
Nourivan™ Antiox

Nourivan™ Antiox
Creme base antioxidante

Nourivan™ Antiox é um creme hidrofílico 
antioxidante, de toque suave e rápida 
absorção, com formulação única. Este 
veículo combina tocoferol, ácido ascórbico e 
antioxidantes naturais, em uma formulação 
nutritiva, proporcionando proteção e 
hidratação para a pele. 

Nourivan™ Antiox foi especialmente 
formulado para ser compatível com 
ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) e 
dermacêuticos (DCIS) que são facilmente 
suscetíveis à oxidação, promovendo sua 
estabilidade nessas preparações.  

Formulado de acordo com os mais 
avançados conhecimentos sobre segurança 
e tolerância de veículos tópicos, Nourivan™ 
Antiox é livre de ingredientes nocivos, 
obsoletos ou controversos.

Aplicações
•  Tratamento de hipercromias com   
 hidroquinona
•  Formulações com ácido ascórbico ou ácido  
 retinóico
•  Terapias individualizadas com APIs   
 altamente oxidáveis
•  Indicado para pele normal e desidratada

Benefícios de Nourivan™ Antiox
•  Compatibilidade com APIs altamente   
 oxidáveis; adição de demais antioxidantes  
 não é necessária
•  Contém antioxidantes naturais que   
 protegem a pele
•  Toque suave e elegante
•  Altamente hidratante e protetor da pele
•  Não comedogênico
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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



Nourivan™ Antiox

Sugestões de Formulações com Nourivan™ Antiox
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Acne

Ácido salicílico    2 %
Extrato de aloe vera        5 %
Nourivan™ Antiox   qsp 30 g

Dermatite atópica / eczema

Cianocobalamina (vitamina B12)     0,07 %
Nourivan™ Antiox    qsp  60 g

Hipercromia facial, tratamento 
diurno

Niacinamida      4 %
Alfa-bisabolol    1 %
Nourivan™ Antiox  qsp 30 g

Hiperpigmentação

Hidroquinona   4 %
Ácido retinóico   0,05 %
Acetonido de fluocinolona   0,01 %
Nourivan™ Antiox   qsp 30 g

Hiperpigmentação e melasma

Ácido ascórbico (vitamina C)  15 %
Nourivan™ Antiox    qsp 50 g 
 
Obs: Em caso de pH < 3,0 deve ser ajustado para 5,5 - 6,0 
com NaOH diluído, para manter a estabilidade da 
vitamina C e não irritar a pele

Hiperpigmentação, tratamento 
noturno

Hidroquinona     4 %
Ácido kójico         1 %
Valerato de betametasona  0,1 %
Nourivan™ Antiox  qsp 30 g

Obs: Essa formulação tem validade de 30 dias devido à 
estabilidade do ácido kójico

Envelhecimento cutâneo

Tretinoína    0,05 %
Niacinamida  2 %
Nourivan™ Antiox  qsp 30 g

Envelhecimento cutâneo

Ácido ascórbico (vitamina C)  10 %
Niacinamida   4 %
Nourivan™ Antiox  qsp 50 g

Melasma

Alfa bisabolol   1 %
Niacinamida     2 %
Nourivan™ Antiox   qsp 50 g

Melasma

Ácido Tranexâmico             
3%
Nourivan™ Antiox    
qsp  50g

Melasma e hipercromias melânicas

Alfa arbutin                 2%
Ácido kójico                 4%
Ácido mandélico          4%
Nourivan™ Antiox    qsp  50g

Obs: Essa formulação tem validade de 30 dias devido à 
estabilidade do ácido kójico

Clareador axilar

Glicerol   5%
Alfa bisabolol   0,5%
Vital ET™   3%
Nourivan™ Antiox   qsp 30g

Nourivan™ Antiox é particularmente recomendado como veículo para os 
seguintes APIs e DCIs:

Nourivan™ Antiox é indicado para:

Ácido ascórbico  (vitamina C) 5 a 15%
Cianocobalamina (vitamina B12) 0,07%
Hidroquinona 2 a 10%
Resorcinol 5 a 15%

Retinol (vitamina A) 0,4%
Tretinoína 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 desidratada
Pele muito desidratada
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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.


