BASE ADIMAX®
Base Versátil para incorporação de Ativos e Ácidos
INCI Name: Glyceryl Stearate / PEG – 100 Stearate / Hydrogenated Ethylhexyl Olivate / Isopropyl Myristate / Sodium
Acrylates Copolymer / Hydrogenated Polyisobutene / Phospholipids / Polyglyceril-10 Stearate / Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil / Lecethin / Phenoxyethanol / Aqua / EDTA Dissodium / Hydroxypropyl Methylcellulose.

DESCRIÇÃO
A Base Adimax é uma base concentrada, desenvolvida para facilitar o dia-a-dia do manipulador. É uma emulsão
ultra estável, com carácter Não Iônico/Aniônico que produz como resultado final segurança, agilidade e padrão
de qualidade, evitando-se perdas no processo de manipulação.
Foi elaborada com fosfolipídeos exclusivos de alta tecnologia que facilitam a absorção dos ativos por meio da
membrana celular e promove sensorial diferenciado.
Estudos recentes avaliaram a importância dos fosfolipídeos em emulsões e concluíram que estes possuem grande
importância na manutenção da barreira cutânea levando à diminuição da desidratação da pele, melhorando a
elasticidade e o eritema. Intt Pharm. 2006 Jan 13;307(2): 232-8. Epub 2005 Nov 11.
A Base Adimax possui emolientes refinados, desodorizados de origem natural baseados no óleo de oliva que
é representado como uma alternativa vegetal ao uso de silicones e/ou óleos de silicone, pois confere um toque
acetinado com excelente penetração cutânea e sensorial superior, não deixando resíduo oleoso. Contém elevado
teor de ácidos graxos monoinsaturados tornando-se estável contra a oxidação. Promove um toque seco e suave.
Restaura a maciez, suavidade e flexibilidade da pele, além de combater o ressecamento e a aspereza. Tem perfeita
compatibilidade com a pele.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
•
•
•
•
•
•

Baixa carga oleosa, conferindo toque não gorduroso e com excelente espalhabilidade;
Não comedogênica;
Parabeno free;
Livre de Petrolato (óleo mineral);
Pode ser diluída até 50% completando seu volume final com água;
Deslizamento suave com baixa perda de viscosidade.

ESTABILIDADE E COMPATIBILIDADE
A Base Adimax pode ser associada a ingredientes hidratantes, nutritivos, antiaging e Silícios Orgânicos. Foi
testada com vários ativos, dentre eles: Hidroquinona, DMAE, ácido kójico, ácido salicílico, lactato de amônio,
ácido glicólico, resorcina, uréia e extratos vegetais, entre outros, apresentando boa compatibilidade com os ativos
dermocosméticos disponíveis no mercado.

INDICAÇÃO DE USO
•
•
•
•
•

Todos os tipos de pele, inclusive secas e sensíveis;
Emulsões hidratantes, formulações faciais, corporais, cremes de uso diurno e noturno;
Produtos antiaging, nutritivos, regeneradores, pós-peelings e despigmentantes;
Produtos infantis;
Formulações para área dos olhos.

ESPECIFICAÇÃO
Aparência: Creme com alta viscosidade
Cor: Levemente Amarelada
Odor: Característicos
Concentração de uso: q.s.p 100%
pH: 3,0 a 7,0

