
Espumil™

Espumil™
Base lipofílica para tratamento capilar

Espumil™ é uma base lipofílica formadora 
de espuma, que é gerada pela ativação 
da embalagem espumadora. As 
características únicas e inovadoras de 
Espumil™ asseguram a simples aplicação 
de ativos farmacêuticos lipofílicos (APIs) e 
ingredientes dermacêuticos (DCIs) em áreas 
de difícil tratamento, sem gotejamento. 
Espumil™ demonstrou ser um veiculo 
ideal e estável para aplicação de minoxidil 
base, e especialmente adequado para as 
necessidades do couro cabeludo.

Espumil™ foi idealizado de acordo com 
os mais avançados conhecimentos sobre 
segurança e tolerância de veículos tópicos e 
máxima solubilidade para ativos lipofílicos 
APIs e DCIs.

Aplicações
• Alopecia androgenética feminina
• Alopecia androgenética masculina
• Alopecia areata 
• Efl úvio anágeno
• Efl úvio telógeno
• Pós-cirurgia de transplante em portadores  
 de alopecia

Benefícios de Espumil™ 
• Fórmula suave, sem propelentes
• Proporciona espuma cremosa com   
 oleosidade mínima
• Livre de gotejamento
• Compatibilidade única e comprovada   
 estabilidade com APIs e DCIs lipossolúveis,     
 como minoxil base
• Veículo não irritante (contém < 5 %   
 propilenoglicol e < 15 % álcool)
• Base pronta para uso
• Proporciona individualização da terapia e  
 doses mais precisas
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Fagron 
Advanced Derma
Terapia Dermatológica 
Avançada
Inspirada pela vivência de mais de 
20 anos em ativos para formulações 
magistrais para a dermatologia, e 
apoiada por vasta pesquisa científi ca, a 
Fagron desenvolveu um novo padrão de 
cuidados para pele.

Fagron Advanced Derma proporciona a 
prescritores e pacientes a mais avançada 
terapia dermatológica individualizada.
• Veículos formulados de acordo com 

profundos conhecimentos científi cos, 
fundamentados na segurança e 
tolerância de ativos tópicos

• Diferentes bases, específi cas para 
cada tipo de pele

• Uso seguro em peles lesadas e 
sensíveis

• Excelente compatibilidade com 
grande variedade de APIs e DCIs

• Sugestões de fórmulas para diversas 
indicações clínicas 

Consulte todas as compatibilidades 
de FAD



Espumil™

Sugestões de Formulações com Espumil™
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Espuma capilar com latanoprosta 
para alopecia: monoterapia

Latanoprosta Fagron                             0,005 %
Espumil™ qsp 100 ml

Espuma capilar com latanoprosta 
para alopecia: terapia associada 

Latanoprosta Fagron 0,005 %
Minoxidil base 5 %
Espumil™ qsp 100 ml

Espuma capilar para alopecia 
androgenética feminina

Minoxidil base   2 % a 5 %
17-alfa estradiol  0,05 %
Espumil™          qsp  100 ml

Espuma capilar para alopecia 
androgenética masculina

Minoxidil base   5 %
Tretinoína 0,01 %
Espumil™          qsp  100 ml

Espuma capilar para alopecia: 
monoterapia

Minoxidil base   5 %
Espumil™          qsp  100 ml

Espuma capilar para estímulo à 
microcirculação folicular

Minoxidil base   5 %
Propionato de clobetasol     0,05 %
Espumil™          qsp  100 ml

Espumil™ é recomendado como veículo para os seguintes APIs e DCIs:

Para informações completas sobre o veículo 
ideal para cada API/DCI, consulte a tabela de 
compatibilidade do Fagron Advanced Derma.
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As informações contidas neste material refletem o conhecimento científico e pesquisas relativos à sugestões de formulações, 
compatibilidade e doses recomendadas. Todas as indicações, usos, eficácia, segurança e biodisponibilidade devem ser, 
impreterivelmente, avaliadas do ponto de vista clínico e farmacêutico. A Fagron se isenta de qualquer responsabilidade quanto a 
eficácia ou efeitos ocasionados pelas sugestões de formulações contidas neste material.

Latanoprosta Fagron 0,005%
Propionato de clobetasol 0,05%
Cetoconazol 2%
Minoxidil base 2 a 5%

Tretinoína ( vitamina A ácida) 0,01 a 0,1%
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