
 

Página 1 de 2 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

BIOSOME® DMAE 
                                     

 

 

    

   INCI NAME: Dimethyl Amino ethanol (AND) Phosphatidycholine. 

    

    

 

DESCRIÇÃO 

Biosome® DMAE é a dispersão aquosa de DMAE, também conhecida como Dimetil Amino Etanol. Suas 

moléculas são encapsuladas em esferas fosfolipídicas, também conhecidas como Lipossomas, as quais 

potencializam seu transporte e a absorção dos princípios ativos através da pele pela sua afinidade com os 

fosfolipídios cutâneos. Em verdade, as estruturas dos lipossomas mimetizam a barreira fosfolipídica do extrato 

córneo, atravessando-o e levando os ativos para além da epiderme. 

 

PROPRIEDADES 

O Citrato de DMAE, o ingrediente ativo do Biosome® DMAE. Não se sabe ao certo o mecanismo de 

ação do DMAE na pele. Em seu livro “O fim das rugas”, Dr. Nicholas Perricone, médico dermatologista norte 

americano e professor de Dermatologia da Yale Medical School, faz referência (sem comprovações científicas) 

sobre a possibilidade de o DMAE atuar estimulando a liberação do neurotransmissor acetilcolina que, por sua 

vez, estimularia os músculos da face ocasionando um efeito tensor na pele. O DMAE acabou sendo comparado 

a toxina botulínica, já que ambos agem no músculo, mas o DMAE provoca tensão e enrijecimento dos 

Informações Técnicas 
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músculos enquanto a toxina provoca o bloqueio da contração muscular. É indicado na formulação de produtos 

anti ageing, no combate às rugas (rosto) e em produtos corporais indicados no tratamento da flacidez em 

geral. Teor de DMAE - mín. 5,0%. 

 

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA 

Em preparações skin care recomendamos a adição de 5,0 à 15,0%. 

Não é necessário aplicar fator de correção. 

 

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS 

Biosome® DMAE deve ser utilizado e processado abaixo de 40ºC e incorporado na fase aquosa de 

formulações cosméticas como cremes ou creme géis aplicáveis a veiculação de lipossomas. Evitar teores acima 

de 20% de álcoois na formulação e nas emulsões não-iônicas com baixas concentrações de tenso-ativos. 

Estável na faixa de pH entre 5,0 e 9,0. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Literatura do fabricante. 

http://www.ilumina.com.br/novidades/julho/001-2.htm 

http://plasticaebeleza.terra.com.br/arquivo/beleza/dmae.htm 
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