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     Descrição 

Lactato de Amônio é um agente umectante e hidratante para cosméticos. Utilizado 

para tratamento da pele seca, com descamação, e para ictiose (uma doença caracterizada 

pela pele seca e enrugada, semelhante a escamas de peixe). 

 

 

     Propriedades 

Proporciona um toque agradável e atenua o ressecamento da pele, possibilitando a 

recuperação da umidade natural, principalmente em peles secas e com problemas de 

irritação.  

Tratamento da Pele Seca 

 
 



 

 

O aumento da hidratação da pele pode ser obtido com o uso do Lactato de amônio, 

que atua através de 2 mecanismos principais: 

 a) umectação; 

 b) hidratação ativa.  

Na umectação, o Lactato de amônio atua diretamente nas substâncias constituintes 

do estrato córneo a nível intracelular, fazendo aumentar a capacidade de retenção de água 

do estrato córneo.  

A principal função do Lactato de amônio é auxiliar no bom funcionamento do 

mecanismo de hidratação da pele, de modo a haver uma capacidade controlada em reter 

água pelo estrato córneo, fazendo com que a taxa de evaporação de água fique sempre em 

um nível normal e a pele permaneça sempre hidratada.  

Um estudo comparativo realizado nos USA no tratamento de xerodermia moderada e 

severa, mostrou a eficácia de uma loção a 12% Lactato de Amônio em comparação com uma 

loção a 5% de Ácido Láctico. O benefício desse tratamento permaneceu, mesmo após a 

descontinuidade do seu uso.  

Estudos dermatológicos realizados numa indústria farmacêutica dos USA, veio 

demonstrar a efetividade de uma loção hidratante, contendo 12% de Lactato de Amônio, no 

tratamento efetivo da ictiose: uma doença caracterizada por manifestações atópicas, que 

causa anormalidades no crescimento dos pelos, tanto no couro cabeludo como em todo o 

corpo; responderam muito bem ao tratamento, utilizando shampoo com sulfeto de selênio 

e, em seguida, uma loção com 12% de Lactato de Amônio.  

No tratamento de queratose pilaris, os dermatologistas estão prescrevendo o uso de 

um sabão neutro e um creme com 12% de Lactato de amônio, mesmo em crianças abaixo de 

7 anos de idade, sem nenhum efeito colateral e toxicológico, segundo o Physician’s Desk 

Reference (PDR).  

No tratamento da psoríase (uma doença inflamatória envolvendo as células da pele 

as quais se multiplicam mais rapidamente do que o normal, produzindo áreas escamosas), os 

dermatologistas estão indicando o uso de vitamina D para reduzir a inflamação da pele, e uma 



 

 

loção com 12% de Lactato de Amônio, para proporcionar umectância e ajudar na remoção 

das escamas.  

Um produto contendo 12% de Lactato de amônio, mostrou ser muito eficiente no 

tratamento da pele da sola dos pés, em pessoas que apresentavam hiperqueratinização, pele 

extremamente espessa, com rachaduras e fissuras, provenientes dessa condição. 

Um trabalho realizado no laboratório e pesquisas dermatológicas na Itália, mostrou 

que loções base com 8% e 14% de Lactato de amônio e aminoácidos (especialmente glicina e 

arginina), apresentam efeito atenuador da radiação solar em peles com alto grau de 

xerodermia. 

Um fato importante a destacar nestes estudos é que o Lactato de Amônio 

comprovadamente aumenta a quantidade de glicosaminoglicanas presente na derme, os 

quais são substâncias importantes em promover a renovação celular, restaurar a função da 

pele, e intensificar os mecanismos de proteção e atividades imunoestimulantes. 

 
 

     Indicações 

• Atenua os problemas de pele seca e com descamação;       

•Restaura a função da pele; 

•Indicado para pele sensível e irritada;    

•Melhora a barreira cutânea; 

•Tratamento de ictiose;  

•Promove a renovação celular;  

•Tratamento de psoríase;     



 

 

•Ajuda na fotoproteção; 

•Tratamento de queratose pilaris; 

•Recupera a pele danificada pelo sol; 

•Tratamento de dermatose atópica;   

•É um umectante natural (NMF); 

  • Tratamento de hiperqueratinização da sola dos 

pés. 

 

 
     Concentração Recomendada 

É indicado na faixa de 3,0 – 15,0%. 

 
 

     Farmacotécnica 

 Para não ocorrer liberação de amônio, quando o Lactato de Amônio for adicionado ao 

veículo, o pH deste deverá estar entre 5,5 – 6,0.  

O creme ou loção com lactato de amônio deve ser usado após o banho.  

Corrigir a diluição. 
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