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SOLUVIT® 
Complexo Vitamínico Hidrossolúvel  
(Vitaminas A, E, F, H, H’, Pantotenato de Cálcio, Inositol, Extrato de Castanha da Índia) 
 

� Anti-Idade 

� Nutritivo para peles oleosas 

� Combate a dermatite seborreica 

� Reduz a oleosidade da pele e cabelos 

 
 
SOLUVIT® é uma combinação de vitaminas A, E, F, H e H’ , pantotenato de cálcio, inositol e extrato de castanha da 
índia, em veículo hidrossolúvel 

 
SOLUVIT® mantém as atividades individuais de cada um dos seus componentes, que juntos atuam com efeito 
sinérgico, proporcionando resultados melhores do que os obtidos com o uso isolado de cada um deles. Previne o 
envelhecimento cutâneo induzido pela radiação UV, atua como agente redutor da oleosidade da pele e cabelos, é 
nutritivo e anti-radicais livres. 
 
Vitamina A: Ela regula o processo de maturação da célula. O uso tópico da vitamina A ajuda a 

reestabelecer a condição normal do ciclo celular na epiderme. 
 

Vitamina E: 
  

É um potente antioxidante, com excelente ação anti-radicais livres. Além disso, é também 
umectante e possui ação antiinflamatória. 
 

Vitamina F: Rica em ácidos graxos essenciais, especialmente Ácido Linoleico, fornece à pele alguns 
nutrientes muito importantes, que colaboram para mantê-la íntegra e com aspecto 
saudável, reduzindo os sinais de envelhecimento. 
 

Vitamina H: É importante na manutenção do correto funcionamento das glândulas sebáceas. Tem sido 
usada como ingrediente ativo no tratamento da alopécia (queda de cabelo), dermatite 
 seborreica e caspa.  
 

Vitamina H’: Influencia de forma positiva o mecanismo de regulação sebácea. 
 

Pantotenato 
de Cálcio e 
Inositol: 
 

 
Ajudam a regular a produção de ácidos graxos. Promovem efeitos benéficos no 
metabolismo das células da pele e cabelo. 
 

Extr. Castanha 
da Índia: 

Aumenta a resistência dos capilares, promove um aumento da microcirculação e facilita a 
drenagem de impurezas e toxinas da pele. 
 

 
 

 
APLICAÇÕES: 
 
� Géis Nutritivos para Peles Oleosas 
� Cremes Nutritivos / Noturnos 
� Emulsões & Géis Anti-Idade 
� Seruns Faciais & Para Área dos Olhos 
� Géis Reguladores da Oleosidade 
� Loções Oil-Free Nutritivas 

� Produtos Solares e Pós-Solares 
� Shampoos Anti-Oleosidade 
� Shampoos Nutritivos 
� Loções Capilares 
� Shampoos Anti-Queda 
� Condicionadores 
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CONCENTRAÇÃO USUAL:  1 a 5 % 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
� SOLUVIT® não deve ser aquecido acima de 40°C 
� Devido à sua cor forte, pode tingir as formulações 


