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SÉRUM
REESTRUTURADOR

O K-TREAT é um sérum reestruturador de alta tecnologia, 
com fórmula inovadora que alia a Phytoesfingosine 
à proteína do Baobá. Uma combinação perfeita que 
confere conforto, alívio e revitaliza a pele de pacientes 
atópicos ou com outras alergias cutâneas.

A Phytoesfingosine é extremamente eficiente na 
reestruturação da pele por sua atividade antiinflamatória 
e antimicrobiana. A proteína do Baobá possui alta ação 
antioxidante e é rica em aminoácidos que promovem 
resistência e hidratação profunda da pele ressecada. Phytoesfingosine

Baobá

Gigante árvore de origem africana, 
conhecida como “Árvore da Vida”, 
vive mais de 2 mil anos.
Para apopulação local é fonte de 
água potável, alimentação e 
proteção contra o sol.



PELE DESPROTEGIDA: ALVO EM POTENCIAL

CICLO DA PELE VULNERÁVEL

CHAVE PARA A SOLUÇÃO

Melhora a função de  
barreira para evitar a   
perda de hidratação

Fornece proteção 
antioxidante

Fortalece a defesa contra 
agentes agressores externos

Favorece a reposição de 
ceramidas

Acelera a restauração da 
camada lipídica do   
estrato córneo

Contribui para viabilidade de 
células normais e saudáveis

Fornece aminoácidos 
nutritivos que retêm a 
umidade na pele

Mantém a microflora  
cutânea em equilíbrio

Diminui a aspereza e torna a 
pele mais flexível e resistente

MANUTENÇÃOREESTRUTURAÇÃODEFESA 

K-TREAT
SÉRUM REESTRUTURADOR

ALTA CONCENTRAÇÃO 

COMPOSIÇÃO:

Phytoesfingosine 0,1%

Proteína do Baobá 1,0%

Extrato de Aloe vera 6,0%

Phytoesfingosine 
Reestrutura o complexo lipídico e a 
integridade da barreira cutânea.

Proteína do Baobá 
Fornece aminoácidos nutritivos, 
hidratantes e antioxidantes. 

Aloe vera 
Auxilia a regeneração celular e 
hidrata profundamente.

D-Pantenol 
Hidrata e restaura pele e pelagem, 
intensificando a maciez e o brilho. 

Barreira lipidica com níveis 
normais de ceramidas, colesterol, 
ácidos graxos e fytosfingosine.

Deficiências na barreira lipídica desencadeiam 
o aumento do TEWL (Perda transepidérmica 
de água), Aumenta o pH, facilita a infecção de 
bactérias e fungos, disfunção nas concentrações 
de cálcio, Irritação e sensibilização da pele.

PELE SECAPELE NORMAL DERMATITE
Irritações, Inflamação e infecção 
como decorrência, a dermatite 
perpetua pois a pele esta sendo 
continuamente lesada.

DEFICIÊNCIA DE LIPÍDEOS DEFICIÊNCIA DE LIPÍDEOS

QUERATINÓCITOS
PATOGENOS 
IRRITANTESBARREIRA LIPÍDICA

GRÂNULOS 
LAMELARES AUMENTO DE 

CÉLULAS PRÓ 
INFLAMATÓRIAS 
E CITOCINAS

AUMENTO DA 
PERDA DE ÁGUA

A deficiência de lipídeos específicos na pele estão associados à alergias de 
contato e dermatite atópica, que levam ao ressecamento da epiderme e 
concomitantemente à desregulação do pH, dos níveis de cálcio e do sistema 
imune; aumentando assim, a  susceptibilidade a irritações e inflamações e  
acarretando em atração de citocinas pró inflamatórias para a região.
 

A quebra da barreira epidérmica acarreta 
inflamações mediadas por Linfocitos T. Ao se corrigir 
a deficiência lipidica e consequentemente balancear 
pH e normalizar níveis de Cálcio, a inflamação diminui 
e a pele pode voltar à homeostase.
 



Agressores
externos

K-TREAT
Sérum Reestruturador

CHAVE PARA A ESTABILIDADE DA FUNÇÃO DE BARREIRA

Hidratação e nutrição da pele

Recuperação da elasticidade

Ação antioxidante

Reestruturação da camada lipídica do estrato córneo

Equilíbrio da microflora da epiderme

Renovação celular

Hidratação

Proteína extraída da 
semente do fruto do 
Baobá (Adansonia 
digitata). Apresenta 
composição rica e única de 
aminoácidos, oferecendo 
benefícios dermatológicos 
multifuncionais.

Molécula precursora da ceramida, que constitui cerca de 50% da 
porção lipídica da camada córnea, atuando na defesa natural da 
pele, protegendo-a contra as agressões físicas, químicas e biológicas, 
além de impedir a perda transepidérmica de água.

Obtida por processo biotecnológico de fermentação das 
leveduras da espécie Pichia ciferrii, resultando num ativo idêntico 
à fitoesfingosina da pele, componente que atua na síntese de 
ceramidas.  Integra-se ao complexo lipídico do estrato córneo, 
contribuindo com a função da barreira epidérmica e cuidando da 
pele de forma suave e natural, sem riscos de hipersensibilidade.

COMBINAÇÃO CHAVE: SINERGIA E EFICÁCIA

Proteína do Baobá Phytoesfingosine 

PELE DANIFICADA
- Ressecamento e aspereza
- Prurido
- Descamação
- Reatividade
- Desequilíbrio da microflora cutânea

PELE SAUDÁVEL
- Proteção 
- Hidratação 
- Resistência
- Reconstituição
- Barreira cutânea íntegra

       INDICAÇÃO
Indicado como adjuvante tópico no cuidado da pele 
sensível ou sensibilizada.

       MODO DE USAR 

Uso tópico em cães e gatos. Aplique na pele limpa e seca 
do animal, espalhando bem até total absorção. Utilizar até 
duas vezes ao dia ou a critério do médico veterinário. 

•Fórmula concentrada
Textura fluida

•Fácil aplicação
Total absorção

• Rápida absorção 
dos componentes na pele

•Oil free. 
Sem residual 

oleoso na pelagem

•Alto rendimento
Zero desperdício

SÉRUM: ALTA
PERFORMANCE 

ANTES DEPOIS

Penetração de 
agentes exógenos 
irritantes

Perda 
lipídica

Perda 
transepedérmica 
de água
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Complexo lipídico: ceramidas, 
colesterol e ácidos graxos livres

Proteína do Baobá
aminoácidos nutritivos hidratantes

Phytoesfingosine
precursora de ceramida. Integra-se ao sistema lamelar lipídico



No toque da pele, no carinho e no abraço, o tutor e o pet demonstram o amor e a 
proteção de viverem juntos em harmonia. 

Quando o animal está com uma dermatite, perde esse carinho diário, o que pode 
comprometer seu bem-estar e sua saúde!

A linha Dermato é composta por dermocosméticos, que se tornam aliados no 
tratamento de diversas doenças dermatológicas e foi desenvolvida para auxiliar no 
conforto e o alivio da pele sensível ou sensibilizada pelo tratamento, espaçando as 
crises e promovendo bem-estar, devolvendo o animal para o carinho familiar. 
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Conforto e alívio 
dermocosmético 
à pele sensível ou 
em tratamento.

ANTES DEPOIS

K-TREAT

PACIENTE: PIERRE
DRA. LETICIA CARUSO

Paciente com dermatite atópica canina
> Tratamento tópico: 
 K-treat (duas vezes ao dia)
 + Banhos com Propcalm shampoo e Hydra T
> Evolução de 30 dias de tratamento:
 Melhora das lesões pustulares, 
 eritema e repilação

PACIENTE: BELINHA
DRA. IVELIZE MELO

Paciente com dermatite atópica canina

> Tratamento tópico: 
 K-treat (duas vezes ao dia)
> Evolução de 30 dias de tratamento:
 Repilação e diminuição do eritema

PACIENTE: MARGOT
DRA. SÁLUA CAROLINA CATANEO

Paciente com DAPP, em crise 
> Tratamento tópico: 
 K-treat (duas vezes ao dia)
> Evolução de duas semanas de tratamento:
 Melhora das lesões do prurido e repilação

Imagem Histológica com 
Dermatite Superficial Perivascular

Imagem histológica após o tratamento 
evidenciando uma pele normal

Imagens histológicas
parte do Mestrado na UNESP - Jabotical
DRA. FERNADA OLIVEIRA
Efeito do K-treat em cães com diferentes 
Dermatopatias alérgicas
Nesse trabalho foi utilizado exclusivamente: 
K-treat para o tratamento tópico 
(duas vezes ao dia)
> Evolução de 30 dias de tratamento 


