Catálogo de Ativos

Na Bio Beauty, o sucesso
da sua marca faz parte da fórmula.
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BIO BEAUTY

BIO BEAUTY INDUSTRY é uma empresa brasileira especializada em pesquisa, desenvolvimento, assessoria e
Marca Própria de cosméticos e dermocosméticos
personalizados em cada detalhe para empresas,
investidores ou empreendedores que desejam ou já
fazem parte da indústria mundial da beleza.

O MAIOR

e mais diversificado bioma do planeta é nosso
campo de pesquisa e fornece uma matéria-prima
completa, com elementos de alta performance
associados a fórmulas de potencial exclusivo com
uma equação que combina ativos naturais e tecnologia avançada: o melhor da natureza e o melhor na
inovação.

MISSÃO

Produzir produtos altamente tecnológicos e exclusivos, que
atendam às necessidades do mercado com foco na
excelência de qualidade, produtos equilibrados que
respeitem a fauna e a flora do país. Estar profundamente
comprometido com a realidade e verdade de nossos
clientes.

VISÃO

Expandir a experiência de nossos produtos em uma rede
de clientes nacionais e internacionais criando vínculo, sensorial diferenciado, confiança e beleza verdadeira.

VALORES

Excelência em qualidade
Verdade
Respeito
Empatia
Auto responsabilidade
Desenvolvimento contínuo
Gratidão
A Bio Beauty é licenciada pela Agência Nacional Vigilância
Sanitária (ANVISA) para a importação e exportação e possuí o
certificado de Boas Práticas de Fabricação, por cumprir rigorosamente os protocolos exigidos em cada processo.
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A escolha de cada detalhe é sua, o
desenvolvimento e a garantia da
qualidade é nossa.
Cada etapa de pesquisa e desenvolvimento da sua marca será conduzida por especialistas. Conheça o
passo a passo dessa criação:

Escolha estratégica
dos ativos para os
produtos de cada
linha a partir dos
apelos direcionados
ao público-alvo.

Orçamento, aprovação e
autorização da
produção terceirizada
(formalidade contratual)

Desenvolvimento de
amostras piloto
para aprovação

Registro junto aos
órgãos competentes
+ certificações
pertinentes a cada
produto
Produção e
entrega para
lançamento

Bio Beauty domina os processos para todas as certificações necessárias
para o comércio e exportação de todas as fórmulas desenvolvidas. O
pedido pode ser feito através de análise, e a execução dos protocolos
será feita após o respectivo orçamento e os seus produtos terão os certificados de qualidade e validação obtidos e aprovados pelos organismos
competentes.
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01- EXTRATOS VEGETAIS
Extratos vegetais são preparações concentradas em várias consistências possíveis, extraídos a partir de matérias-primas vegetais secas, que passaram ou
não por tratamento prévio como a inativação enzimática ou a moagem.
Por serem de origem natural, os extratos vegetais possuem multipropriedades
que podem agregar diversos benefícios a partir de diferentes funções, de
acordo com a matéria prima utilizada: podem ser emolientes, hidratantes, adstringentes, anti-inflamatórios, cicatrizantes, estimulantes do crescimento capilar e outras diversas ações terapêuticas.

Componente

Propriedades

EXTRATO DE CALÊNDULA

Rico em antioxidantes, regenerativo e restaurador, confere maciez aos cabelos, mantém a cor, alinha as
cutículas, hidrata e diminui o frizz.

INCI: Calendula Officinalis Flower Extract

EXTRATO DE CAMOMILA
INCI: Chamomilla Recutita Flower Extract

EXTRATO GLICÓLICO DE ALECRIM
INCI: Rosmarinus Officinalis Extract

EXTRATO GLICÓLICO DE
ALOE VERA
INCI: Aloe Barbadensis Extract

EXTRATO GLICÓLICO DE ARNICA
INCI: Arnica Montana Flower Extract

EXTRATO GLICÓLICO DE BAMBU
INCI: Bambusa Vulgaris Shoot Extract

Proporciona brilho ao cabelo, reduz a oleosidade, possui ação
anti-inflamatória e analgésica: o extrato de camomila é um
grande aliado para as pessoas que sofrem com o couro
cabeludo sensível.
O alecrim é capaz de melhorar a circulação sanguínea na
região do couro cabeludo. Além de reduzir inflamações, apresenta um efeito calmante e anti estresse no couro cabeludo
que evita a perda de fios desencadeada por esses fatores.
Fortalece os fios e apresenta efeito antiqueda. É uma
excelente fonte de antioxidantes como a vitamina C, que
ajuda a proteger os cabelos dos radicais livres formados
através de danos naturais (sol em excesso, por exemplo) ou
químicos. Estimula a produção de colágeno, que mantém os
cabelos fortes e saudáveis.

Estimula o crescimento capilar, combate a caspa, e contém
em sua composição a pectina,que auxilia na remoção das
células mortas que atrapalham o surgimento de novos
folículos capilares; é anti-queda e também combate o frizz.
Ainda possui ação anti inflamatória, suavizante, emoliente,
restauradora e hidratante.
É utilizado para tratamento de cabelos oleosos e tratamento
antiqueda. Também é muito utilizado em tratamentos
anticaspa, rejuvenesce o couro cabeludo e estimula os
folículos pilosos, fortalecendo e impedindo de cair prematuramente. Arnica limpa o excesso de óleo e sebo do couro
cabeludo, conferindo um brilho natural.

Hidratante, emoliente, restaurador, remineralizante,
condicionador. Indicado, contra o envelhecimento
precoce dos fios. Utilizado em shampoos e condicionadores com a função de restaurar a estrutura dos cabelos e melhorar a textura e o volume.
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Componente

Propriedades

EXTRATO GLICÓLICO DE BANANA

Possui alto valor nutritivo, e sua ação é determinada pelos
taninos e vitaminas e sais minerais, auxiliando na adstringência do couro cabeludo diminuindo a oleosidade, proporcionando maior suavidade e maciez ao cabelo.

INCI: Musa Paradisica Fruit Extract

EXTRATO GLICÓLICO DE
CASTANHA-DA- ÍNDIA
INCI: Aesculus Hippocastanum Seed Extract

EXTRATO GLICÓLICO DE
CHÁ-VERDE
INCI: Camellia Sinensis Extract

EXTRATO GLICÓLICO DE COCO
INCI: Cocos Nucifera Fruit Extract

É adstringente, anti inflamatório, descongestionante,
vaso-protetor e tônico para as paredes capilares.
Indicado para formulações cosméticas para cabelos
frágeis e possui ação anti-queda.
Extraído das folhas, contém propriedades que são
estimulantes, adstringentes, antioxidantes e antilipêmicas, melhorando a circulação periférica que normaliza
a permeabilidade capilar.
Possui propriedades emolientes obtidas através dos óleos
saturados, e proporciona maior suavidade e maciez aos
cabelos. Ação hidratante para o couro cabeludo através dos
sais minerais e dos açúcares. Já as proteínas dão condicionamento aos cabelos proporcionando maior volume e brilho.
As vitaminas atuam como nutrientes para o couro cabeludo,
sendo utilizado também em formulações para cabelos secos
e para o tratamento de pontas enfraquecidas.

EXTRATO GLICÓLICO DE
GINKGO BILOBA

Tratamento profilático do envelhecimento celular do cabelo.
É utilizado em shampoos e condicionadores para cabelos
danificados, destinados a tonificar os cabelos.

EXTRATO GLICOLICO DE HORTELA

Possui ação anti-séptica, adstringente, refrescante e estimulante da circulação periférica. Hidrata o eixo do fio do cabelo,
aumenta o fluxo sanguíneo até a raiz do cabelo, estimula e
equilibra o pH do couro cabeludo, dá brilho aos fios, combate
caspa e piolho, acalma irritações do couro cabeludo,
promove um crescimento saudável e age como um antibacteriano. Regula a produção de sebo do couro cabeludo.

INCI: Ginkgo Biloba Leaf Extract

INCI: Mentha Piperita Extract

EXTRATO GLICÓLICO DE
JABORANDI
INCI: Pilocarpus Microphyllus Extract

EXTRATO GLICÓLICO DE
MORANGO
INCI: Fragaria Vesca Fruit Extract

EXTRATO GLICÓLICO ROMA
INCI: Punica Granatum Bark Extract

É estimulante celular; ativador da produção de secreção;
restaurador de tecidos e tônico capilar. Estimula os folículos
pilosos, melhora o brilho e trata a queda do cabelo, além de
contribuir para o crescimento e fortalecimento dos fios.
Poderá ser incorporado em cremes, loções cremosas,
hidroalcoólicas, loções de limpeza, géis, shampoos, condicionadores e outros produtos cosméticos.

Possui propriedades hidratante, suavizante e remineralizante. Atua ainda como antioxidante através da vitamina C e dos flavonóides.Para os cabelos de todos os
tipos, é doador de volume natural e melhora a textura.
Possui efeito adstringente e anti-séptico proporcionado pelos
taninos gálicos, sendo muito utilizado em produtos para o
tratamento de acne e de seborréia, além de regular a oleosidade da pele e dos cabelos. Nos cabelos, os ativos antioxidantes da romã ajudam a potencializar o brilho dos fios. O
extrato da fruta é um bom aliado para a rotina dos cabelos
tingidos, pois suas propriedades atuam na manutenção da
cor por mais tempo.
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02- ÓLEOS VEGETAIS
Os óleos vegetais são obtidos através da extração de gordura das plantas. Muito
embora essa obtenção possa vir a partir das raízes, dos galhos ou folhas, o processo
de extração se dá quase que exclusivamente a partir das sementes.
Diversas fontes podem servir de matéria-prima para a extração dos óleos vegetais,
com extensa lista de benefícios relacionados à nutrição de pele e cabelos, já que
transportam vitaminas lipossolúveis, tais como: A, D, E e K; e ainda auxiliam na
hidratação por serem umectantes, emolientes e lubrificantes.

Componente

Propriedades

ÓLEO DE ABACATE

Hidratante eficaz para cabelos secos, quebradiços, danificados. É um óleo perfeito para manter o cabelo saudável, composto por vitaminas A, B, D, e E. Possui proteínas, aminoácidos,
ferro, cobre, magnésio, e ácido fólico. Ideal para prevenir e
reparar danos no cabelo. Ajuda no fortalecimento dos fios
estimulando o crescimento, além de diminuir a queda capilar.

INCI name: Persea Gratissima Oil

ÓLEO DE AÇAÍ
INCI: Euterpe Oleracea Fruit Extract

ÓLEO DE ALECRIM
INCI: Rosmarinus Officinalis Leaf Oil

ÓLEO DE ALGODÃO
INCI: Gossypium hirsutum L.

ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCE
INCI name: Prunus Amydalus Dulcis Oil

ÓLEO DE ANDIROBA
INCI: Carapa Guaianensis Seed Oil

Nos cabelos, nutre e repara os fios danificados e quebradiços, traz brilho intenso, flexibilidade, controle de
frizz e facilidade na hora de pentear. Combate o envelhecimento capilar, hidrata; capaz de reverter os
prejuízos causados pelo sol e químicas capilares,
devolvendo brilho e vitalidade aos fios.
É poderoso para o combate da queda capilar e estimula o
crescimento dos fios. Também serve como tônico, pois limpa
o couro cabeludo e estimula a circulação local. Ação anti-inflamatória, antifúngica e antibactericida, evitando o surgimento de inflamações e doenças do couro cabeludo.
Frequentemente utilizado como complementar em tratamentos para calvície, por exemplo.
Limpeza profunda: o óleo de algodão retém a água, portanto,
consegue remover os resíduos dos produtos acumulados no
couro cabeludo. Excelente ação emoliente, por isso consegue
hidratar e nutrir os fios.Além de vitamina E, o óleo de algodão
também é rico em ácidos graxos essenciais como o ácido
linolênico (ômega 3) e o ácido linoleico (ômega 6).

É um excelente emoliente, podendo ser utilizado na
umectação. Conhecido por suas propriedades
hidratantes, que são facilmente absorvidas pelas fibras
capilares, além de ser rico em vitaminas E, B1, B2, PP, B5,
B6, pró-vitamina A e substâncias minerais.
Age como um filme protetor nos cabelos que protege contra
as agressões externas e pode ajudar a recuperar as cutículas
danificadas. Tem ação redutora de frizz, diminui as pontas
duplas, reduz o volume e confere maciez e brilho extra.
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Componente

Propriedades

ÓLEO DE ARGAN

É extraído da noz do fruto da árvore Argan Spinosa. Rico
em vitaminas, antioxidantes e com altos níveis de
ácido oleico, pode ser usado puro, aplicado diretamente nos cabelos e na pele ou em formulações de
cosméticos, shampoos, cremes e hidratantes.

INCI: Argania Spinosa Kernel Oil

ÓLEO DE ARROZ
Inci: Oryza Sativa (Rice) Bran Oil

ÓLEO DE ARRUDA
INCI: Rue Extract

ÓLEO DE AVELÃ
INCI: Corylus avellana (Hazelnut) oil

ÓLEO DE BABAÇU
INCI Name: Orbignya Oleifera Seed Oil

ÓLEO DE BACABA
INCI: Oenocarpus Bacaba

ÓLEO DE BAOBÁ
INCI: Adansonia digitata oil

Devido à ação reconstrutora e nutritiva, auxilia na
prevenção e controle de pontas duplas e ressecadas,
dando brilho e sedosidade, além de fortalecer a raiz do
cabelo e auxiliar no crescimento saudável dos fios.
Muito usado no cronograma capilar na fase de crescimento
e fortalecimento. Higieniza profundamente o couro cabeludo.
Revitaliza os cabelos fracos e quebradiços, realçando brilho e
maciez. Frequentemente utilizado nos tratamentos de calvície, de piolhos e coceira.
Com elevada quantidade de vitamina “E”, considerada como
essencial para uma boa saúde dos cabelos, age como
antioxidante, combatendo os efeitos maléficos dos radicais
livres, impedindo também que a cor do cabelo seja oxidada;
sua eficiente ação hidratante também é um ótimo tratamento para os cabelos secos por essa vitamina ser facilmente
absorvida pelo córtex capilar. Possui grandes quantidades de
vitaminas A, cálcio e magnésio. Boa quantidade de ácido
linoléico, que ajuda no crescimento e desenvolvimento
saudável das madeixas. Ele também contém vitaminas “B1”,
“B2” e “B6”. Sendo conhecido pela sua capacidade de filtrar os
raios solares, proporciona maciez, elasticidade e estimula o
crescimento dos fios. Possui efeito limpador profundo dos
cabelos, removendo resíduos e impurezas.
Diferente de outros tipos de óleo que acabam pesando
principalmente nos cabelos mais finos, o óleo de babaçu é
bastante leve e não afeta o movimento e grau de oleosidade
de seus fios. Contém vitamina E, que tem relação com a
regeneração celular. É uma excelente escolha para o tratamento de cabelos danificados pela química constante, seja
coloração ou alisamento. O óleo de babaçu é refrescante.
Perfeito para os dias mais quentes. Além disso, ele tem textura
leve, rápida absorção, e pode ser usado em misturinhas com
outros produtos ou óleos; também é um aliado no tratamento de queda de cabelo, já que tem propriedades anti-inflamatórias.
É natural da Amazônia e tem excelentes propriedades
emolientes, revitalizadoras e nutritivas para todos os tipos de
cabelos, além de tratar o couro cabeludo. Possui propriedades emolientes, hidratantes para o cabelo. Possui antioxidantes, é rico em proteínas. Indicado na revitalização do
couro cabeludo.

Uma de suas grandes vantagens é nutrir o couro cabeludo, além de hidratar e proteger os fios: como este óleo
tem ácidos graxos, é absorvido pelo cabelo e traz vários
benefícios como, por exemplo, o aspecto de brilho espelhado. O óleo protege ainda da irradiação do sol, da água
do mar e do cloro da piscina. Mantém a cor por mais
tempo, pois previne o desbotamento, ajudando a nutrir,
desintoxicar e até evitar a queda dos fios.
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02- ÓLEOS VEGETAIS
Componente

Propriedades

ÓLEO DE BURITI

Nos cabelos, o óleo de buriti é usado como fortalecedor capilar, além de prolongar a duração da cor em cabelos tingidos
devido à sua forte coloração. Emoliente, o óleo auxilia na
hidratação dos fios, restaura cabelos danificados, elimina
pontas duplas, controla o frizz e promove o brilho.Por ser um
óleo extremamente nutritivo, o óleo de Buriti restaura a
umidade dos fios que foi perdida durante os processamentos
químicos, exposição ao sol, poluição e chapinha, proporcionando uma hidratação profunda em suas camadas internas.
Além disso, o óleo de Buriti protege a queratina e o colágeno
presentes no fio de cabelo, auxiliando no seu fortalecimento e
evitando, consequentemente, a quebra, o frizz e as pontas
duplas.

INCI: Mauritia flexuosa Fruit Oil

ÓLEO DE CACAU
INCI: Theobroma Cacao Fruit Extract

ÓLEO DE CACAY
INCI: Caryodendron orinocense Seed Oil

ÓLEO DE CAMOMILA
INCI: Chamomilla Recutita Flower Extract

ÓLEO DE CASTANHA DO PARÁ
INCI: Bertholletia Excelsa Nut Oil

ÓLEO DE COCO
INCI: Coconut oil

O cacau para o cabelo é um hidratante poderoso! E isso
acontece não apenas no comprimento e pontas, mas
também no couro cabeludo. A vitamina B1 presente no cacau
tem alto poder nutritivo no cabelo porque ela repara os fios
da raiz às pontas e devolve os nutrientes necessários para
deixar as madeixas sedosas e macias.
O óleo de Cacay é um bom aliado contra os fios rebeldes. É
ideal para cabelos secos ou ressecados, ajuda na reposição
lipídica e também dá conforto ao couro cabeludo sensibilizado por tratamentos químicos. Age como protetor térmico no
uso de secadores e chapinhas.

O óleo de camomila é muito hidratante e benéfico, tratando naturalmente o cabelo. Ele sela bem os fios, deixando-os mais alinhados e com menos frizz. Cria uma
camada que impede a evaporação natural da água das
cutículas dos fios, deixando assim o cabelo hidratado por
mais tempo, e protege o couro cabeludo de inflamações.
Além de clarear e dar brilho, a camomila no cabelo contribui ainda para a redução da oleosidade no couro
cabeludo, por sua ação adstringente.
Quando aplicado nos cabelos, o óleo de castanha do pará
repara danos e devolve o brilho natural. Muito indicado para
cabelos quebradiços, secos, opacos e quimicamente tratados por nutrir e hidratar profundamente os fios, ele é considerado um dos melhores condicionadores para cabelos
desidratados e danificados. Em pessoas com cabelos escuros, o óleo vegetal de castanha-do-pará pode intensificar a
cor.
É rico em lipídios essenciais para manter a barreira protetora
do cabelo. Diminui o frizz, combate as pontas duplas, hidrata
profundamente e deixa os fios macios e cheios de brilho. Por
funcionar como pré-shampoo, protege o cabelo ressecado
da adstringência do shampoo. Ajuda a manter a saúde do
couro cabeludo e o ácido láurico presente em grande quantidade no coco ajuda a tratar a caspa. O óleo de coco ainda
trata o córtex do cabelo, deixando os fios mais fortes.
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Componente

Propriedades

ÓLEO DE COPAÍBA

O óleo de copaíba equilibra a oleosidade, trata micoses,
caspas e seborreia do couro cabeludo. Protege os cabelos
tingidos e deixa os fios brilhantes e macios, sendo indicado
para cabelos com excesso de oleosidade e para auxiliar no
combate a males do couro cabeludo.É anticaspa e também
combate a seborreia. Promove limpeza eficaz sem agredir os
fios, deixando-os macios e hidratados. Indicado para cabelos
oleosos e couro cabeludo delicado.

INCI: Copaifera Officinalis Oil

ÓLEO DE CRAVO
INCI: Clove Oil

ÓLEO DE CUMARU
INCI: Dipteryx Odorata Seed Oil

ÓLEO DE CUPUAÇU
INCI: Theobroma grandiflorum

ÓLEO DE DAMASCO
INCI: Prunus armeniaca (Apricot) Kernel Oil

ÓLEO DE GIRASSOL SENSIOIL GRO
INCI: Helianthus annuus seed oil

ÓLEO DE JOJOBA
INCI: Simmondsia chinensis seed oil

O óleo de cravo ajuda a prevenir quedas de cabelo, deixando
os fios mais fortes, saudáveis e brilhantes, auxiliando, inclusive,
a engrossar os cabelos.O cravo da índia é rico em ômega 3,
fibras, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio, zinco e cálcio,
além de ser fonte de vitaminas C, B6, B13, A, E, D, K, tiamina,
riboflavina, niacina, ácido fólico e antioxidantes. Estimula a
microcirculação sanguínea do couro cabeludo, o que ajuda
no crescimento capilar de forma saudável; combate a queda
capilar; deixa o couro cabeludo mais limpo; combate a
caspa e os piolhos; fortalece os fios fracos e quebradiços;
e deixa os fios muito brilhantes.

Utilizado como tônico e fortificante do couro cabeludo.O óleo
é usado como cosmético natural, principalmente, para a
saúde e beleza do cabelo. Dá para dizer que esta planta é
bem eclética, tanto nas formas de uso, como nas diversas
finalidades para as quais pode ser utilizada.
O óleo de cupuaçu promove suavidade e maciez aos cabelos, aumentando a sua umidade natural e elasticidade,
condicionando-os devido a seu alto poder de absorção de
água, como dito anteriormente, e assim evita a desidratação

O óleo é fonte de fósforo, magnésio, potássio, ferro, vitaminas
B3 e B5, ácido oleico e ácido linoleico. Ele também é rico em
betacaroteno, conhecido como pró-vitamina A .O óleo de
damasco possui o poder de renovar a camada de queratina
dos cabelos, além de ter ação anti oleosidade, atuando
como shampoo e condicionador para cabelos oleosos.
Promove o crescimento dos fios devido a seus nutrientes,
especialmente a vitamina E.
O óleo de girassol é rico em vitamina E, C e muitos minerais
que hidratam, minimizam o ressecamento e deixam os fios
mais definidos. Utilizado no tratamento de queda de cabelo e
auxilia no controle do frizz e combate a desidratação, podendo ser usado como um condicionador natural.
O óleo é extraído da semente de jojoba, proveniente de uma
planta nativa da América do Norte. Essa extração ocorre por
uma prensagem a frio, processo que não compromete a
composição natural do óleo e mantém as vitaminas da sua
composição, que conta com uma grande quantidade de
ceramidas, e possui propriedades emolientes e umectantes.
Além disso, o óleo é lubrificante, umectante e emoliente,
amaciando e nutrindo os cabelos quebradiços, também
sendo ótimo no tratamento de caspas.
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Componente

Propriedades

ÓLEO DE LINHAÇA

O Óleo de Linhaça possui altíssima concentração de Ômega
3, ceramidas e Vitamina E, que ajudam a manter a
hidratação capilar por mais tempo, reduz o frizz e é ótimo
para usar como reparador de pontas na finalização. Como
as sementes de linho são ricas em ácidos graxos, vitaminas e
minerais, o uso regular do óleo de linhaça promove o crescimento do cabelo e impede a queda excessiva. Também
ajuda a eliminar a caspa e a descamação do couro cabeludo.

INCI: Linum Usitatissimum Seed Oil

ÓLEO DE MACADÂMIA
INCI: Macadamia Terniflora Seed Oil

ÓLEO DE MANGA
INCI: Mangifera Indica Seed Oil

ÓLEO DE MARACUJÁ
INCI: Passiflora Edulis Seed Oil

ÓLEO DE MASTRUZ
INCI: Passiflora Edulis Seed Oil

ÓLEO DE OJON
INCI: Elaeis Oleifera Kernel Oil

Nos cabelos, a presença de gorduras monoinsaturadas no
óleo de macadâmia ajuda a proteger o couro cabeludo
contra raios UV, vento, poluição, chapinha, secador e produtos químicos. Penetra nos poros capilares mantendo a
hidratação dos fios, promove diminuição do frizz, dá brilho e
repara a elasticidade natural da fibra capilar, evitando que os
fios se quebrem e que pontas duplas surjam. É um óleo
recomendado para cabelos quimicamente tratados e danificados. O óleo de macadâmia é indicado para todos os tipos
de cabelo, principalmente os cacheados, pois controla o
volume e o frizz dos cachos.
O óleo de manga é recomendado para quem deseja
revitalizar os cabelos secos, danificados e sem vida. Por
possuir componentes como fósforo, ferro e cálcio, deixa os
fios mais hidratados e definidos, sendo um ótimo aliado dos
cabelos cacheados e crespos. Além disso, o óleo é uma boa
fonte de vitamina A, que incentiva o crescimento do cabelo e
a produção de sebo - um líquido que ajuda a hidratar o
couro cabeludo. A vitamina A também protege do sol. A
manga é também rica em polifenóis, que funcionam como
antioxidantes.

A aplicação de óleo de maracujá no couro cabeludo e/ou
cabelo promove o crescimento dos fios e também o tratamento de cabelos secos ou danificados. Graças às suas
propriedades anti-coceira, ajuda a aliviar o incômodo da
coceira e da caspa e outras condições do couro cabeludo.
Nos cabelos, sua propriedade emoliente combate o ressecamento dos fios, deixando-os macios e com toque suave.
Promove a hidratação na medida certa, é ideal para quem
tem cabelos ressecados.
É rico em minerais que acalmam naturalmente o couro
cabeludo sensível , e também ajuda a proteger o cabelo de
radicais livres . Contém propriedades antibacterianas, que
ajudam a manter o couro cabeludo longe de infecções.
O produto é extraído da noz da palmeira Ojon – típica da
floresta tropical de Honduras. O ojon penetra profundamente
nos fios, obtendo melhores efeitos nos cabelos danificados hidrata, restaura e dá vida aos cabelos, além de agir como
um protetor térmico. Proporciona recuperação das células
capilares, brilho intenso, força e protege das agressões diárias, como ventos, poluição, raios solares e também dos efeitos
do secador e da chapinha.Serve para hidratar profundamente os cabelos e mandar para bem longe o ressecamento.

02- ÓLEOS VEGETAIS
Componente

Propriedades

ÓLEO DE OLIVA

Atua como um hidratante natural para os cabelos danificados ou quebradiços, fornecendo nutrientes necessários,
combatendo o ressecamento e a falta de brilho, fortalecendo os fios. Estimula o crescimento do cabelo com suas
propriedades regenerativas e previne a queda de cabelo
ajudando a fortalecer o folículo capilar. Devido ao seu efeito
emoliente e suavizante, ajuda no tratamento de qualquer
patologia do couro cabeludo caracterizada por irritação
epidérmica, coceira ou presença de crostas e feridas;repara
pontas secas e espigadas, deixando-as saudáveis e brilhantes; hidrata os cabelos, devolvendo a umidade e o brilho
natural que os mesmos perderam por fatores externos (sol,
cloro, secador, ferro, frio).

INCI Name: Olea Europea

ÓLEO DE PÊSSEGO
INCI: Prunus armeniaca (Apricot) Kernel Oil

ÓLEO DE PRACAXI
INCI: Pentaclethra macroloba Seed Oil

ÓLEO DE RICINO/MAMONA
INCI: Ricinus Communis Seed Oil

Contém uma grande quantidade de tocoferol, que substitui a
elastina natural nos filamentos. Devido a este componente, o
cabelo fica mais forte, mais elástico e suave. Aplicado ao
cabelo após o tingimento, preserva perfeitamente a cor,
enfatiza seu brilho natural e inibe o desenvolvimento de
cabelos grisalhos. Também contém componentes antibacterianos e anti-sépticos que podem combater a caspa e
suas manifestações fúngicas (seborreia). Abundante em
vitamina B5, previne a perda de cabelo.O óleo não apenas
preserva o cabelo, mas também desperta os folículos capilares adormecidos, devido aos quais os cachos se tornam
muito mais grossos e mais fortes.Contém muito ferro, que é
necessário para que os vasos sanguíneos transportem oxigênio para áreas danificadas do cabelo. O óleo de pêssego
saturado com cálcio, que é um material de construção para
restaurar a estrutura da haste do cabelo. Com deficiência de
cálcio, o cabelo torna-se frágil e solto, mas isso pode ser
corrigido com um óleo de pêssego tão simples, mas tão
eficaz.
Rico em ácidos graxos de cadeia longa, esse óleo tem uma
ação poderosa no cuidado com os cabelos, atuando no
fechamento da cutícula e reduzindo o frizz e as pontas
duplas. É capaz de fortalecer as raízes dos fios evitando o
ataque de fungos e bactérias e controlando assim a sua
queda; possui ação de disciplina dos fios. Quando utilizado
em uma formulação capilar, o óleo de pracaxi atua no
fechamento da cutícula, diminuindo assim o frizz e as pontas
duplas. Promove brilho instantâneo e melhora extraordinariamente o penteado. Devido ainda à sua constituição graxa e
performance em emulsões cosméticas, o óleo de pracaxi
começou a ser utilizado como silicone natural (de origem
100% vegetal).
Ajuda no fortalecimento do couro cabeludo e no crescimento
dos fios. Como apresenta propriedades antibacterianas e
antifúngicas, devido à elevada composição de ácido ricinoleico, o óleo de rícino combate infecções e o crescimento
de bactérias e fungos que poderiam impedir o crescimento
capilar. Pessoas com cabelos cacheados e crespos podem
se beneficiar mais do óleo de rícino aplicado no comprimento do fio, já que estes fios, por não terem uma estrutura regular, tendem a ser mais ressecados nas pontas e manter a
oleosidade mais concentrada no couro cabeludo, por ser
nutritivo e penetrar bem no couro cabeludo, ele ajuda na
recuperação da saúde dos folículos capilares.
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02- ÓLEOS VEGETAIS
Componente

Propriedades

ÓLEO DE ROSA MOSQUETA

O Óleo de Rosa Mosqueta auxilia na hidratação profunda,
fornece brilho e nutre os fios ressecados e danificados. Tem
efeito anti frizz e auxilia no combate à caspa e coceira do
couro cabeludo. O óleo de rosa mosqueta trabalha na
restauração dos fios, repondo os nutrientes que são perdidos
diariamente, deixando-os macios, saudáveis e muito brilhantes. O produto também é excelente para ser usado como anti
frizz e também para cuidar do couro cabeludo, já que fortalece os fios e também ajuda a prevenir eventuais coceiras.

INCI: Rosa Canina Fruit Oil

ÓLEO DE SEMENTE DE LINHO (LINHAÇA)
INCI: Linum Usitatissimum Seed Oil

ÓLEO DE SEMENTE DE UVA
INCI: Vitis Vinifera Seed Oil

ÓLEO DE TUCUMA
INCI: Astrocaryum Seed Tucuma Butter

ÓLEO DE TUTANO/MOCOTÓ
INCI name: Bubulum Oil

Como as sementes de linho são ricas em ácidos graxos,
vitaminas e minerais, o uso regular do óleo de linhaça
promove o crescimento do cabelo e impede a queda excessiva. Também ajuda a eliminar a caspa e a descamação do
couro cabeludo.O óleo de linhaça possui ômega 3 e 6,
substâncias importantes para repor a oleosidade natural dos
fios, deixando-os mais macios e com brilho.Um lipídeo muito
conhecido dos produtos para cabelo é a ceramidas. Ela
também está presente no óleo de linhaça e ajuda a formar
uma capa protetora nas fibras capilares, mantendo as cutículas seladas. A vitamina E também está presente nesse óleo,
combatendo a quebra dos fios, trazendo brilho e hidratação
profunda aos cabelos.
O óleo de semente de uva é um ótimo aliado para nutrir,
hidratar os fios, reduzir a oleosidade e combater a caspa. Ele
ainda ajuda a fortificar os fios e combater a queda e, por ter
uma fragrância bem suave e agradável. O óleo de semente
de uva também é um potente hidratante para o cabelo, o
qual ajuda a prevenir as pontas abertas, a queda excessiva e
as fibras frágeis e quebradiças, além de também contribuir
para reduzir a caspa e manter o couro cabeludo hidratado.
A elevada concentração natural de beta-caroteno, presente
no óleo, conhecido como um dos mais potentes anti
oxidantes naturais, forma uma película de proteção e
aumenta o brilho e a vitalidade de cabelos secos e
quebradiços. Recomendada para regeneração de cabelos
danificados quimicamente. Restaura os fios, tratando a fibra
danificada por químicas ou excesso de uso de calor. Proporciona um toque aveludado e uma agradável sensação de
maciez. Dá brilho, equilíbrio no volume dos cabelos e redução
de frizz.

Conhecido também como mocotó, o tutano tem o
poder de hidratar as fibras capilares, pois repõe a umidade natural produzida no couro cabeludo. Pode ser
usado em todos os tipos de cabelos, entretanto os
cabelos crespos e com cachos se beneficiam mais,
por serem mais ressecados que os demais.

03- MANTEIGAS VEGETAIS
A manteiga vegetal é uma gordura extraída das sementes de plantas que possuem as
mesmas propriedades emolientes de óleos vegetais mas, ao invés de apresentarem
aspecto líquido e fluido em temperatura ambiente, as manteigas vegetais são cremosas ou sólidas - uma textura rica, que garante melhor viscosidade e estabilidade, facilitando a aplicação.

Componente

Propriedades

MANTEIGA DE ABACATE
ESTBUTTER ABM

Excelente emoliente, protege os cabelos, prevenindo contra o
ressecamento. Tem propriedades antioxidantes, prevenindo
o envelhecimento dos cabelos. Proporciona um toque aveludado e uma agradável sensação de maciez. É rica em ácidos
graxos insaturados e insaponificáveis e atua nos cabelos na
hidratando e reestruturando.

INCI: Persea Gratissima Fruit Butter

MANTEIGA DE CACAU
INCI name: Theobroma Cacao Seed Butter

MANTEIGA DE CUPUAÇU
INCI: Theobroma Grandiflorum Seed Butter

MANTEIGA DE KARITÉ
INCI: Butyrospermum Parkii Butter

MANTEIGA DE MANGA
INCI: Mangifera Indica (Mango)

MANTEIGA DE TUCUMÃ
INCI: Astrocaryum Seed Tucuma Butter

Frequentemente utilizada na composição de condicionadores e xampus. Por ser rica em rica óleo oléico,
linoléico, esteárico e palmítico, vitaminas (sobretudo A,
C e E), minerais e antioxidantes, é excelente para
hidratar e proteger os fios mais ressecados.
A manteiga de cupuaçu promove suavidade e maciez aos
cabelos, aumentando a sua umidade natural e elasticidade,
condicionando-os devido a seu alto poder de absorção de
água, como dito anteriormente, e assim evita a desidratação.
Conhecida no mundo inteiro por suas propriedades
hidratantes, a manteiga de karité é um ativo extraído da noz
da árvore de Karité, espécie nativa do oeste e leste da África.
Rico em ácidos graxos e vitaminas A, E e F, o ingrediente é
famoso por suas propriedades emolientes na medida certa,
que conseguem devolver a quantidade de óleo ideal para
dar maciez e hidratação para os fios ressecados. Forma uma
película protetora em volta da fibra capilar, o que significa
menos perda de água para o ambiente. Para os cabelos
secos, fracos ou quebradiços, a manteiga de karité é um
revitalizante eficaz e totalmente natural, proporcionando
brilho, flexibilidade e maciez, além de protegê-los contra a
radiação solar.
A manteiga de manga é um excelente emoliente, protege a
pele e os cabelos, prevenindo contra o ressecamento.Tem
propriedades antioxidantes, prevenindo o envelhecimento da
pele e cabelos, proporciona um toque aveludado e uma
agradável sensação de maciez. Melhora a produção de
colágeno na pele, minimizando a aparência de cicatrizes.
Nutre e hidrata profundamente os cabelos. Suas propriedades emolientes cobrem a haste do cabelo e a fortalece, ao
mesmo tempo que a protege da radiação UV, estressores
ambientais, quebra e pontas duplas. É até uma manteiga
maravilhosa para cabelos naturais.
Auxilia na penteabilidade e definição de cabelos cacheados, definindo os caracóis, proporcionando equilíbrio no volume, nutrindo os fios
e protegendo de agressões externas, além de reduzir o frizz, restaura
os cabelos danificados, ressecados e com pontas duplas, promovendo nutrição, brilho e maciez dos fios, selando as cutículas abertas
.Pode ser a aliada do crescimento capilar devido sua alta quantidade
de vitaminas, tornando os fios saudáveis e com vitalidade.Restaura
os fios, tratando a fibra danificada por químicas ou excesso de uso
de calor.
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04- VITAMINAS
Vitaminas, por definição são “aminas da vida”, ou seja, substâncias sem as
quais a vida não existiria. Receberam suas denominações na sequência que
foram sendo descobertas e daí surgiram as designações por Vitamina A, B, C, e
assim por diante.

Componente

Propriedades

VITAMINA A

A vitamina A tem o poder de regenerar os tecidos da pele e
manter a hidratação dos fios de cabelo. Além disso, a vitamina A ajuda o cabelo a crescer mais rápido e mais forte. Ajuda
a produzir o sebo no couro cabeludo, responsável pela
hidratação do fio. Além disso, protege os fios da queda, combatendo os radicais livres causadores deste mal.

INCI: Retinyl palmitate

VITAMINA E
INCI: Tocopheryl Acetate

A vitamina E previne os fios brancos, temidos por muita gente.
Além disso, estimula a circulação sanguínea do couro cabeludo que, consequentemente, promove o crescimento capilar. É muito poderosa em termos de recuperação de regiões
onde houve queda de cabelo e também prevenir este mal. A
vitamina E possui poderosa ação antioxidante, neutralizando
os radicais livres que podem causar danos ao couro cabeludo e à fibra capilar. Assim, ajuda a evitar a quebra e as
fissuras nos fios.
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05- ATIVOS
Os componentes ativos são as substâncias adicionadas às fórmulas dos produtos
cosméticos para agir de alguma forma sobre o cabelo ou a pele, satisfazendo uma
necessidade específica do couro cabeludo, dos fios ou do tecido cutâneo, seja
hidratação, ação anti envelhecimento, e outras tantas possibilidades. São principalmente eles que promovem os benefícios descritos nas embalagens enquanto apelo
funcional.

Componente

Propriedades

ÁCIDO HIALURÔNICO

O ácido hialurônico age como um hidratante, retendo água
no interior da célula, o que auxilia na regeneração do cabelo.
Por esse motivo, é considerado uma ótima hidratação para
cabelo, combatendo a desidratação, o ressecamento e o
frizz, além de atuar na reparação de pontas duplas.

INCI: Hyaluronic acid

BIO-RESTORE
INCI: Hydrolyzed Wheat Protein

COMPLEXO BIS-CETEARYL
AMODIMETHICONE
INCI Name: Bis-Cetearyl Amodimethicone

O Bio-Restore traz o aminoácido cistina que ao entrar em
contato com a estrutura capilar devido a sua afinidade,
acopla na região afetada e a repara, deixando os fios
mais resistentes. Constrói um filme protetor contra
agressões externas, revestindo os fios e sua nutrição
mantém a região da cutícula reparada.
Se espalha com facilidade pelo cabelo, dá substância
(efeito condicionador duradouro) e sedosidade, além de
reduzir estática e cabelos arrepiados.

COMPLEXO DE AMINOÁCIDOS
NUTRIAMINO CA

O complexo de aminoácidos Nutriamino faz uma
ligação nas proteínas do cabelo e possui um papel
importante no crescimento dos fios. Além disso, reduz o
volume, promove brilho, fortalece as fibras e alinha as
cutículas.

ARGILA BRANCA

Indicado para cabelos danificados por procedimentos químicos ou outros tipos de fatores externos. É uma argila suave,
portanto, pode ser usada por todos os tipos de cabelo.Promove o crescimento saudável dos fios, regulariza a oleosidade e hidrata naturalmente. Ela estimula a oxigenação do
bulbo capilar, auxilia no crescimento dos fios e regula a
produção sebácea. Tem ação anti resíduo, desintoxicante e
bactericida. Após usar argila branca, os cabelos ficam mais
soltos, brilhosos, hidratados, macios e cheios de vida. A argila
branca pode ajudar no crescimento das madeixas de forma
saudável, uma vez que ajuda a desobstruir os poros do bulbo
capilar e fortalece os fios novos, repondo as proteínas
necessárias e selando os cabelos.

INCI: Kaolin

COLÁGENO HIDROLISADO
INCI: Dexpanthenol

O colágeno no cabelo tem a função de reestruturação
dos fios e do couro cabeludo. Essa substância tem a
capacidade de reter a umidade, favorecendo, a
hidratação e manutenção de nutrientes na fibra capilar. Atua como um cosmético a favor da saúde do
cabelo e das unhas. A ação da proteína nos cabelos
faz com que os fios fiquem mais resistentes e brilhantes, além de turbinar o crescimento.

05- ATIVOS
Componente

Propriedades

CRESSATINE

Nos cabelos, restaura a fibra capilar e deixa o fio mais resistente.
A creatina tem ação parecida com a queratina, e recupera a
massa dos fios, evitando a quebra, queda e ressecamentos
graves. Sua diferença está no tamanho da partícula, menor e que
se assemelha a versões micro da proteína, o que é um trunfo na
hora da aplicação nas madeixas, pois facilita a absorção e evita
o efeito de saturação. Fornece os elementos necessários para
produzir queratina para um cabelo sólido e bem estruturado
além de ajudar no início da regeneração dos fios.

INCI Name: Glycerin (and) Aqua (and)
Nasturtium Officinale Extract (and)
Tropaeolum Majus Extract

CURVELINE
INCI NAME Linum Usitatissimum Seed
Extract, Glyceryl Oleate Citrate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Benzoate
and Potassium Sorbate.

ELASTIN
INCI: Hydrolyzed Elastin

FUCOGEL
INCI: Biossaccharide gum-1

GLICERINA
INCI: GLYCERIN

GLYCOFILM
INCI Name: Biosaccharide Gum-4

GOMA GUAR
INCI: Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride

MENTOL
INCI: Menthol

O Curveline é um ingrediente multifuncional que auxilia
na modelagem e tratamento dos cabelos, permitindo
a obtenção de cachos naturalmente soltos e macios,
com aspecto natural, duradouro e com um brilho acetinado.
No cabelo, ela forma fibras que são responsáveis por manter
a elasticidade, a flexibilidade e a resistência dos fios. Garante
a reestruturação da elasticidade das madeixas, trazendo
vitalidade e deixando o fio mais resistente à agressões
futuras – como à poluição, ao vento e a fatores como o uso
constante de secador e prancha, por exemplo. A elastina
também contribui para que o cabelo fique selado e realinhado, além de dar mais força, evitar a quebra e proporcionar
um aspecto mais saudável aos fios.
Auxilia na retenção de água. Com efeito calmante e suavizante,
inclusive para cabelos danificados, reduz inflamações e tem
ação antienvelhecimento. O ativo tem potencial de hidratação
que continua agindo mesmo após três horas de aplicação. O
Fucogel reveste os fios de cabelos danificados com filme suavizante, tornando-os mais lisos e brilhantes, mesmo após a
lavagem.
A glicerina tem diversos benefícios incríveis para os cabelos.
Começando por uma hidratação potente, que possibilita um mega
fortalecimento dos fios, diminuindo a queda, combatendo o frizz e as
pontas duplas, resultando em muita maciez para o cabelo. Bastante
indicado para cabelos cacheados, pois ajuda a definir os cachos.
Este ativo age como um protetor, um filme ativo, exatamente como
uma segunda pele, limitando os efeitos das agressões externas aos
cabelos e pele, especialmente aquelas associadas com as
radiações UV, poluição, metais pesados e o intenso uso de
surfactantes. Além da habilidade de formar uma matriz protetora
tridimensional, o Glycofilm também possui uma propriedade texturizante que melhora o toque das formulações cosméticas aumentando a sensação de bem estar.
A goma guar é utilizada como agente espessante para dar viscosidade, estabilizante, agente de suspensão, garantindo que outros
componentes da fórmula fiquem adequadamente dispersos, entre
outras finalidades, uma característica marcante da goma é de
promover um toque liso e sedoso aos cabelos.Ela pode aumentar a
espalhabilidade do produto e acentuar a percepção de sedosidade,
maciez e tratamento das pontas dos cabelos.
O mentol é utilizado para amenizar a queda de cabelo, estimular o
crescimento do fio e reduzir o excesso de sebo do couro cabeludo.
Os produtos mentolados aumentam o fluxo sanguíneo na pele, o que
encoraja o crescimento de cabelo mais saudável.É usado em produtos capilares para aliviar problemas de escalpo, como coceira, ressecamento e impermeabilidade.
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05- ATIVOS
Componente

Propriedades

NANO SERICIM

A Sericina nanoparticulada estabelece alta afinidade com a queratina do cabelo, ligando-se fortemente a ela, selando as cutículas
danificadas do fio. Proporciona ainda condicionamento e efeito
antiestático, melhorando a estética do cabelo, mantendo os fios
alinhados, mais lisos e brilhantes.possui alta afinidade com a queratina do cabelo, ligando-se fortemente a ela, selando as cutículas
danificadas do fio. Diminui o volume e o frizz, confere efeito liso e
repara escamas danificadas sem produzir oleosidade.

NIACINAMIDA

Conhecida também como vitamina B3, a Niacimida atua na
nutrição do couro cabeludo e estimula o crescimento
saudável dos fios. Em casos de deficiência da vitamina B3 na
alimentação, as madeixas podem perder o brilho e a maciez.
Ela age diretamente na prevenção de queda capilar e no
fortalecimento do cabelo.

INCI :Niacinamide

NUTRIMEL
INCI Name: Polymnia Sonchifolia Root Juice

PARSOL SLX
INCI Name: Polysilicone-15

PRONALEN
INCI Name: Alcohol Denat. (and) PEG-60 Hydrogenated
Castor Oil (and) Capsicum Frutescens Fruit Extract

O nutrimel, além de hidratar, retém a água nos fios, funciona como
emoliente natural por seu poder condicionante. Possui propriedades
nutritivas, é rico em sais minerais, vitaminas, aminoácidos, entre
outros. Agindo como ação antioxidante e protetora dos fios. O mel
também tem função umectante, o que ajuda o cabelo a reter mais
umidade, deixando os fios mais macios. Além disso, ainda pode ser
usado no couro cabeludo para tratamento de problemas dermatológicos, como psoríase e eczema.

Uma das maiores vantagens de usar o parsol em cabelos no
verão é de prevenir o ressecamento capilar. Graças ao filtro
UV e aos ingredientes nutritivos, o produto consegue reforçar
a camada protetora natural dos fios e evitar o desgaste da
cutícula, o que reduz a perda de água e nutrientes.O PARSOL®
SLX adicionado a produtos capilares com ou sem enxágue,
oferece vários benefícios, incluindo a prevenção do desbotamento da cor, melhora do brilho e condicionamento.
Estimula a circulação cutânea do couro cabeludo e atua no
tratamento anti queda dos fios. Livre de parabenos, oferece
toque suave, aveludado e combate o ressecamento.

PIRITIONATO DE ZINCO

É um poderoso agente anti-seborreico, antifúngico e
antibacteriano, utilizado para o tratamento da caspa .
Sendo assim, ajuda a acabar com bactérias e fungos,
além de diminuir a oleosidade do couro cabeludo.

SILSOFT AX

O agente condicionante Silsoft, combate os agressores diários que
afetam o cabelo como luz solar, poluição, tratamentos químicos ou
calor excessivo. Proporciona excepcional condicionamento e menos
força na hora de pentear. Restaura a hidrofobicidade ao cabelo.
Excelente ação anti-frizz e seu efeitos duram por várias lavagens.
Repara as pontas duplas e restaura a flexibilidade dos fios.

INCI Name: Bis-Cetearyl Amodimethicone

VITAOIL PLUS

It is an oily complex that contains sunflower oil, coconut oil,
flaxseed oil, avocado oil, argan oil, macadamia oil and
olive oil. Due to this chemical composition, it deeply nourishes, smoothes the epidermis and relieves skin peeling.
Highly recommended for formulating cosmetic products
with healing, moisturizing and emollient activities.

PROTEINA DO TRIGO

A proteína de trigo aumenta consideravelmente a capacidade do
cabelo para manter o teor de água, adiciona volume ao cabelo,
reduz a porosidade e melhora a suavidade. As proteínas hidrolisadas
encontradas no germe de trigo e a vitamina E são conhecidas por
promoverem a nutrição dos fios do cabelo de dentro para fora,
deixando-os mais suaves e relaxados.

INCI Name: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
(and) Cocos Nucifera (Coconut) Oil (and) Linum
Usitatissimum (Linseed) Seed Oil (and) Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Argania Spinosa Kernel Oil
(and) Macadamia Ternifolia Seed Oil (and) Olea
Europaea (Olive) Fruit Oil (and) Rosmarinus Officinalis
(Rosemary) Leaf Extract

INCI name:Hydrolyzed Wheat

06- DOADORES DE BRILHO
Os doadores de brilho são silicones que, entre outras funcionalidades como a proteção térmica e finalizador da textura confere sedosidade aos cabelos. Como diz o
nome, possuem em comum a característica de doar brilho aos fios - submetidos a
processos de finalização com ferramentas de calor ou não.

Componente

Propriedades

DB SF 1202

Possui baixa viscosidade e estrutura cíclica, confere sensação suave
e sedosa, não deixa resíduos e melhora a espalhabilidade. É um
ótimo carreador de ativos, melhora a penteabilidade à úmido por
conferir condicionamento leve nos cabelos e sem “pesar” os fios.

DB 1411

O silicone 1411 atua como um filme protetor, sensorial sedoso e macio para os
cabelos, melhora a penteabilidade a seco e à úmido. Contribui para o brilho e
resistência das fibras e ainda atua como restauradores de pontas duplas.

DB 200/1.000

Por ser um fluido fenil silicone anfifílico, dispersa-se facilmente em água e
também é compatível com muitos ésteres e óleos, sendo possível obter formulações transparentes à base de água e formulações à base de óleo. Além
disso, oferece sensação agradável e maciez para cabelos, brilho aos fios e
realce da cor em cosméticos coloridos.

DB 2034

O Silicone 2034 pode ser empregado em produtos para cabelo por ser um
produto de fácil formulação, formador de filme e não oclusivo. Contém propriedades de condicionamento de cabelo, reparação temporária de pontas
duplas e provê uma sensação suave e sedosa aos fios.

DB 949

O agente condicionante 949 silicone melhora a penteabilidade a
seco e úmido, proporcionando brilho e maciez ao cabelo. Tem
ação lubrificante, condicionante é doador de brilho e produz
suavidade nos fios.

DB 245/DBVOLATIL

O silicone 245 ( silicone ciclop) auxilia no desembaraçamento dos fios
e age como um condicionador temporário ( condiciona o cabelo
enquanto ele está molhado) e também diminui o tempo de
secagem dos cabelos (reduzindo a necessidade do tempo de uso
do secador) o que automaticamente reduz os danos causados pela
ferramenta térmica.

DB CICLOPENTASILOXANO
DIMETICONOL

Combinação de ciclopentasiloxano e dimeticonol de alto peso
molecular. É usado em formulações Hair Care: há formação de uma
barreira protetora resistente à água, mas respirável.Melhora penteabilidade de cabelos secos e molhados, prevenção de danos nas
cutículas dos cabelos. Promovem um cabelo sedoso e brilhante,
saudável e de aparência natural. É amplamente utilizado em fluido
reparador de pontas.

DB556

Amplamente compatível com ingredientes cosméticos e de
excelente solubilidade em produtos que contenham álcool. É
facilmente emulsificável, não é pegajoso, não oxida, é neutro, não
sensibiliza a pele e não é tóxico. Além de proporcionar uma fácil
dispersão emoliente e não oleosa, permitindo assim a transpiração
natural da pele, através da formação de uma película fina e invisível.
É extremamente solúvel em etanol 95% em temperatura ambiente.

DB 1000

Além de proteger os cabelos contra a ação de agentes externos
prejudiciais, o silicone também funciona como um protetor térmico. O motivo para isso é o fato dele ajudar a preservar a água da
fibra capilar, como já falado - o que faz com que o calor do
secador e da chapinha não afete a umidade natural das
madeixas. O silikon DB1000 é um fluido de silicone feito especialmente para a reparação de fibras danificadas do cabelo,
conferindo, além de reparação, brilho e penteabilidade.
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