Fitalite™

Gel-creme Natural Premium

Fagron
Advanced Derma

Líder na Terapia
Dermatológica Avançada

Inspirada pela experiência de 20
anos na área da farmácia magistral
dermatológica e com vasto
conhecimento dessa especialidade
médica, a Fagron criou um novo
padrão para cuidados com a pele.
Com o Fagron Advanced Derma, seus
pacientes recebem a mais avançada
terapia dermatológica individualizada
atualmente disponível:
• Diferentes bases para diferentes tipos
de pele
• Veículos formulados de acordo com
conhecimento científico atualizado
sobre a segurança e tolerância de
ativos tópicos
• Pode ser utilizada em peles lesadas e
sensíveis
• Excelente compatibilidade com
grande espectro de APIs e DCIs
• Formulários para várias indicações
clínicas contendo muitas formulações
para facilitar a prescrição

Fitalite™

Solução Total

Fitalite™ é um gel-creme hidrofílico
natural muito leve, que possui formulação
única. Essa base contém fitossomas,
corpúsculos oleosos de origem vegetal,
que proporcionam a Fitalite™ suas
propriedades antioxidantes e emolientes
únicas. Fitalite™é um veículo tópico não
oleoso e elegante, compatível com grande
número de ativos farmacêuticos (APIs) e
dermacêutico (DCIs), assim como solventes.
Portanto, Fitalite™ é ideal para prescrição
médica individualizada e cuidados diários
para a pele, atendendo de forma perfeita
as necessidades das peles vulneráveis,
sensíveis, oleosas e normais.
Formulado de acordo com os mais novos
conhecimentos sobre a segurança e
tolerância de veículos tópicos, Fitalite™ não
contém ingredientes nocivos, obsoletos ou
controversos.

• Peles com dermatite
• Acne e peles oleosas
• Pele submetida a procedimentos 		
dermatológicos ou cirúrgicos
• Tratamento de envelhecimento e 		
fotoenvelhecimento
• Área dos olhos

Descubra a solução total Fagron
Advanced Derma acessando várias
fontes de informações:
• Material de Conceito
• Formulários para indicações clínicas
• Material das bases
• Tabelas de compatibilidade das bases
• Documentos de garantia de qualidade,
tais como TDS, CoA, MSDS
• Base de dados Compounding Matters

Benefícios de Fitalite™

fagron.com.br

Aplicações

• Formulado com emulsionantes naturais
e fitossomas que contêm altas
concentrações de triglicérides de ácidos
linoléico e oleico
• Tocoferol, antioxidante natural, protege
os APIs e a pele
• Hidratante suave
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Fitalite™
Formulações Magistrais com Fitalite™
Acne grau I

Acne moderada

Rosácea papulopustular

Ácido salicílico 3%
Niacinamida 2%
Fitalite™ qs

VC-PMG 3%
Acetato de zinco 3%
Ext. aloe vera 3%
Fitalite™ qs

Ácido azeláico 15%
Alfa-bisabolol 2%
Fitalite™ qs

Hiperpigmentação periorbital

Dermatite atópica/Eczema

Dermatite seborréica facial

VC-PMG 3%
Bioskinup® Complex 3%
Vital™ ET 3%
Fitalite™ qs

Niacinamida 2%
Dexpantenol 5%
Fitalite™ qs

Cetoconazol 2%
Fitalite™ qs
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Fitalite™ é recomendado como veículo para os seguintes APIs e DCIs:
Alfa-bisabolol

0,5 a 5%

Ácido glicólico

5 a 15%

Ácido azeláico

15 a 20%

Acetato de hidrocortisona

0,25 a 1%

Dipropionato de betametasona

0,05%

Cetoconazol

2%

Valerato de betametasona

0,025 a 0,1%

Ácido lático

1 a 20%

Ciclopirox olamina

1%

Metronidazol

0,5 a 3%

Cloridrato de clindamicina

1 a 3%

Sulfato de minoxidil

2 a 5%

Propionato de clobetasol

0,05%

Furoato de mometasona

0,1%

Clotrimazol

1 a 2%

Nicotinamida (vit. B3)

2 a 5%

Desoximetasona

0,25%

Ácido salicílico

0,5 a 20%

Dexpantenol

0,5 a 5%

Tocoferol (vit. E)

0,5 a 5%

Eritromicina

0,5 a 4%

Acetonido de triancinolona

0,025 a 0,1%

Fluocinolona acetonida

0,01 a 0,1%

Ureia

5 a 10%

Para ter as informações completas sobre o veículo ideal para cada API/DCI, por favor consulte a tabela de compatibilidade do Fagron Advanced Derma.

Cuidados diários da pele com
Fitalite™

Outros veículos Fagron Advanced Derma

Sendo uma base sofisticada e elegante,
Fitalite™ é ideal para cuidados diárias
das peles oleosas e normais.
Pele normal

Pele oleosa

Nome do veículo

Tipo de pele

Versatile™
Creme Base O/A de Absorção Rápida

Versatile™ Rich
Creme Base O/A Enriquecida

Nourivan™ Antiox
Creme Base O/A Antioxidante

Espumil™
Base Espuma Lipofílica
Tipos de pele:
Pele oleosa

Pele normal

Pele desidratada

Pele muito desidratada

Pele lesada

Áreas específicas

Aviso: Para garantir a exatidão das formulações contidas nesse material foi feito um grande esforço. No entanto, as formulações não
contêm apelos em relação a seu uso, segurança, eficácia e biodisponibilidade. O conteúdo desse material não pode ser compreendido
como um conselho, recomendação ou opinião médica. Para os profissionais de saúde, médicos e farmacêuticos, sugerimos a
utilização dessas informações somente caso sejam coerentes com a sua própria opinião profissional. A Fagron não se responsabiliza
por decisões enquanto o uso de formulações ou informações contidas nesse material.
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