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ResPure™
Saúde do Sistema Respiratório 
Ações Descongestionante e Antisséptica



ResPure™

Potente associação para saúde do sistema respiratório que atua na broncodilatação, na 
fluidização do muco e na expectoração, auxiliando no controle da tosse. 

ResPure™

ResPure™

É um fitocomplexo com frações específicas de óleos essenciais, 
desenvolvido pela Fagron e patenteado exclusivamente para o 
mercado magistral global. 

Cineol • Terpineol • Eugenol • Timol

Propriedades

 • Expectoração e fluidização do muco.
 • Broncodilatação e controle da tosse, demonstrados por estudos clínicos com formulações para inalação e 

aplicação tópica.
 • Auxiliar nos tratamentos de rinosinusite, bronquite, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica.
 • Amplas atividades antiviral, antifúngica e antibacteriana, especialmente as bactérias encontradas em infecções  

do trato respiratório (Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus e Moraxella catarrhalis)

Mecanismo de Ação

“Saúde do Sistema 
Respiratório”

“Ações 
Descongestionante

e Antisséptica”

Broncodilatador • Mucolítico • Expectorante:

Interage com o TRPM8, o termorreceptor sensível ao frio, que é afetado principalmente pelo mentol. Em comparação 
com o mentol, seu efeito no TRPM8 é muito mais lento e diminui mais rapidamente. 

De maneira semelhante ao mentol, a atividade antitussígena pode ser devida em parte à estimulação dos receptores 
frios das vias aéreas.

Foi demonstrada sua capacidade em regular negativamente os genes MUC2 e MUC19 associados com a produção 
de muco. Também são demonstrados seus efeitos anti-inflamatórios na redução de IL-1b (interleucina 1-beta), TNF-α 
(tumor necrosis factor-alpha), LTB4 (leucotrieno B4), tromboxano B2 e NF-κB (factor nuclear kappa B).

Antiviral • Antibacteriano • Antifúngico:

Danos à membrana, estruturas proteicas, DNA e RNA, além de alterações na morfologia citoplasmática, na inibição 
de enzimas, no transporte de íons e ATP, levando à morte do micro-organismo (vírus, bactérias e fungos).



ResPure™

Ação contra vírus, bactérias e fungos para formulações com aplicação no peito, vaporização, 
inalação e higienização da pele, superfícies, utensílios e ambientes.

ResPure™ possui compostos estudados extensivamente que apresentam amplo espectro de atividades antiviral, antibacteriana e antifúngica. 
A combinação dessas frações possibilita um maior sinergismo frente aos micro-organismos causadores de doenças em humanos e animais. 
Diversos estudos clínicos comprovam essas atividades em formulações para vaporização, inalação, aplicação tópica e para assepsia da pele e 
de superfícies.

Frente à crescente resistência dos micro-organismos aos ingredientes sintéticos essas propriedades possibilitam efeitos benéficos em 
aplicações médicas.

Virus

Bactérias 
Gram-Positivas

Bactérias 
Gram-Negativas

Fungos

Estudos indicam ação contra vírus envelopados e não-envelopados. Famílias 
Coronavirus, Rotavirus, Coxsackievirus, Herpesvirus.

Bacillus licheniformis, Bacillus thuringiensis, Listeria innocua, Micrococcus spp., 
Micrococcus luteus, Sarcina flava, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus hominis, Streptococcus mutans, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Actinomyces viscosus, Actinomyces spp., 
Bacillus cereus, Corynebacterium spp., Enterococcus faecalis, Enterococcus 
faecium, Lactobacillus spp., Peptostreptococcus anaerobius, Propionibacterium 
acnes.

Acinetobacter baumannii, Bacteroides spp., Escherichia coli, Fusobacterium 
nucleatum, Klebseilla pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Porphyromonas 
endodentalis, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella spp., 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas Putida, Salmonella enterica, Salmonella 
Typhi, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens, Veillonella spp., Yersinia 
enterocolitica.

Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus, 
Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Cladosporium spp., Penicillium citrinum, 
Penicillium chrysogenum, Fusarium oxysporum, Rhizopus oryzae,  Candida 
albicans, Candida krusei, Candida tropicalis, Trichophyton mentagrophytes, 
Fusarium oxysporum, Pyriculerie grisea, Glorosprium musarum, Phytophthora 
capsici, Alternaria spp., Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus 
niger, Blastoschizomyces capitatus, Candida albicans, Candida glabrata, Candida 
parapsilosis, Candida tropicalis, Cladosporium spp., Cryptococcus neoformans, 
Epidermophyton flocossum, Fusarium spp., Malassezia furfur, Malassezia 
ympodialis, Microsporum canis, Microsporum gypseum, enicillium spp., 
Rhodotorula rubra, Saccharomyces cerevisiae, Trichophyton mentagrophytes, 
Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, Trichosporon pp.

Antiviral, Antibacteriano e Antifúngico
Alguns Micro-organismos Estudados

ResPure™



ResPure™

Sugestões de Fórmulas 

Pomada Broncodilatadora, Mucolítica, 
Expectorante e Antisséptica 

Sabonete Antisséptico

Uso Tópico

Gel Alcoólico 70% Antisséptico

ResPure ™  1%
Pomada qsp 30 g

ResPure ™  1%
Sabonete líquido qsp 100 mL

ResPure ™ 1%
Gel Alcoólico 70% qsp 100 g

Posologia: Aplicar uma camada fina no  pescoço, no peito e nas 
costas, 3 vezes ao dia ou conforme orientação do prescritor.

Posologia: 
1 - Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia. 

2 - Aplique na palma da mão a quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. 

3 - Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si.

4 - Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos.

5 - Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.

6 - Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos, com movimento de vai e vem

7 - Esfregue o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular.

8 - Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo 
movimento circular.

9 - Esfregue o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular.

10 - Enxague as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.

11- Seque as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.

Posologia: Aplicar nas áreas desejadas conforme orientação do 
prescritor.



Sugestões de Fórmulas 

ResPure™

Inalação e Vaporização

Ambientes, Utensílios e Superfícies

Solução de Inalação para Assepsia das Vias 
Aéreas (Vaporizador)

Spray para Ambientes

Solução de Inalação para Assepsia das Vias 
Aéreas (Inalador)

Sabonete Antisséptico para Higienização de 
Máscaras

Solução para Assepsia de Superfícies

ResPure ™ 1%

Soro Fisiológico qsp 500 mL

ResPure ™ 1%

Álcool 96°GL qsp 100 mL

ResPure ™ 1%

Soro Fisiológico qsp 350 mL

ResPure ™ 1%

Sabonete Líquido qsp 100 mL

ResPure ™ 1%

Álcool 70% qsp 100 mL

Posologia: Adicionar 50 mL da solução no reservatório do 
vaporizador e dispersar os vapores no ambiente. 
Pode também ser adicionado em água aquecida liberando vapor, ou 
fazer uso em difusor e/ou umidificador de ambientes.

Posologia: Borrifar no ambiente.

Posologia: Adicionar 10 mL da solução no copo do inalador e 
preencher o reservatório com água filtrada ou fervida (fria) de 
acordo com a especificação de cada equipamento. 
Utilizar 1 vez ao dia por até 7 dias ou conforme orientação do 
prescritor.

Posologia: Após fazer a imersão da máscara em um recipiente com 
água potável e água sanitária (2,0% a 2,5%) por 30 minutos, realizar 
o enxague da máscara em água corrente e lavar com o sabonete 
para higienização de máscaras.

Posologia: Aplique quantidade suficiente da solução sobre a 
bancada e com um Sontara® limpe em “L” de uma extremidade a 
outra garantindo a assepsia total da área.
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Juntos,
nós criamos o futuro
da medicina 
personalizada.
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