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O que é foliculite?

 É a inflamação dos folículos pilosos (local onde nascem os pelos).

 Já a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) define a foliculite 

como “infecção dos folículos pilosos, causada por bactérias, como 

o estafilococo, ou outros fatores”.

Referência: http://www.sbd.org.br/doencas/foliculite/

http://www.sbd.org.br/
http://www.sbd.org.br/doencas/foliculite/


Foliculite x Pelos Encravado

 A foliculite possui uma pequena diferença para o pelo encravado, 

pois o pelo encravado não está associado a inflamação do 

folículo.

 Porém, a foliculite é popularmente conhecida também como pelo 

encravado.



Áreas afetadas pela Foliculite

 As áreas mais comuns de ocorrência da foliculite são:

• Além da tendência genética, a depilação e a raspagem dos pelos 
são as principais responsáveis pelo aparecimento da foliculite.

Mulheres Homens



Aparência da Foliculite



O que existe no mercado

 Os tratamentos para foliculite são diversos, desde prevenções diárias e durante 
a depilação ou barbear ou até mesmo tratamento com cosméticos e 
medicamentos, dependendo da gravidade e frequência do aparecimento da 
patologia:

 Cosméticos com propriedades esfoliantes: indicado para PREVENÇÃO. 
Poderá agravar a foliculite, caso a pele já esteja lesionada.

 Cosméticos com propriedades calmantes e hidratantes: podem ser utilizados 
logo após a remoção dos pelos para ajudar na recuperação da pele, porém 
não servem para tratar a foliculite existente.



O que existe no mercado

Medicamentos com outras finalidades (acne, calvície, etc): não foram 

testados para a patologia “foliculite”, portanto não há garantia de eficácia.

 Antibióticos tópicos (pomadas) e orais: até poderão ser eficazes, mas por um 

curto período de tempo, pois não é indicado utilizar antibióticos por um longo 

período (as bactérias ficarão cada vez mais resistentes ao tratamento, 

dificultando ainda mais tratamentos posteriores).

 Tend Skin: o único cosmético específico para foliculite autorizado pela 
Anvisa.

Vídeo: Qual o melhor tratamento para Foliculite e Pelos 
Encravados? https://www.youtube.com/watch?v=fnaV9q2pjv0

https://www.youtube.com/watch?v=fnaV9q2pjv0


Sobre o Tend Skin

Cosmético importado (Estados Unidos);

 Vendido desde 1985 (mais de 30 anos de mercado no mundo);

 Reconhecido mundialmente (vendido em mais de 20 países);

 Indicado por dermatologistas.

Não é um kit, apenas um único produto 
é capaz de controlar totalmente a 
foliculite e os pelos encravados!



Sobre o Tend Skin

 Segurança e Eficácia comprovada:

 ANVISA (Número 25351.585812/2015-85 em Setembro / 2015) - Brasil

 FDA (Food and Drug Administration) – Estados Unidos

 Health Canada - Canadá

 Dentre outros...

 A fórmula é protegida por diversas patentes:

 United States Patent no: 5034221 (23 de julho de 1991)

 United States Patent no: 6156299 (05 de dezembro de 2000)

 United States Patent no: 6703009 (09 de março de 2004) 



Tend Skin® - Indicação

 O Tend Skin® é indicado para:

 Foliculite;

 Pelos encravados;

 Irritação causada por depilação com cera, eletrólise ou qualquer outra forma;

 Irritação após o barbear;

 Clareamento da pele que foi escurecida pela irritação;

 Pós depilação a laser.

 O Tend Skin® possui eficácia comprovada tanto para quadros clínicos mais leves 

quanto para casos mais graves de foliculite e pelos encravados. Ele pode ser 

aplicado em qualquer região do corpo de homens e mulheres.



Tend Skin® - Protocolo de aplicação

 Certifique-se de que a pele esteja seca antes de aplicar.

 No começo, aplique a loção Tend Skin com o auxílio um algodão, no caso da embalagem com 
gotejador, ou deslizando o mecanismo roll-on sobre a área afetada duas vezes por dia. Aplique à 
noite, antes de dormir e repita pela manhã, após o banho, barbear ou depilar, se for o caso.

 Não o remova após a aplicação. Pode-se utilizar cremes e perfumes sobre o produto, uma vez 
seco.

 Assim que a pele clarear, aplique a loção Tend Skin diariamente para manter essa condição ou 
ajuste o uso durante um período de tempo, a fim de se determinar seu nível individual ideal para 
manutenção.

 Teste de sensibilidade: devido à presença de álcool na composição, reações de sensibilidade 
podem ocorrer. Na primeira utilização do Tend Skin, deve-se testar uma pequena área antes e 
depois da remoção dos pelos. Deve-se deixar o produto em contato com a pele por uma hora. Se 
não houver reações neste tempo, não haverá problemas com a utilização do Tend Skin.

Fácil de aplicar e o resultado já aparece nas primeiras aplicações!

Veja o Protocolo completo em: https://www.tendskinbrasil.com.br/wp-
content/themes/tend/server/ProtocoloTendSkin.pdf 

https://www.tendskinbrasil.com.br/wp-content/themes/tend/server/ProtocoloTendSkin.pdf


Tend Skin® - Contraindicações

 Contraindicado para pessoas alérgicas a aspirina, a qual lhe produz urticária ou 

coceira.

 Tend Skin não foi testado em mulheres grávidas: necessário consulta médica.

Dermocosmético de uso contínuo sem prazo limite, 

enquanto houver incidência de foliculite e pelos 

encravados.



Tend Skin® - Composição

 Ácido Acetilsalicílico (ingrediente ativo): amacia o pelo e reduz o seu grau de curvatura.

 Butileno Glicol: hidratante (produz uma agradável sensação emoliente), germicida (reduz a 

probabilidade de infecção) e solvente para o ácido acetilsalicílico.

 Ciclometicona: amaciamento da pele, espalhamento dos ativos e diminuição da 

pegajosidade e da oleosidade.

 Glicerina e Diglicerina: adstringente suave que provoca o aumento do fluxo sanguíneo 

para a pele e permite que o butileno glicol conduza o ácido acetilsalicílico para dentro da 

epiderme e dos folículos pilosos.

 Álcool Isopropílico: dissolve os óleos, limpando a pele e permitindo um contato mais 

próximo dos demais ingredientes e solvente para aplicação dos outros ingredientes da 

composição.

 Polissorbato 80: surfactante e emulsificante.



Tend Skin® - Apresentações / Embalagens

TEND SKIN LIQUID

 Loção líquida de uso tópico (administração epidérmica), base 
alcoólica, apresentada em embalagens plásticas com gotejador 
de tamanhos 118ml ou 236ml.

 Indicado para clientes que terão o primeiro contato com o Tend 
Skin e estão a procura de uma solução para foliculite e pelos 
encravados.



Tend Skin® - Apresentações / Embalagens

TEND SKIN REFILLABLE ROLL-ON
 Loção líquida de uso tópico (administração epidérmica), base 

alcoólica, apresentada em embalagem plástica roll-on, carregada 

com 75ml do Tend Skin Liquid.

 Indicado para clientes que procuram uma embalagem prática para 

aplicação do produto.

Vídeo: Comparativo de produtos 
https://www.youtube.com/watch?v=SJr1ZQr4BvQ

https://www.youtube.com/watch?v=SJr1ZQr4BvQ


Tend Skin® - Depoimentos

 “Tend Skin me ajudou bastante a me livrar dos pelos encravados resultantes da 
depilação. Sem mais foliculite e pontinhos pretos! Nao vivo mais sem! É sem duvida 
o melhor produto pra esse fim. :)” Ariane (@arianeandree) - 24/11/16

 “Melhor produto para foliculite!!! Já tinha usado tantas coisas que nem acreditava 
que existiria algo que realmente resolvesse. Uma semana de uso e já resolveu. 
Podem confiar.” Maria Claudia - 02/09/16

 “Depois de tantos gastos com Dermatologista, enfim uma solução que vem me 
dando resultado.” Tony Alves - 06/12/16

Fonte: https://www.tendskinbrasil.com.br/o-que-dizem-nossos-clientes/

Vídeo: Depoimentos https://www.youtube.com/watch?v=EAThUp2RreM

https://www.youtube.com/watch?v=uGmM-stIda8

https://www.tendskinbrasil.com.br/o-que-dizem-nossos-clientes/
https://www.youtube.com/watch?v=EAThUp2RreM
https://www.youtube.com/watch?v=uGmM-stIda8


Tend Skin® - Resultados Reais

Fonte: https://www.tendskinbrasil.com.br/resultados-reais/

https://www.tendskinbrasil.com.br/resultados-reais/


Obrigada!!!
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