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FAMÍLIA K-TREAT

CONFORTO, ALÍVIO E REVITALIZAÇÃO. 

GUIA PARA 
APRESENTAÇÃO
E VENDA

Soft Care lança uma linha completa de dermocosméticos para 
reconstruir e estabilizar a função da barreira epidérmica. 

Além de apresentar em todas as formulações Phytoesfi ngosine, 
Proteína do Baobá e Extrato de Aloe vera, cada produto 
da Família K-Treat oferece componentes específi cos que 
potencializam os resultados oferecidos. 

A combinação da Família K-Treat promove a interação do 
SENSE CARE SYSTEM, complexo de ingredientes selecionados 
que ativam mecanismos de defesa, reestruturação e, com isso, 
promover a manutenção da saúde da pele de cães e gatos.



PELE DESPROTEGIDA:
ALVO EM POTENCIAL

A pele vulnerável está continuamente sujeita ao ressecamento, 
descamação, prurido e desenvolvimento de dermatites. 

PELE NORMAL
Barreira lipídica com níveis 
normais de ceramidas, 
colesterol, ácidos graxos e 
fi toesfi ngosina.

PELE SECA
Alterações na função da 
barreira epidérmica causam 
defi ciência ou distúrbio na 
produção de ceramidas, 
o que desencadeia perda 
transepidérmica de 
água, ressecamento e 
sensibilização da pele.

DERMATITE
A pele sensibilizada e 
irritada está sujeita à 
penetração de agentes 
alérgenos e infecciosos. 
A reatividade exacerbada 
do sistema imunológico 
da pele aos fatores 
externos desencadeia o 
ciclo contínuo de prurido 
e lesões teciduais.

QUERATINÓCITOS

BARREIRA LIPÍDICA

GRÂNULOS
LAMELARES

AUMENTO DA 
PERDA DE ÁGUA

PATOGENOS

IRRITANTES

AUMENTO DE CÉLULAS 
PRÓ INFLAMATÓRIAS E 

CITOCINAS

SENSE CARE SYSTEM:
A CHAVE PARA A SOLUÇÃO 

Reunimos os melhores ingredientes dermocosméticos para formar um sistema de moléculas 
ativadoras, que recuperam e estabilizam a pele sensibilizada.
Os principais mecanismos de ação do Sense Care System são:

Limpeza e higienização de cães e gatos com pele sensível, que estão em tratamento 

dermatológico ou que apresentam hipersensibilidade a produtos comuns.

Hidratação profunda da pele e pelagem secas e redução da perda transepidérmica de água. 

Reposição de ceramidas da camada lipídica da epiderme.

Recuperação dos queratinócitos da barreira epidérmica.

Proteção antioxidante contra radicais livres e agentes externos.

Alívio de prurido, sensibilidade cutânea, descamação, alopecia e excesso de oleosidade.

Maciez, brilho e diminuição da sensibilidade cutânea, da descamação, da alopecia, e do 

excesso da pelagem quebradiça.

PROTEÍNA DO BAOBÁ
• Nutrição com aminoácidos. 
• Recuperação da elasticidade da pele.

PHYTOESFINGOSINE
• Precursora da ceramida.
• Reestruturação da camada lipídica do estrato córneo.
• Equilíbrio da microfl ora da epiderme.
•Renovação celular. 

EXTRATO DE ALOE VERA
• Regeneração celular.
• Hidratação das camadas mais 
   profundas da pele.
• Auxilia na reepitelização.

ÉSTER DE JOJOBA
• Recuperação da barreira epidérmica.
• Ação emoliente.
• Proteção térmica e aumento da resistência
   da pelagem quebradiça.
• Facilita a escovação.
*Presente no K-treat Condicionador Micelar

PANTENOL
• Ação umectante e condicionante.
• Estimulante do metabolismo epitelial.
• Maciez, brilho e desembaraço da pelagem.
*Presente no K-treat Oto Micelar

COMPLEXO MICELAR
• Tensoativos suaves de alta tecnologia. 
• Atração e remoção de gorduras, cerúmen e impurezas sem
   agredir pele e pelagem.
• Distribuição uniforme dos ingredientes por toda a pelagem.

EXTRATO DE MENTHA PIPERITA
• Alívio e conforto à pele.
• Prolongamento da sensação de
   refrescância pós-banho.

SENSE CARE
SYSTEM



PARA A MÁXIMA ATIVAÇÃO E 
APROVEITAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO 
SENSE CARE SYSTEM É IMPORTANTE 
UTILIZAR EM CONJUNTO A LINHA 
COMPLETA K-TREAT, GARANTINDO A 
INTERAÇÃO DE TODAS AS MOLÉCULAS 
DESSE SISTEMA. 

K-TREAT SHAMPOO MICELAR

K-TREAT CONDICIONADOR MICELAR

• REMOÇÃO SUAVE DAS IMPUREZAS PELO COMPLEXO MICELAR
• CONFORTO PARA A PELE SENSÍVEL
• HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PELE
• ALÍVIO E REFRESCÂNCIA PROPORCIONADOS PELO EXTRATO 
   DE MENTHA PEPIRITA
• pH BALANCEADO
• SULFATE FREE
• SEM PARABENOS

• ALTO PODER CONDICIONANTE
• FACILITA A ESCOVAÇÃO
• HIDRATAÇÃO E NUTRIÇÃO PROFUNDA DA PELE
• IDEAL PARA PELE SENSÍVEL
• REDUÇÃO DO RESSECAMENTO 
• PROTEÇÃO TÉRMICA E FORTALECIMENTO DA PELAGEM
   QUEBRADIÇA PROPORCIONADOS PELO ÉSTER DE JOJOBA

Indicado para higiene semanal de cães e gatos com pele sensível ou sensibilizada.

MODO DE USO: Uso 
tópico. Molhar a pelagem 
e aplicar o K-Treat 
Shampoo Micelar, 
massageando e deixando 
agir por 10 minutos. 
Enxaguar bem e repetir a 
aplicaçao, se necessário. 
Para melhores resultados, 
aplique em seguida o 
K-Treat Condicionador 
Micelar. Utilizar a critério 
do médico-veterinário.

MODO DE USO: Uso 
tópico. Após o uso 
do K-Treat Shampoo 
Micelar, aplicar o K-Treat 
Condicionador Micelar, 
deixar agir por 5 minutos 
e enxaguar bem.
Utilizar a critério do 
médico-veterinário.

Indicado para nutrição e hidratação intensiva da pele sensível ou sensibilizada de cães e gatos, 
Conferindo brilho e maciez à pelagem.

K-TREAT CONDICIONADOR MICELAR

deixar agir por 5 minutos 

Indicado para nutrição e hidratação intensiva da pele sensível ou sensibilizada de cães e gatos, 

Indicado para higiene semanal de cães e gatos com pele sensível ou sensibilizada.

FÓRMULA:
Cada 100mL contém:
Éster de Jojoba........................4,00g
Extrato de Mentha Pepirita....1,000g
Extrato de Adansonia digitata 
Hidralisada (baobab)..............0,50g
Extrato de Aloe vera................0,50g
Phytoes� ngosine....................0,01g

FÓRMULA:
Cada 100mL contém:
Extrato de Mentha Pepirita ..............2,000g
Extrato de Aloe Vera....................... ..0,500g
Extrato de Adansonia digitata 
Hidrolisada (baobab)........................0,100g
Phytoes� ngosine......................... ....0,001g

K-TREAT OTO MICELAR

K-TREAT SÉRUM REESTRUTURADOR

• SOLUÇÃO DE LIMPEZA AURICULAR PARA PELE SENSÍVEL
• REMOÇÃO DE CERÚMEN PELO COMPLEXO MICELAR
• HIDRATAÇÃO E RESTAURAÇÃO PROPORCIONADAS PELO
   D-PANTENOL 
• pH BALANCEADO

• SOLUÇÃO CONCENTRADA, QUE RESTAURA A INTEGRIDADE
   DA BARREIRA CUTÂNEA.
• RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA LIPÍDICA
• AUMENTO DA CAPACIDADE DE RETENÇÃO HÍDRICA DA PELE 
• REGENERAÇÃO CELULAR PROPORCIONADA PELO EXTRATO DE ALOE VERA
• MELHORA DA VITALIDADE E RESISTÊNCIA DA PELE E PELAGEM
• OIL FREE

Indicado para limpeza e proteção do ouvido de cães e gatos com pele sensível ou sensibilizada.

MODO DE USO: 
Uso tópico. Instilar o 
K-Treat Oto Micelar 
até preencher o 
conduto auditivo (1mL), 
massagear e retirar o 
excesso com algodão ou 
gaze. Pode ser aplicado 
diariamente. Utilizar 
a critério do médico-
veterinário.

MODO DE USO: Uso 
tópico. 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.

Indicando como adjuvante tópico para cães e gatos no cuidado da pele sensível e sensibilizada.

SOLUÇÃO DE LIMPEZA AURICULAR PARA PELE SENSÍVEL

HIDRATAÇÃO E RESTAURAÇÃO PROPORCIONADAS PELO

K-TREAT SÉRUM REESTRUTURADOR

• SOLUÇÃO CONCENTRADA, QUE RESTAURA A INTEGRIDADE
   DA BARREIRA CUTÂNEA.   DA BARREIRA CUTÂNEA.
• RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA LIPÍDICA
• AUMENTO DA CAPACIDADE DE RETENÇÃO HÍDRICA DA PELE 
• REGENERAÇÃO CELULAR PROPORCIONADA PELO EXTRATO DE 
• MELHORA DA VITALIDADE E RESISTÊNCIA DA PELE E PELAGEM
• OIL FREE

FÓRMULA:
Cada 100mL contém:
Extrato de Aloe vera..................6,00g
Extrato de Adansonia digitata 
(baobab)...................................1,00g
Phytoes� ngosine......................0,10g

FÓRMULA:
Cada 100mL contém:
Pantenol....................................... 0,50g
Extrato de Aloe vera......................0,50g
Extrato de Mentha piperita...........0,50g
Ácido Lático...................................0,12g
Extrato de Adansonia digitata
Hidrolisada (baobab)....................0,10g 
Phytoes� ngosine..........................0,02g



PHYTOESFINGOSINE 
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.

Molécula precursora da ceramida, que constitui cerca de 50% da porção lipídica da cama-
da 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 fi toesfi ngosina da pele, componente que atua na 
síntese de ceramidas.

PROTEÍNA DO BAOBÁ
Apresenta composição rica e única de aminoácidos, oferecendo benefícios dermatológi-
cos multifuncionais.

Proteína extraída da semente do fruto do Baobá (Adansonia digitata), árvore gigante de 
origem africana, que vive mais de dois mil anos e é conhecida como “Árvore da Vida”.
 
EXTRATO DE ALOE VERA
Suas aplicações dermatológicas mais reconhecidas são: hidratação, cicatrização de feri-
das e tratamento de queimaduras e dermatite por radiação.

Conhecida popularmente como Babosa, a Aloe vera é utilizada para fi ns medicinais e cos-
méticos há pelo menos 5.500 anos. No interior de suas folhas suculentas encontra-se um 
gel ricamente nutritivo, com propriedades regenerativas.

COMPONENTES DO 
SENSE CARE SYSTEM

Cada molécula dermocosmética 
integrante do sistema apresenta 
um papel específi co de atuação 
para proteger, reestruturar e 
manter a barreira epidérmica 
saudável e em equilíbrio.  

Agressores
externos

Q
U

ER
AT

IN
Ó

C
IT

O
S

Complexo lipídico: ceramidas, colesterol e 
ácidos graxos livres

Extrato de Aloe vera
hidratação das camadas profundas 
e reepitelização.

SENSE CARE
SYSTEM

COMPLEXO MICELAR 

Moléculas tensoativas de alta tecnologia, que proporcionam limpeza profunda da pele e 
pelagem sem agredi-las. As micelas atraem gorduras e sujidades, promovendo uma higieni-
zação suave e também facilitam a distribuição de nutrientes de forma equilibrada.

EXTRATO DE MENTHA PIPERITA
Complexo composto por extrato de hortelã (Mentha piperita), que ajuda a neutralizar a 
hiper-reatividade da pele e regula a microcirculação da epiderme, proporcionando alívio 
imediato e controle do prurido.

ÉSTER DE JOJOBA
Éster de cera líquida pura proveniente da semente da Jojoba (Simmondsia chinensis), alta-
mente estável e resistente à degradação ou oxidação. Diferentemente de um óleo vegetal, 
não apresenta característica gordurosa e possui alta capacidade de penetração na pele e 
pelagem. *Presente no K-Treat Condicionador Micelar

PANTENOL
Molécula precursora da vitamina B5, ácido pantotênico, micronutriente essencial na síntese 
e regeneração do tecido epitelial. Apresenta excelente capacidade de penetração na pele e 
age como um fi lme lubrifi cante sobre a pelagem. *Presente no K-Treat Oto Micelar

ANTES DEPOIS

Pele vermelha e com células de descamação na 
superfície e pelagem quebradiça.

Pele rosada, sem descamação e pelagem uniforme 
e brilhante com película envoltória representando o 
fi lme formado pelo éster de jojoba e o D-Pantenol.

SENSE CARE
SYSTEM

Extrato de Mentha piperita: refresca e 
acalma a pele irritada e sensível.

Éster de Jojoba: nutre a pele, protege e 
fortalece a pelagem quebradiça.  

Pantenol: recupera o epitélio e confere 
maciez e brilho à pele e pelagem.

MICELAS DE 
TENSOATIVOS SUAVES 

HIGIENIZADORES

Moléculas de gordura,
cerúmen e sujidades
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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 alívio da pele sensível ou sensibilizada pelo tratamento, espaçando as 
crises e promovendo bem-estar, devolvendo o animal para o carinho familiar. 

Conforto e alívio 
dermocosmético 
à pele sensível ou 
em tratamento.

ANTES DEPOIS

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 - Jaboticabal
DRA. FERNANDA 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 

CASOS CLÍNICOS COM USO DO SÉRUM 
REESTRUTURADOR K-TREAT NO 
TRATAMENTO TÓPICO

Os casos clínicos a seguir demonstram a eficácia de 
ação do Sérum Reestruturador K-Treat e sustentam a 
argumentação dos benefícios do complexo Sense Care 
System para a manutenção contínua da integridade da 
barreira epidérmica, com o uso da Família K-Treat.


