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Creme para massagem
Base dermocosmética - Biobase®



Padronização; 

Diminuição da contaminação cruzada; 

Laudo de controle microbiológico; 

Redução de custo do controle de qualidade; 

Prazo de validade do produto de dois (2) anos; 

Maior homogeneidade nas preparações, com reprodutibilidade; 

Redução do número de itens em estoque; 

Redução de custo de armazenamento; 

Economia de tempo e material; 

Conformidade com a RDC 67/2007; 

Não influenciam no odor e na cor final do produto; 

Alta estabilidade às formulações; 

Fácil espalhabilidade; 

Rápida absorção.

 As bases dermocosméticas da EXCIPIENTA foram desenvolvidas especialmente para 
incorporação dos princípios ativos frequentemente utilizados em farmácias de manipulação. 
Apresentamos algumas vantagens na utilização das Biobases:

 A linha Biobase® tem a função de facilitar o dia a dia da farmácia de manipulação, e 
estabelecer a padronização das formulações.

www.excipienta.com.br/

@excipienta

Rua Olimpíadas,  66 -  7º andar
Vila Olímpia -  São Paulo,  SP.

0800 704 8303
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Padronização; 

Diminuição da contaminação cruzada; 

Laudo de controle microbiológico; 

Redução de custo do controle de qualidade; 

Prazo de validade do produto de dois (2) anos; 

Maior homogeneidade nas preparações, com reprodutibilidade; 

Redução do número de itens em estoque; 

Redução de custo de armazenamento; 

Economia de tempo e material; 

Conformidade com a RDC 67/2007; 

Não influenciam no odor e na cor final do produto; 

Alta estabilidade às formulações; 

Fácil espalhabilidade; 

Rápida absorção.

 As bases dermocosméticas da EXCIPIENTA foram desenvolvidas especialmente para 
incorporação dos princípios ativos frequentemente utilizados em farmácias de manipulação. 
Apresentamos algumas vantagens na utilização das Biobases:

 A linha Biobase® tem a função de facilitar o dia a dia da farmácia de manipulação, e 
estabelecer a padronização das formulações.
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 Base Dermocosmética cremosa, branca leitosa. Desenvolvida especialmente para o setor 
Magistral e fabricada de acordo com as boas práticas de fabricação e controle. Encaminhada ao 
cliente com certificado das análises físico-químicas e microbiológica

 Ceras Auto-Emusionante, Ceteareth 20, Vaselina líquida, Propilenoglicol, Metilparabeno, 
Propilparabeno, Imidazolidinil Uréia, B.H.T, EDTA Dissódico e Água Deionizada.
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 Base Dermocosmética cremosa, branca leitosa. Desenvolvida especialmente para o setor 
Magistral e fabricada de acordo com as boas práticas de fabricação e controle. Encaminhada ao 
cliente com certificado das análises físico-químicas e microbiológica

 Ceras Auto-Emusionante, Ceteareth 20, Vaselina líquida, Propilenoglicol, Metilparabeno, 
Propilparabeno, Imidazolidinil Uréia, B.H.T, EDTA Dissódico e Água Deionizada.

Identificação do produto 

Composição

Sugestão de fórmula

Características
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 Creme não iônico;

 Toque leve e fácil estabilidade;

 Rápida absorção;

 Apresenta sensorial agradável e emoliente, favorecendo a espalhabilidade sobre  

 a pele, ideal para produtos de massagem corporal; 

 Devido ao caráter não iônico, apresenta estabilidade química limitada em pH   

 ácido; 

 Não contém parabenos; 

 Produzido com matérias-primas de origem sintética e vegetal, não testado em   

 animais. 

 Extrato de Centella Asiática 
 Nicotinato de Metila 
 Cafeína
 Biobase Creme de massagem qsp
 Uso: aplicar pequena quantidade, com massagem suave nas regiões afetadas.  

Adipo-trap®  3%
2%
0,1%
5%
100g



 Cada Base dermocosmética, possui especificação própria (de acordo com 
estudos de estabilidade realizados) apresentada no certificado de análise fornecido 
ao cliente.

 Conservar em local fresco e seco. Após o uso, fechar a embalagem 
adequadamente.

 ALVES, M. P.  et al. Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de bases 
dermatológicas não iônicas para incorporação de fármacos. Revista Pharmaceutical 
Technology (edição em português), Santa Maria, p. 40-45, 1999.  
  RDC nº 343, de 13 de dezembro de 2005 – Procedimento para Notificação de 
Produtos Cosméticos. 
 Material do fabricante – Ancla’s.

 Cada Base dermocosmética, possui especificação própria (de acordo com 
estudos de estabilidade realizados) apresentada no certificado de análise fornecido 
ao cliente.

 Conservar em local fresco e seco. Após o uso, fechar a embalagem 
adequadamente.

Propriedades físico-químicas e microbiológicas

Cuidados de conservação

 ALVES, M. P.  et al. Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de bases 
dermatológicas não iônicas para incorporação de fármacos. Revista Pharmaceutical 
Technology (edição em português), Santa Maria, p. 40-45, 1999.  
  RDC nº 343, de 13 de dezembro de 2005 – Procedimento para Notificação de 
Produtos Cosméticos. 
 Material do fabricante – Ancla’s.
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 Extrato de Cavalinha 
 Extrato de Centella Asiática 
 Biobase Creme de massagem qsp 
 Uso: aplicar pequena quantidade, com massagem suave nas regiões afetadas. 

Extrato de Algas Marinhas  3%
5%
2%
100g

Sugestão de fórmula


