
Pele saudável, animais mais felizes!
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FÓRMULA
Hidroxietil ureia                                     4,00 g
Extrato de Calendula of�cinalis             1,50 g
Extracto de Onopordum acanthium      1,00 g
Proceramidas                                          0,50 g
Extrato de ácidos graxos Ômega 3         0,50 g
Ceramidas                                               0,50 g
Nanoesferas com vitaminas A, E, F       0,50 g
EDTA dissódico                                      0,15 g
Excipientes q.s.p.                                   100 ml



Linha Dermocosmética 
para cães e gatos



A pele funciona como um órgão de defesa 
primária frente a múltiplas agressões do 
ambiente.

A barreira cutânea, sua camada mais 
superficial, constitui uma autêntica 
interface entre a pele e o meio ambiente:
Controla a perda transepidérmica de água 
e eletrólitos, protege contra os raios UV, 
evita o crescimento microbiano e assegura 
a renovação celular; sua saúde é de 
extrema importância.

A SAÚDE 
DA PELE
Uma questão de  
máxima importância

Uma barreira cutânea saudável requer uma 
delicada organização de seus componentes 
e um correto equilíbrio entre os processos de 
queratinização e descamação.

Irritação, ressecamento da pele, prurido ou 
pelagem opaca são apenas alguns dos 
sinais que podem identificar uma barreira 
cutânea alterada. Com o passar do tempo 
e falta de cuidados adequados, a pele se 
torna cada vez mais vulnerável.
 

Queratinócitos

Película hidrolipídica

Corneócitos

Lipídeos intercelulares

Reduz a perda de água 
transepidérmica

Evita a entrada de 
agentes nocivos

_
Barreira cutânea, estrutura e função normal



A linha dermocosmética 
LABYDERM mantém o 
equilíbrio natural da pele. 
Destaca-se por seus 
componentes inovadores e 
pela ótima combinação de 
suas formulações. Seus 
componentes são todos 
hipoalergênicos e de 
origem natural.

» Por sua exclusiva formulação, a linha LABYDERM regula a 
sensibilidade cutânea e previne a descamação excessiva.

» Na pelagem, reduz a queda e contribui para o crescimento 
saudável dos pelos.

» LABYDERM reduz os danos sobre a barreira cutânea, atuando 
nas causas que alteram seu equilíbrio.

» Os componentes da linha LABYDERM foram cuidadosamente 
selecionados, através de critérios dermatológicos. Seus produtos 
são isentos de sal e corantes.

» A tecnologia aplicada e qualidade certificada em cada etapa, 
fazem de LABYDERM uma linha confiável para o cuidado de 
cães saudáveis ou com dermatopatias.
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»  A linha LABYDERM contém Nanoesferas exclusivas de 
vitamina A, E e F (ácidos graxos) que oferecem proteção e 
nutrição a cada camada da barreira cutânea. As Nanoesferas 
são lipossomas especiais que, por suas características únicas, 
disponibilizam as vitaminas em profundidade, preservando a 
qualidade destas. A tecnologia das Nanoesferas assegura uma 
perfeita dosagem e efeitos mais duradouros, graças a 
liberação contínua das vitaminas.

A linha dermocosmética Labyderm oferece os cuidados essenciais 
para preservar a integridade da barreira cutânea e pelagem:

✓ Protege e repara

✓ Repõe os lipídeos e nutre em profundidade

✓ Hidrata e mantém a umidade natural da pele

✓ Limpa sem agredir
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LABYDERM PREMIUM COVER é um produto de aplicação 
spot on que ajuda a restabelecer em profundidade a 
barreira protetora da pele. 

Especialmente recomendado para cães e gatos, nos casos 
em que a pele se encontra alterada ou em seu limite de 

Premium Cover
AMPOLA REGENERADORA
» Mantém a integridade da barreira cutânea

      Ampola de 2 ml: Gatos e Cães até 20 kg.

      Ampola de 4 ml: Cães acima de 20 kg.

� Aplicar em três pontos distintos ao longo do dorso do 
animal, diretamente sobre a pele.

� Dose inicial: uma ampola semanalmente.
� Dose de manutenção: uma ampola mensalmente.
� A dose pode variar conforme critério do médico veterinário.

integridade e pode ser utilizado como coadjuvante no 
controle de processos atópicos ou outras dermatopatias 
frequentes.

Sua exclusiva formulação integra componentes que 
participam de forma ativa na reparação epidérmica.

Como usar Labyderm Premium Cover?

Como atua LABYDERM 
PREMIUM COVER?

     EXTRATO DE ONOPORDUM 
ACANTHIUM: estimula a produção 
de novos queratinócitos, sua 
diferenciação e migração até as 
camadas mais superficiais. Melhora 
a união entre as células, promove a 
cicatrização e regenera a camada 
protetora da pele.

      ESFINGOLIPÍDIOS E 
FOSFOLIPÍDIOS: atuam como 
o “cimento” na estrutura da barreira 
cutânea

     CALENDULA OFFICINALIS: 
Reduz o prurido e a inflamação 
da pele, com propriedades 
emolientes e cicatrizantes. 
Possui efeito vasoconstritor, 
antiedematoso e adstringente.

      URÉIA MODIFICADA: 
Caracteriza-se por sua alta 
eficácia hidratante da camada 
superficial, sem ser oclusiva. 
Melhora a elasticidade da pele.

      EXTRATO DE ÁCIDOS 
GRAXOS ÔMEGA 3: 
anti-inflamatório natural e 
antioxidante. Protege as 
membranas celulares, 
repõe lipídios e previne a 
desidratação da pele.

      NANOESFERAS COM 
VITAMINAS A, E E F �ÁCIDOS 
GRAXOS�: nutrem e protegem 
a pele.

®

PRIMEIRO MÊS PRÓXIMOS MESES

Frequência das aplicações:



LABYDERM SKIN SOLDIER é um shampoo nutritivo, com 
pH neutro e sem adição de sais, ideal para uso em peles 
irritadas, sensíveis ou pacientes atópicos.

Sua formulação lhe concede efeitos calmante, 
anti-inflamatório, antioxidante e cicatrizante. Proporciona 
uma melhora do estado geral de peles lesionadas como 
consequência de processos atópicos e outras 
dermatopatias. Além destes efeitos, auxilia no controle 

Skin Soldier
SHAMPOO PARA PACIENTES ATÓPICOS
» Protege a pele das agressões externas

de infecções causadas por agentes oportunistas, como 
Malassezia spp.

Suas propriedades relipidizantes restauram e mantém a 
hidratação natural da pele, suavizam o pelo e 
proporcionam um ótimo aspecto a pelagem.

Limpa delicadamente, nutre e protege a barreira 
cutânea.

� Aplicar quantidade suficiente para o banho sobre o 
pelo do animal.

� Frequência de uso conforme indicação do médico veterinário.

Como atua LABYDERM 
SKIN SOLDIER?

     EXTRATOS VEGETAIS: Por sua alta 
concentração de flavonoides, saponinas 
e polissacarídeos, exercem um efeito 
anti-inflamatório e hidratante. Além 
disso, reativam a circulação e 
promovem a cicatrização.

      PROTEÍNAS QUATERNÁRIAS 
DE COLÁGENO HIDROLISADO: 
Trata-se de um hidrolisado de 
colágeno que possui atividade 
antimicrobiana, principalmente contra 
Malassezia spp. Possuem efeito 
nutritivo e suavizante sobre o pelo.

      COMPLEXO LIPÍDICO: Composto 
por biolipídeos essenciais extraídos da 
soja. Formam um filme protetor sobre 
o pelo e a pele reduzindo a perda de 
água transepidérmica (TEWL).

    TENSOATIVOS SUAVES: 
Surfactantes de limpeza delicada 
que preservam ao máximo as 
propriedades da pele. Promovem 
higiene e proteção.

®

Como usar Labyderm Skin Soldier?

� Pode ser utilizado como shampoo de uso rotineiro ou como 
coadjuvante no controle de processos atópicos e outras 
dermatopatias. Neste último caso, recomenda-se deixar o 
produto atuar por 10 minutos antes do enxague.

     QUERATINA QUATERNÁRIA: 
proporciona maciez a pelagem, com 
reparação focalizada e nutrição de 
pele e pelos.



Práticas habituais, como os banhos, afetam a estrutura 
superficial da pele e podem predispor a perda de água, 
descamação excessiva e eventualmente, crescimento 
microbiano.

LABYDERM BIOFORCE proporciona hidratação imediata a 
superfície da pele e pelagem. Indicado especialmente para 

Bioforce
SPRAY HIDRATANTE AFTER SHOWER
» Restabelece o equilíbrio natural da pele após o banho

uso após o banho de cães e gatos, a fim de restaurar o 
equilíbrio da película hidrolipídica.

Seus componentes promovem a sedosidade, reduzem a 
estática e facilitam a escovação.

É um excelente aliado para ressaltar a beleza de uma 
pelagem saudável, logo após o banho (a�er shower).

               O alto conteúdo de 
ÔMEGA 3 e UREIA MODIFICADA 
relipidizam a superfície e hidratam, 
reconstituindo rapidamente o 
equilíbrio da barreira cutânea.

Como atua LABYDERM 
BIOFORCE?

®

LABYDERM BIOFORCE tem 
seus componentes 
rapidamente aproveitados 
pela pele e pelo.

� Aplicar imediatamente após o banho, sobre a 
pelagem seca.

� Dose de manutenção: Aplicar mensalmente.

Como usar Labyderm Bioforce?

              Proporciona todos os 
benefícios da CALÊNDULA, 
CERAMIDAS e PROCERAMIDAS, 
além de outros componentes.

� Como auxiliar nos processos atópicos e outras 
dermatopatias, aplicar semanalmente durante um período 
de 4 semanas e posteriormente, uma vez por mês, 
segundo critério do médico veterinário.
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» Restabelece o equilíbrio natural 
da pele após o banho • SPRAY

» Protege a pele das 
agressões externas • SHAMPOO 

» Mantém a integridade da 
barreira cutânea • AMPOLA

APRESENTAÇÃO: 
Frasco contendo 100 ml.

APRESENTAÇÃO: 
Ampolas dose única contendo 2 e 4 ml.

APRESENTAÇÃO: 
Frasco contendo 220 ml.

FÓRMULA
Tensoativos Suaves                                                10,0 g
Extrato vegetal descongestivo*                               2,0 g
Hidroxietil ureia                                                        2,0 g
Proteínas quaternárias de Colágeno hidrolisado      2,0 g
Queratina quaternária                                              1,0 g
Nanoesferas com Vitaminas A,E,F                          1,0 g
Complexo lipídico                                                     1,0 g
EDTA dissódico                                                         0,1 g
Excipientes q.s.p.                                                  100 ml
*Conjunto de extratos naturais: Hamamelis virginiana, Hypericum
Perforatum, Calendula officinalis, Aesculus hippocastanum, Malva
sylvestris, Tilia cordata, Mentha piperita, Achillea millefolium.

FÓRMULA
Hidroxietil ureia                                     4,00 g
Extrato de Calendula of�cinalis             1,50 g
Extracto de Onopordum acanthium      1,00 g
Proceramidas                                          0,50 g
Extrato de ácidos graxos Ômega 3         0,50 g
Ceramidas                                               0,50 g
Nanoesferas com vitaminas A, E, F       0,50 g
EDTA dissódico                                      0,15 g
Excipientes q.s.p.                                   100 ml

FÓRMULA              
Extrato de Onopordum acanthium            3,0 g
Ceramidas                                                    3,0 g
Extrato de Calendula of�cinalis                 2,0 g
Hidroxietil ureia                                          2,0 g
Extrato de Ácidos graxos ômega 3              1,0 g
Nanoesferas com Vitaminas A,E, F             1,0 g
Proceramidas                                                 0,5 g
EDTA dissódico                                             0,2 g
Excipientes q.s.p.                                        100 ml

®

Bioforce

®

Premium Cover

®

Skin Soldier
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Telefone: (19) 3881 4780 | labyes@labyes.com.br

»  www.labyes.com/labyderm
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