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B I O V I T A L

CERAMIDAS 
III LIPO

INCI NAME (CAS): Ceramide 3 (100403-19-8), Diisopropyl dimer 
dilinoleate (-), Crambe abyssinica seed oil (-).

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



A pele, como um sistema de barreira, controla o movimento de água via matriz extracelular - que tem uma 
composição de 50% ceramidas, 25% colesterol e 15% de ácidos graxos livres.

As ceramidas são necessárias para a capacidade de retenção e 
regulação de água na pele. As ceramidas são os principais cons-
tituintes lipídicos da camada lamelar presentes no espaço inter-
celular do estrato córneo - que é composto de queratinócitos 
diferenciados (corneócitos) e lipídios. Estas camadas lamelares 
são conhecidas por proverem a propriedade de barreira à epi-
derme.

As ceramidas têm importante papel na estrutura e ma-
nutenção da permeabilidade de água da barreira da pele, 
mantendo as células juntas, numa estrutura regular e firme, 
promovendo uma estrutura organizada em conjunto com 
outros lipídeos presentes no estrato córneo.

As ceramidas estão presentes, principalmente, no interstício e são acompanhadas por quantidades equi-
molares de colesterol e ácidos graxos livres. Esta proporção é essencial para a organização normal do 
tecido nas estruturas das membranas que são responsáveis pelo funcionamento da barreira epidermal. 
A organização lipídica nas membranas da pele é diferente de outras membranas biológicas.

Algumas das ceramidas apresentam es-
truturas distintas, que não são vistas em 
outros tecidos, e onze formas são comu-
mente conhecidas. Dependendo da ca-
mada particular da pele (epiderme, es-
trato córneo etc.) a composição lipídica 
pode variar. Estes lipídeos apresentam 
um papel óbvio nas propriedades de bar-
reira da pele, limitando a perda de água e 
solutos e, ao mesmo tempo, prevenindo 
o ingresso de substâncias prejudiciais.

A CERAMIDA III faz parte de uma sé-
rie de ceramidas obtidas biotecnologi-
camente pela fermentação de leveduras. 
Dessa maneira, obtém-se ceramidas 
idênticas às da pele humana, de alta pu-
reza e segurança.

Este é o único processo de produção que permite oferecer ceramidas de qualidade no mercado. A sua 
aplicação tópica resulta em aumento significativo da hidratação e redução da aspereza da pele, após 
curto período de tratamento. O efeito é observado mesmo após a suspensão da aplicação. Ceramidas III 
causa um potente aumento da capacidade de retenção hídrica da pele, isto indica que ela se integra ao 
sistema lamelar lipídico, contribuindo com a função de barreira. Também demonstra grande capacidade 
de restauração da pele danificada por agentes químicos, peelings e condições climáticas. Normaliza a 
hidratação e a suavidade epidérmica, protege contra agressões externas conferindo suavidade e maciez,
auxiliando no rejuvenescimento.
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O cabelo é constituído por lipídeos externos (sebo) e lipídeos internos. As ceramidas, graças a suas proprie-
dades hidrofóbicas, integram-se facilmente no espaço intercelular ao criar um complexo lipoprotéico com as 
proteínas a sua volta. Também desempenham um papel de “cimento”, restabelecendo o reforço e ampliando a 
coesão celular do cabelo. Permitem uma sensível melhora no volume, brilho e na estrutura capilar, reforçando 
o vigor do cabelo.

Por outro lado, no caso de cabelos danificados 
por agressões oxidantes (tintura) ou por agres-
sões oxiredutora (permanente), a ceramida pro-
tege com eficácia o cabelo, atuando sobre sua es-
trutura, melhora as condições gerais dos fios e a 
coesão das células da cutícula, além de limitar a 
perda de peptídios hidrossolúveis e diminuir as 
alterações induzidas pela radiação UV sobre os 
fios. Portanto é necessário suprir o cabelo com 
substâncias microlipídicas essenciais das cera-
midas para manter a beleza e vigor, para combater a agressão diária da poluição.

Foi utilizado diisopropil dimerdi linoleate para facilitar o uso nas formulações cosméticas. Esses 2 com-
ponentes foram escolhidos por serem de origem vegetal e terem ação emoliente e solubilizante, que irão 
auxiliar também na eficácia da CERAMIDAS III LIPO.

CERAMIDAS III LIPO proporcionará ao produto final um excelente sensorial, deixando a pele sedosa e
macia, restaurando sua elasticidade - quando utilizada em produtos skincare. Em produtos haircare, a 
CERAMIDAS III LIPO auxilia na selagem da cutícula, além de melhorar a flexibilidade da fibra capilar, 
dando mais volume e movimento, o que proporcionará aos cabelos brilho natural.

Isso é possível graças às propriedades encontradas no Óleo de Absinto, que apresenta uma cadeia car-
bônica diferenciada, contendo de 50 -60% de ácidos graxos insaturados de cadeia-longa, contendo alto 
poder de condicionamento para pele e cabelo.

O Diisopropil dimerdilinoleate é produzido pela reação do álcool isopropil e ácido dilinoleico, um ácido
graxo essencial derivado de óleos vegetais. É um excelente éster emoliente, com propriedades hidratan-
tes. Tem poder de espalhamento único, e apresenta numerosos usos em várias formulações cosméticas.
CERAMIDAS III LIPO é altamente funcional, fácil de formular cosméticos e produtos de toilete. Ajuda 
na barreira epidérmica de lipídeos e realça, ao mesmo tempo, o conteúdo de água da pele em longo 
prazo, proporcionando suavidade e maciez. Em produtos para cabelo, auxilia a reposição de lipídeos na 
fibra capilar, resultando em cabelos com brilho, maciez e beleza.

Sugestão de uso
0,10% - 5,00%

Especificações físico-químicas
Aparência: líquido viscoso (pode turvar em baixas temperaturas)
Cor: amarelado
I. Acidez MG KOH/g: 3,0 max
I.Saponificação: 160,0 – 190,0
Densidade: 0,890 – 0,920
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