
 

 

        
 

QUERATINA LIQUIDA HIDROLISADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Introdução 

 A queratina é uma proteína fibrosa insolúvel de alto peso molecular, composta por 

uma sequência de 18 aminoácidos interligados por pontes de hidrogênio, salina e dissulfeto. 

Os cabelos são constituídos principalmente pela queratina, sendo que suas características 

físico-químicas são responsáveis pelas propriedades destes tecidos. 

Queratina Hidrolisada é uma queratina processada 

industrialmente e dissolvida em água. As moléculas da água 

geram uma reação química que quebra as ligações. Devido 

ao seu baixo peso molecular, possui facilidades de 

penetração na cutícula dos cabelos, proporcionando-lhes 

restauração, hidratação e condicionamento. Sua fixação nos 

tecidos é elevada, mantendo-se depositado mesmo após enxágue. 

 

 



 

 

 
     Descrição 

Queratina Líquida Hidrolisada é obtida por hidrólise da queratina do cabelo humano. 

É rica em glicina, cistina e cisteína, aminoácidos essenciais aos cabelos, proporcionando um 

crescimento uniforme e saudável. Apresenta capacidade de formação de filme nos cabelos, 

protegendo contra ressecamento, perda de brilho e danos pelo calor. 

 

 

     Propriedades 

Queratina Líquida Hidrolisada aumenta a substantividade e o brilho do fio do cabelo, 

proporcionando um pentear mais fácil, diminuindo a quebra do fio de cabelo, deixando-os 

mais fortes, macios e sedosos. 

As proteínas hidrolisadas atuam na melhora da penteabilidade dos cabelos a seco e a 

úmido, deixando-os macios e sedosos. Também podem promover volume aos cabelos 

quando utilizada em grande quantidade. 

A vitalidade e aparência dos cabelos dependem da integridade, teor de umidade e 

distribuição de cargas alocadas ao longo das fibras queratinizadas. A administração tópica de 

produtos contendo Queratina Líquida Hidrolisada auxilia a restauração das regiões onde 

houve rompimento da cadeia peptídica (causada por agentes agressores como tensoativos, 

poluentes, alisantes, corantes). O efeito de condicionamento é devido ao reequilíbrio do teor 

de água e distribuição de cargas elétricas, bem como o pH adequado para o fechamento das 

escamas queratinizadas. 

 
  

   Estudos 
 

A Queratina Líquida Hidrolisada foi testada comparativamente entre uma formulação 

básica de xampu e a mesma fórmula acrescida de Queratina Líquida Hidrolisada, mostrando 

índices de penteabilidade na primeira lavagem muito superiores quando comparado ao 



 

 

produto padrão. Esta penteabilidade é conseguida na primeira lavagem e mantida durante as 

lavagens subsequentes, devolvendo aos cabelos suas características fisiológicas naturais e 

belezas inerentes. 

 

 

     Indicações 

 • A Queratina Líquida Hidrolisada é especialmente indicada em produtos para o 

tratamento do corpo, dos cabelos e das unhas.  

• Queratina Líquida Hidrolisada é um produto extremamente inócuo. Os estudos de 

toxicidade e alergenicidade foram realizados utilizando-se o produto sem diluição mostrando 

total compatibilidade com a pele e couro cabeludo. 

 
 

     Concentração Recomendada 

•Xampus, de 1 a 3%. 

•Condicionadores e Alisantes, de 2 a 5%. 

•Restauradores capilares, de 3 a 6%. 

•Cremes e loções corporais, entre 0,5 a 5%. 

•Sabonetes em Barra e Líquido, entre 0,5 a 3%. 

•Formulações para unhas, de 2 a 5%. 

 
 

     Farmacotécnica 

 A Queratina Líquida Hidrolisada é solúvel em água, propilenoglicol, glicerina e álcool 

a 50%. 

Possui boa compatibilidade com aniônicos, catiônicos, anfotéricos e não iônicos. 
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