BASE HYDRA FRESH®
Sensorial Altamente Sofisticado com Ampla Faixa de pH
INCI Name: Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables / Hydrogenated Ethylhexyl Olivate / Phenoxyethanol /Glycol
Stearate / Glycol Distearate / Olus Oil / Camelina Sativa Oil / Dissodium EDTA / Aqua / Sodium Acrylates Copolymer /
Hydrogenated Polyisobutene / Phospholipids / Polyglyceryl-10 Stearate / Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil /
Vegetable Oil / Olus Oil.

DESCRIÇÃO
A Base Hydra Fresh® é uma base pronta com caráter não-iônico e aniônico, desenvolvida para facilitar a rotina do
formulador, tendo uma ampla faixa de pH, o que possibilita a adição de altas concentrações de ativos, incluindo
os ácidos. O outro grande diferencial é o sensorial sofisticado, leve e fresh. Estes benefícios estão associados aos
fosfolipídeos e aditivos funcionais que foram pesquisados para proporcionar em uma única base, um alto poder de
hidratação, dermocompatibilidade, formação de filme cutâneo, tacky-free e uma sensação de proteção contínua.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
A formulação da Base Hydra Fresh® foi desenvolvida para atender todos os tipos de pele, inclusive peles
sensíveis, pois apresenta um conceito petrolato-free, parabeno-free, silicone-free e propilenoglicol-free. Seu conceito
hipoalergênico e não-comedogênico está vinculado aos seus componentes ultra-seguros e naturais.
Não comedogênica e hipoalergênica, é indicada para todos os tipos de pele, inclusive sensíveis.
•
•
•

Possui uma alto de poder de hidratação do manto hidrolipídico, não deixando um excesso de oleosidade;
Confere a pele maciez, sedosidade com excelente toque seco;
Possui um sensorial sofisticado refrescante e não oleoso.

ESTABILIDADE E COMPATIBILIDADE
A Base Hydra Fresh® pode ser associado a ingredientes hidratantes, nutritivos, antiaging e ácidos. Permite a adição
de ativos cosméticos como silícios orgânicos, extratos vegetais, complexos biológicos e complexos de açúcares.
Compatibilidade com ácidos, hidroquinona e DMAE.
INDICAÇÃO DE USO
•
•
•

Produtos hidratantes e protetores do manto hidrolipídico da pele prevenindo o ressecamento.
Formulação para área dos olhos, devido a fácil espalhabilidade e aplicação por se tratar de uma região sensível.
A dosagem recomendada de ativos é de até 25% respeitando a faixa de pH entre 3,5 a 8,0.

ESPECIFICAÇÃO
Aparência: Creme com alta viscosidade
Cor: Branco a levemente amarelo
Odor: Característico
Concentração de uso: q.s.p.100%
pH: 3,0 a 8,0

