
Como solução para as 
agressões causadas pelo 
tratamento tópico. 

HYDRA T

DAC – DERMATITE ATÓPICA 

Cães com DAC apresentam perda 
transepidérmica e redução  na 
concentração de ceramidas, em pele 
lesionada ou íntegra.

Defeito na barreira cutânea - facilita o 
contato com alérgeno.

DAC

A hidratação (reposição de água) 
e reposição de barreira se torna 
fundamental na abordagem 
terapêutica dos pacientes. 

Banhos: aliviam a inflamação, removem 
alérgenos, aumentam a hidratação e 
recuperam a barreira por meio dos 
ativos utilizados.

Banhos aliviam a xerose - aspecto 
ressecado e envelhecido.
(Olivry, 2010)

Conforto e alívio 
dermocosmético 
à pele sensível ou 
em tratamento.



TERAPIA
TÓPICA
HOJE

ABORDAGEM TERAPÊUTICA

XAMPU MEDICAMENTOSO

Base do xampu para pele sensível

Ativo medicamentoso 

O xampu trata a pele contra 
o patógeno ou tem ação 
queratolítica

Possui efeitos adversos a 
longo prazo – ressecamento e  
resistência bacteriana. 

Pouco efeito cosmético: não 
hidrata, não tem cheiro agradável, 
não confere maciez à pelagem

Age na coagulação das 
proteínas citoplasmáticas e 
deteriora a membrana 

Uso prolongado leva ao 
ressecamento e a irritação 
da pele

Não tem ação desengordurante

TERAPIA TÓPICA
CLOREXIDINA (0,5 a 4%)
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Age sobre a membrana celular 
da bactéria, aumentando a 
permeabilidade e futura ruptura

Efeito residual 48h

Uso prolongado leva ao 
ressecamento e a irritação da 
pele

Formação de pouca espuma

É pouco estável – desestabiliza  
a formulação

Altera a permeabilidade de 
membrana citoplasmática dos 
fungos sensíveis rompendo–a

Uso prolongado leva ao 
ressecamento excessivo e 
à irritação da pele (prurido, 
descamação e consequente 
oleosidade)

PERÓXIDO DE BENZOÍLA 
(2,5 a 3%)

CETOCONAZOL (2%)

TERAPIA
TÓPICA
HOJE



FUNDAMENTOS
HIDRATANTES

SPRAY
HIDRATANTE

O uso de hidratantes proporcionam maior flexibilidade à pele

Hidratante, emoliente e umectante

Torna a pele mais macia e firme

Resultado eficaz

Mantém e forma um filme sobre a pele evitando a perda de água

Facilidade de aplicação

Impede a indução primária e acelera o processo de cicatrização

Praticidade para o tutor

Manutenção diária e nos banhos da hidratação da pelagem
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OLIGOSSACARÍDEOS DA 
FLOR DO AMOR PERFEITO 
promove hidratação profunda 
da epiderme (ativo hidratante 
e umectante)

ÁCIDO GLICIRRHÍZICO
alivia os sinais da inflamação, 
anti-inflamatório natural.

ÁCIDO HIALURÔNICO
forma um filme que impede a 
perda transepidérmica de água

NMF- Fatores naturais de 
hidratação promove ativação 
dos NMFs e melhora do 
aspecto sensorial da pele

Aumenta as aquaporinas 
(responsáveis pelo 
transporte de água e 
glicerol na epiderme)

Estimula a síntese de ácido 
hialurônico (ácido viscoso 
que age como “cimento” no 
tecido, retendo água dentro 
da matriz epidermal)

Essa é uma macromolécula 
exclusivamente extracelular. 
Sua cadeia é altamente 
hidratada, ocupando 
assim uma grande parte 
do espaço extracelular.  
Fica disposta ao redor 
das células, agregando-
as, formando assim um 
“filme” que impede a perda 
transepidérmica de água.

Ativo oclusivo

> URÉIA 5%
> GLICERINA 5%
> AC LÁTICO 2%
> PCA NA 2%

24H AÇÃO RESIDUAL
24 HORAS
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CONCLUSÃO
Pode ser utilizado para qualquer tratamento 
a base shampoo medicamentoso

Pós-banho imediato ou durante a 
semana para manter a hidratação

Pode ser utilizado como condicionante 
para todos os shampoos Soft Care

Pode ser utilizado para qualquer tratamento 
a base shampoo medicamentoso

Facilidade de aplicar, praticidade e 
propriedades não oleosas

SUPER HIDRATAÇÃO
HYDRA T


