Desodorante Save and Soft com
Sucrose Éster SP70-C® qsp................................................100 ml
Aplicar nas axilas de manhã ou conforme necessidade.

Aplicar nos pés 1 a 2 vezes ao dia.

Desodorante e antiperspirante para
a prevenção de manchas
Hexatrate®...........................................................................15%
Aveia Coloidal – Oat Cosmetics.................................................3%
*Base Desodorante Save and Soft com
Sucrose Éster SP70-C® qsp...............................................100 ml
Aplicar nas axilas de manhã ou conforme necessidade.
“Estas fórmulas foram desenvolvidas e testadas em nosso Laboratório de Aplicação. Para obter a fórmula e a farmacotécnica completa entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) ou diretamente com seu Agente de Vendas.”
Referências Bibliográficas: Literatura do fabricante – Vevy (Itália).
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