
Sebonormine® é um extrato hidroalcoólico obtido da Spiraea ulmaria, 

que atua como um eficaz moderador da secreção oleosa da pele, 

apresentando ação  anti-seborréica, adstringente e antimicrobiana.

Este ativo é constituído principalmente por ácido gálico e por taninos, 

que desempenham a função de moderar a oleosidade da pele. O ácido 

gálico inibe a enzima 5 alfa-redutase, responsável pela formação da 

dihidrotestosterona, que estimula a produção de sebo nas glândulas. Os 

taninos atuam como adstringentes e elementos de constrição da 

estrutura cutânea. Essa constrição mecânica dos poros dilatados da pele 

é importante por diminuir a passagem do sebo secretado para a 

superfície cutânea.

®Sebonormine
Anti-seborréico, adstringente e antimicrobiano 
para o controle da oleosidade



Avaliação da eficácia Indicações e aplicações

Atividade anti-seborréica avaliada por bioengenharia cutânea Sebonormine® é indicado para minimizar a oleosidade da pele, como 

(Sebometer) A atividade anti-seborréica do ativo foi avaliada em 11 adstringente, sebonormalizante e antimicrobiano. Pode ser utilizado em 

voluntários saudáveis (entre 23 e 45 anos de idade), que receberam duas formulações antiacnéicas, anti-seborréicas e de efeito mate. 

aplicações diárias de uma emulsão contendo Sebonormine® a 5,0%. A 

quantidade de lipídeos na pele foi determinada por bioengenharia 

cutânea. O gráfico mostra os resultados obtidos no início e no término do Concentração de uso e recomendações farmacotécnicas

tratamento, utilizando uma emulsão placebo e outra com Sebonormine® deve ser adicionado de 2,0% a 5,0% em emulsões e géis e 

Sebonormine®. é estável até 80°C, com pH de estabilidade entre 4 e 10. Não é 

recomendada a manipulação de Sebonormine® em gel natrosol ou gel-

creme Nanocolloidyl 2022®.

Possíveis associações

Sebonormine® pode ser usado em formulações antiacnéicas, em 

associação com Aqua Licorice Extract PU®; hidratantes (como o 

SkinMimics®) e antiaging contendo Peptiline Ultra®, por exemplo. 

Sugestão de formulação

Fluido controlador da oleosidade

Sebonormine®.......................................................................................4,0%

Efeito adstringente avaliado por bioengenharia cutânea (Sebutape) Azeloglicina®...........................................................................................5,0%

O efeito adstringente foi avaliado em 12 voluntários saudáveis (entre 23 e Silica Shells®..............................................................................................1,0%

43 anos de idade), que utilizaram emulsão Sebonormine® a 5,0% versus Loção de Nikkomulese 41® com Natrosol............... qsp 100,0%

placebo. O gráfico mostra a variação do diâmetro dos poros da pele, pH de estabilidade:  5,0  - 7,0

devido à sua retração (adstringência) e a eficácia do ativo em reduzir 

estes. poros. Comentários: Sebonormine® controla a oleosidade, pois equilibra a 

produção sebácea, a transferência do sebo da glândula para a pele e a 

proliferação bacteriana. Azeloglicina® potencializa a ação 

sebonormalizante e Silica Shells® absorve as partículas de óleo no interior 

de sua cápsula oca. 
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Informações comerciais
Unidade Magistral
vendas@galena.com.br
0800.7014311 | 0800.142700

Atendimento técnico
galenatec@galena.com.br
www.galena.com.br

As formulações apresentadas são apenas sugestões e  requerem testes
preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto
a problemas que, eventualmente possam ocorrer pela não realização

de testes complementares com produtos finais.
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