
Resumo 
 

O mau hálito sempre foi considerado uma 

fonte de constrangimento. A preocupação 

com a qualidade do próprio hálito afeta a 

autoestima, a autoconfiança e, 

consequentemente, os relacionamentos 

interpessoais. Assim, pode causar transtornos 

sociais, afetivos e profissionais ao indivíduo, 

sendo considerado um fator de interferência 

negativa na qualidade de vida e um 

problema de saúde. 
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Solução 
 

 Com a finalidade de auxiliar no combate à halitose, 

foi desenvolvido o Phytofresh, um produto que 

agrega a praticidade dos filmes poliméricos de 

ação bucal (strips), com a efetividade de agentes 

antimicrobianos naturais. A fórmula do Phytofresh foi 

desenvolvida com tecnologia de rápida dissolução 

dos princípios ativos em contato com a umidade 

bucal, tendo início de ação em até 30 segundos. Por 

ter liberação bucal, não sofre os efeitos de primeira 

passagem hepática. O Phytofresh pode ter suas 

características controladas (sabor, cor, odor e 

tamanho) para atender às necessidades do 

indivíduo. Além de sua fácil administração, o 

Phytofresh emprega ativos naturais em sua 

formulação.  

Desafios e objetivo 
 

O fornecimento de sua matéria-prima não deve 

ser caracterizado como uma barreira ao projeto, 

uma vez que os ativos utilizados já foram 

documentados pelo CGEN (Conselho de Gestão 

do Patrimônio Genético), além da facilidade de 

acesso aos mesmos, uma vez que crescem 

naturalmente no meio ambiente e sua 

renovação é permanente.  

Apesar de já existir a tecnologia dos filmes 

poliméricos bucais, Phytofresh agrega, além do 

processo de confecção inovador destes filmes, 

uma formulação especial com ação 

farmacológica, o que aumenta as possibilidades 

de uso e o apelo junto ao consumidor final.  

Phytofresh 

  Público-alvo 
 

O público final (usuários/ consumidores finais) inclui os 

indivíduos com halitose que procuram a resolução 

dessa condição. Para que o Phytofresh chegue até 

estes usuários, nossos segmentos-alvo imediatos 

(consumidores iniciais) para a transferência de 

tecnologia são as indústrias de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (HPPC). 

Oportunidades  
 

O Phytofresh é estratégico no cenário atual dos produtos de higiene oral, pois vem suprir uma lacuna 

existente no mercado, visto que é prático e eficaz para auxiliar no controle à halitose, uma condição 

altamente prevalente na população, constituindo um problema de saúde pública.  

O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de HPPC do mundo, perdendo apenas para os Estados 

Unidos da América e China, sendo o segundo em higiene bucal (ABIHPEC, 2012). Após as fases de 

pesquisa científica e laboratorial, o produto encontra-se em fase de protótipo funcional, aguardando a 

fase de certificação da tecnologia para inserção no mercado.  
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