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CİLT BAKIMI

W/O Emülgatör

 Symbiomuls WO   Polyglyceryl-3 Polyricinoleate;sorbitan sesquioleate;cetyl
ricinoleate;glyceryl caprate;cera alba;magnesium stearate;aluminium tristearate

o Düşük sıcaklıklarda kullanıma uygun,natural emülgatör

 Dermofeel PO Glyceryl Oleate   (Ecocert)

O/W Emülgatör

 Symbiomuls GC Glyceryl stearate citrate;cetearyl alcohol,glyceryl caprylate  (Ecocert)

o PEG free, koruyucunun etkinliğini arttırır.

o Krem ve losyon, güneş ürünleri

 Dermofeel PP   Polyglyceryl-3 palmitate   (Ecocert)

o PEG ve PPG free

oTüm kozmetik ürünleri, krem ve losyonlar

 Dermofeel  G 5 O   Polyglyceryl-5 oleate   (Ecocert)

o PEG free, yağ jelleştirmek istenen formüller için uygun

 Dermofeel SL    Sodium stearoyl lactylate   (Ecocert)

o PEG free, CO-emulsifier.

o Yumuşak, ipeksi bir cilt hissi
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 Dermofeel GSC    Glyceryl  stearate citrate   (Ecocert)

o PEG free, ecocertli CO-emulsifier.

o Emülsiyonun istikararı ve iyi bir cilt hissi

Yayılım Arttırıcılar

 Dermofeel MCT Tricaprylin  (Ecocert)

o UV filtreleri için mükemmel çözücü ve yayılım arttırıcı, pigment dispersiyonu güçlü

o Yağlı olmayan iyi bir cilt hissi

 Dermofeel Sensolv  Isoamyl Laurate   (Ecocert)

o UV filtreleri için mükemmel çözücü ve yayılım arttırıcı, pigment dispersiyonu güçlü

o Güneş ürünleri, bebek bakım ürünleri, renkli kozmetik, krem ve losyonlar

Deodorant Aktifi

 Dermofeel Tec Eco Triethyl  Citrate   (Ecocert)

o Enzimatik etkili koku absorbansı

o Deodorantlar, stickler, ayak bakım ürünleri, krem ve losyonlar

 Dermosoft Decalact Sodium Decanoyl/Dodecanoyl Lactylate    (Ecocert)

o Triclosan alternatifi doğal koku absorbansı

o Deodorantlar, stickler, ayak bakım ürünleri, krem ve losyonlar

Antioxidanlar

 Dermofeel PA 3 Sodium Phytate   (Ecocert)

  Doğal, EDTA muadili

 Dermofeel Toco 50 non-GMO   Tocopherol  (Ecocert)
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 Dermofeel E 74 A non-GMO    Tocopheryl Acetate     (Ecocert)

SAÇ BAKIMI

Kondisyonerler

 Symbioquat Aqua, Hydrxypropyl Oxidized Starch PG-Trimonium Chloride,
Starch Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Lactate, Sodium Chloride, Urea,
Lactic Acid, Glycerin, Parfum
o Islak-kuru tarama kolaylığı
o Hacim kazandırma
oŞekil almada kolaylık
oPQ 10  ve  guarlar gibi saçta birikim yapmaz, sıvı olduğu için kullanım kolaylığı
sağlar.

 Dermofeel P-30   PCA Glyceryl Oleate   (Ecocert)
o Saça güç kazandırma
oIslak -  kuru tarama kolaylığı
oAntistatik etki

Kepek Aktifi

 Dermosoft Decalact Sodium Decanoyl/Dodecanoyl Lactylate    (Ecocert)


