
Conheça a nova geração de ativos bióticos 
capazes de reinicializar a saúde do 
microbioma cutâneo, permitindo que 
a pele restaure sua força original.

LIBERDADE PARA A PELE DE CÃES E GATOS

• Biome System
• Dermosuplementação
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MICROBIOMA CUTÂNEO
O microbioma coevolui com os animais desde o 
nascimento. O primeiro contato acontece pela 
transferência materna e depois na interação com o 
meio ambiente. 

Trilhões de microrganismos, incluindo seus genes e 
metabólitos, habitam a pele e convivem em simbiose 
com os animais, mas ações de agressores externos 
ou desequilíbrios internos podem desestabilizar o 
ecossistema cutâneo.

A pele saudável apresenta um microbioma ricamente 
diversificado e a interação com o hospedeiro traz 
benefícios importantes, como1:

• Modulação da resposta imunológica
• Manutenção da integridade da barreira epidérmica
• Prevenção e controle da colonização de  

microrganismos patogênicos

DERMOSUPLEMENTAÇÃO 
COM ATIVOS BIÓTICOS                                                        

Lactobacillus arizonensis
Lactobacillus plantarum

Heptapeptídeo

-  Hidratação da pele e redução da 
 perda transepidérmica de água
-  Reequilíbrio da disbiose
-  Modulação do microbioma cutâneo
-  Estimulação das defesas naturais da pele
-  Manutenção da integridade da 
 barreira epidérmica
-  Recuperação da pele sensibilizada
-  Efeito antipoluição 

1. Rodrigues Hoffmann A, Proctor LM, Surette MG, Suchodolski JS. The microbiome: the trillions 
of microorganisms that maintain health and cause disease in humans and companion animals. Vet 
Pathol. 2016;53(1):10–21. doi:10.1177/0300985815595517 | 



A exposição a um microbioma diversificado é 
componente chave na regulação dos mecanismos de 
defesa da pele. Estudos demonstram que cães com 
alergias de pele exibem menor diversidade bacteriana 
cutânea em comparação a indivíduos saudáveis2.

Microbioma papel importante na
manutenção da saúde da pele

DISBIOSE
Desequilíbrio do microbioma, com proliferação de mi-
crorganismos patogênicos e diminuição da microbiota 
benéfica. Esse desbalanço microbiano está associado 
ao desenvolvimento de distúrbios dermatológicos. 

Estudos apontam a interação hospedeiro-microbioma 
como fator importante na patogênese da dermatite 
atópica. O aumento da presença de bactérias pato-
gênicas em cães, como Staphylococcus intermedius, 
pode induzir a exacerbação ou agudização dos sinais 
clínicos em indivíduos atópicos3.

2. Hoffmann AR. The cutaneous ecosystem: the roles of the skin microbiome in health and its association with inflammatory skin conditions in humans and animals. Vet Dermatol. 2017; 28: 60.
3. Santoro D, Rodrigues Hoffmann A. Canine and human atopic dermatitis: two faces of the same host-microbe interaction. J Invest Dermatol. 2016;136(6):1087–9.
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COMO REVERTER A DISBIOSE?

ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER OU MANTER 
O EQUILÍBRIO DO MICROBIOMA 

DERMOSUPLEMENTAÇÃO COM ATIVOS BIÓTICOS

 PREBIÓTICOS
 Substratos que servem como 

fonte de alimento para bactérias 
benéficas.

 PROBIÓTICOS
 Microrganismos vivos benéficos 

ao organismo.

 Bem conhecidos e presentes em 
suplementos alimentares para 
melhora da microbiota intestinal, 
esses bioativos também promo-
vem o restabelecimento e equi-
líbrio do microbioma cutâneo na 
aplicação tópica. 

 PÓS-BIÓTICOS 

 Nova geração de ativos bióticos, 
que mimetiza as ações dos pro-
bióticos, mas com melhor esta-
bilidade na formulação de der-
matocosméticos. 

 Moléculas metabólicas produ-
zidas por probióticos ou fra-
ções preservadas de bactérias 
probióticas. Essas substâncias 
influenciam o microbioma sele-
tivamente e propiciam um am-
biente favorável à proliferação 
das “bactérias do bem”.



HIDRATAÇÃO DA PELE

ESTIMULAÇÃO 
DA FILAGRINA

AÇÃO 
ANTIOXIDANTE

SUAVIZAÇÃO 
DA PELE

EFEITO 
ANTIPOLUIÇÃO

     Lactobacillus arizonensis
Pós-biótico produzido a partir da 
conversão de compostos orgânicos 
do extrato de Jojoba (Simmondsia 
chinensis) pelo probiótico de origem 
vegetal da espécie Lactobacillus 
arizonensis, bactéria adaptada às 
condições extremas do deserto do 
Arizona, EUA.
> Melhora a síntese da filagrina, proteí-

na que agrega a queratina no estrato 
córneo e atua como precursora dos 
fatores de hidratação natural.

> Favorece os componentes de coesão 
da epiderme.  

> Otimiza a formação do cimento 
lipídico impermeável ao redor dos 
queratinócitos.

> Ativa a renovação de células epiteliais.

     Lactobacillus plantarum
Probiótico-like obtido pelo proces-
samento biotecnológico do probió-
tico Lactobacillus plantarum, 
mantendo a parede celular da cepa 
intacta e preservando a viabilidade 
de suas propriedades específicas. 

     Heptapeptídeo
Peptídeo que atua como prebiótico e 
probiótico-like. 
> Ativa a proliferação de bactérias 

benéficas ao organismo.
> Modula as respostas imunológicas, 

proporcionando conforto à pele 
sensibilizada.

> Induz a produção de ceramidas 
na camada córnea, fortalecendo a 
barreira epidérmica. 

> Promove ação antioxidante contra 
agressores externos, como poluição e 
radiação UV.

> Controla a descamação graças 
ao reforço da coesão celular e 
restauração cutânea.

EFEITO ANTIPOLUIÇÃO
Menor adesão de alérgenos 
ambientais, como poeira, pólen, 
poluentes atmosféricos e outros 
agressores externos.

Nova geração de ativos bióticos capazes de reinicializar 
a saúde do microbioma cutâneo de cães e gatos

ESTIMULAÇÃO DE PEPTÍDEOS 
ANTIMICROBIANOS (defesas naturais)

=+
Extrato de 

Jojoba
Pós-biótico

SKB-on Complex
Probiótico

 Lactobacillus 
arizonensis
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MOUSSE
SKB-ON COMPLEX 

SPRAY



Remove as sujidades da pele sem precisar de banho, 
preservando e ativando a microbiota benéfica.

Promove limpeza suave, sem necessidade de 
enxágue, ao mesmo tempo que hidrata, auxiliando no 
fortalecimento da pele sensível e ressecada, além de 
controlar a entrada de poluentes do ambiente. 

Cada 100mL contém:
Lactobacillus arizonensis .................................. 1,000g 
Polifenóis de Hortelã .......................................... 1,000g 
Heptapeptídeo  .................................................... 0,700g 
Lactobacillus plantarum ................................... 0,250g

MODO DE USO: Uso tópico. Antes de utilizar, agitar 
ligeiramente o produto. Aplicar o SKB-on Complex 
Mousse sobre a pele seca e massagear no sentido 
contrário ao crescimento do pelo. Aplicar duas vezes 
ao dia ou conforme a indicação do médico-veterinário.

SKB-ON COMPLEX 

MOUSSE
SKB-ON COMPLEX 

SPRAY

Solução hidratante de fácil aplicação que restaura a 
barreira epidérmica e ativa as defesas naturais da pele.

Hidrata, auxiliando o fortalecimento da pele sensível e 
ressecada dos animais, além de controlar a entrada de 
poluentes do ambiente. 

Cada 100mL contém:
Lactobacillus arizonensis .................................. 1,000g 
Polifenóis de Hortelã .......................................... 1,000g 
Heptapeptídeo  .................................................... 0,700g 
Lactobacillus plantarum ................................... 0,250g

MODO DE USO: Uso tópico. Antes de utilizar, agitar 
ligeiramente o produto. Borrifar o SKB-on Complex 
Spray sobre a pele seca e massagear no sentido 
contrário ao crescimento do pelo. Aplicar duas vezes 
ao dia ou conforme a indicação do médico-veterinário.



SAC: 0800 77 22 702
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Linha de dermocosméticos capazes de reiniciar a pele, 
reequilibrar o microbioma e restaurar a barreira epidérmica, 
deixando a saudável e forte.

Indicados para limpar, fortalecer e hidratar intensivamente 
a pele de cães e gatos, sem deixar residual oleoso.

Liberdade
e conforto

Barreira epidérmica
íntegra

Microbioma 
em equilíbrio

Blindagem das barreiras 
de proteção da pele

Diminuição da perda 
transpidérmica de água

Menor adesão de poluentes agressores 
externos e alérgenos ambientais

Estimulação de peptídeos 
antimicrobianos

Reforço do 
cimento lipídico 

impermeável

Favorecimento  
dos componentes 

de coesão da 
epiderme

Estimulação 
da filagrina

BIOATIVAÇÃO DE 
MICRORGANISMOS DO BEM

> BIOME SYSTEM

Lactobacillus arizonensis
= Pós-biótico

Lactobacillus plantarum
= Probiótico-like

Heptapeptídeo
= Prebiótico


