
Fitalite™

Fitalite™
Gel-creme natural premium

Fitalite™ é um gel-creme hidrofílico
natural muito leve, que possui formulação
única. Fitalite™ contém fi tossomas,
corpúsculos oleosos de origem vegetal,
que proporcionam propriedades 
antioxidantes e emolientes únicas. 
Fitalite™é um veículo tópico não oleoso 
e elegante, compatível com grande 
número de ativos farmacêuticos (APIs) 
e dermacêuticos (DCIs), assim como 
solventes.

Fitalite™ é ideal para prescrição
médica individualizada e cuidados diários 
da pele, atendendo de forma perfeita
às necessidades de peles vulneráveis,
sensíveis, oleosas e normais. Formulado 
de acordo com os mais avançados 
conhecimentos sobre segurança e tolerância 
de veículos tópicos, Fitalite™ não contém 
ingredientes nocivos, obsoletos ou 
controversos.

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

Benefícios de Fitalite™
•  Formulado com emulsionantes naturais
 e fi tossomas que contêm altas
 concentrações de triglicérides de ácidos
 linoléico e oleico
• Contém tocoferol, antioxidante que   
 protege os APIs e a pele
• Hidratação suave
• Sensorial leve
• Pode ser usado com antimicóticos e   
 antibióticos
• Por ser livre de parabenos e    
 propilenoglicol, pode ser usado em feridas
 ginecológicas e casos de dor vulvar   
 crônica, sem causar irritação
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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



Fitalite™

Sugestões de Formulações com Fitalite™
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Acne grau I

Ácido salicílico  3 %
Niacinamida  2 %
Fitalite™  qs 30 g

Acne moderada

VC-PMG  3 %
Acetato de zinco  3 %
Extrato de aloe vera  3 %
Fitalite™  qs 30 g

Acne vulgar - leve a moderada

Ácido salicílico 3 % 
Ácido mandélico 5 % 
Extrato de aloe vera 10 %
Fitalite™                  qsp  50 g

Rosácea pápulo-pustulosa

Ácido azeláico  15 %
Alfa-bisabolol  2 %
Fitalite™  qs 30 g

Controle de eritema na rosácea

Tartarato de brimonidina 0,5 %
Fitalite™                       qsp 50 g

Crescimento de cílios e sobrancelhas

Latanoprosta        0,005 %
Fitalite™     qsp 5 g

Dermatite atópica/Eczema

Niacinamida  2%
Dexpantenol  5%
Fitalite™  qs 50g

Hiperpigmentação periorbital

VC-PMG  3%
Bioskinup® Complex  3%
Vital ET™  3%
Fitalite™  qs 15g

Dermatite seborréica facial

Cetoconazol  2 %
Fitalite™  qs 30 g

Dermatite de fralda

Vital ET™ 3 % 
Óleo de amêndoas  10 % 
Óxido de zinco  10 % 
Fitalite™  qsp 60 g

Candidíase vulvovaginal recorrente

Metronidazol       0,75 %
Fitalite™      qsp 4 g

Tratamento de vaginoses

Lactobacillus rhamnosus  10.000.000 UFC 
Fitalite™                                qsp 4 g

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

Fitalite™ é indicado para:

Alfa-bisabolol 0,5 a 5%

Ácido azeláico 15 a 20%

Dipropionato  de betametasona 0,05%

Valerato de betametasona 0,025 a 0,1%

Ciclopirox olamina 1%

Cloridrato de clindamicina 1 a 3%

Propionato de clobetasol 0,05%

Clotrimazol 1 a 2%

Desoximetasona 0,25%

Dexpantenol 0,5 a 5%

Eritromicina 0,5 a 4%

Fluocinolona acetonida 0,01 a 0,1%

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

Pele normal

Pele oleosa

Pele lesada
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As informações contidas neste material refl etem o 
conhecimento científi co e pesquisas relativos à sugestões de 
formulações, compatibilidade e doses recomendadas. Todas 
as indicações, usos, efi cácia, segurança e biodisponibilidade 
devem ser, impreterivelmente, avaliadas do ponto de vista 
clínico e farmacêutico. A Fagron se isenta de qualquer 
responsabilidade quanto a efi cácia ou efeitos ocasionados 
pelas sugestões de formulações contidas neste material.

Ácido glicólico 5 a 15%

Acetato de hidrocortisona 0,25 a 1%

Cetoconazol 2%

Ácido lático 1 a 20%

Metronidazol 0,5 a 3%

Sulfato de minoxidil 2 a 5%

Furoato de mometasona 0,1%

Nicotinamida (vitamina B3) 2 a 5%

Ácido salicílico 0,5 a 20%

Tocoferol (vitamina E) 0,5 a 5%

Acetonido de triancinolona 0,025 a 0,1%

Ureia 5 a 10%


