Zeniberry R-XQ
Polímero catiônico multifuncional associado aos
benefícios do óleo de framboesa
A framboesa originária do hemisfério norte principalmente das
regiões mais frias, caracteriza-se por um arbusto rasteiro.
Possue em sua composição ácidos graxos essenciais em especial
ômega-3, ômega-6 e ácido linoléico conhecidos por seus poderes
antioxidantes.

INCI Name:

Propriedades:

Vantagens:

PEG-8 Dimethicone, PEG-8 Raspberriate, Polyquaternium 57

Polímero catiônico associado ao óleo de framboesa, quando utilizado em
sistemas surfactantes potencializa a formação e cremosidade da espuma e
promove sensação de maciez. Em emulsões para pele melhora o sensorial e
promove a sensação suave após a aplicação.

Produto multifuncional
Compatível com sistemas transparentes
Promove condicionamento
Sensorial sofisticado e suave
Potencializa a formação de espuma

Indicação:

Indicado para shampoos, condicionadores, gel de banho, loções e cremes.

Dosagem:

0,25 a 4 %.

Alta hidratação e emolência
através de ingredientes naturais
Cranberry Butter
O cranberry, nativo da América do Norte apresenta em sua composição
flavonóides, taninos e ácidos fenólicos. Estes compostos tem ação
antioxidante, com potencial de impedir danos oxidativos à pele causados por
espécies reativas do oxigênio.

INCI Name:
Propriedades:

Octyldodecanol, Beeswax, Vaccinium Macrocarpon
Cranberry Butter é um emoliente derivado de ingredients de origem
natural, obtido a partir da prensagem a frio do fruto. O processo preserva as
propriedades naturais do cranberry.
Indicado especialmente para cuidados da pele, o produto Cranberry Butter
é um sólido macio, que funde rapidamente em contato com a pele,
desempenha um papel fundamental na regulação do equilíbrio hídrico e na
atividade dos lipídios da camada superficial da pele.
O produto Cranberry Butter, possui certificação ECOCERT conforme
padronização de cosméticos orgânicos.

Pomegranate Butter
A romã é um fruto originário da região do oriente médio. O suco da romã apresenta em sua
composição compostos fenólicos (antocianinas e quercetina) e taninos. Estes compostos
apresentam influência antioxidante, auxiliando na prevenção do envelhecimento cutâneo
precoce.

INCI Name:
Propriedades:

Octyldodecanol, Beeswax, Punica Granatum seed oil
Pomegranate Butter é um emoliente derivado de ingredientes naturais, obtido a partir da
prensagem a frio da semente da romã. Este processo preserva as propriedades naturais do fruto.
Indicado especialmente para cuidados da pele, desempenha um papel fundamental na
regulação do equilíbrio hídrico da pele, garantindo maior elasticidade e vitalidade.

Vantagens:

Indicação:

Produtos 100% ativos e naturais
Hidratação
Ação anti-oxidante
Melhora o sensorial da formulação
Os produtos Cranberry Butter e Pomegranate Butter, são manteigas
elaborados com ingredientes naturais, promovem alta hidratação e
emoliência com um sensorial agradável e sedoso.
Utilizadas com sucesso em todas as preparações para cuidados da pele e
cabelo, como cremes, loções, óleos de banho, protetor solar, condicionador
e máscara de tratamento capilar
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