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Yenilik ve Gelişim 
Türkiye'de kimya sektörüne 42 yıl l ık 
tecrübesiyle ham madde tedarik eden Kale 
Kimya Grubu, yeniliklere öncü olma konusunda 
da kendisini sürekli  geliştiriyor.  

Kozmetik sektöründe yurt içi  ve yurt dış ı  
trendleri  takip eden, distribütörlüğünü yaptığ ı  
dev firmalarla eğ itim ve seminerler organize 
ederek teknik anlamda da müşterilerine en son 
teknolojileri  aktaran Kale Kimya Grubu, Ar-Ge 
laboratuvarı i le her türlü test ve bitmiş  ürün 
çalışmasını da gerçekleştirme imkanı sağ l ıyor.  



Siyah Yüz Maskesi
Kozmetik pazarında son dönemin en büyük 
furyası,  hiç şüphesiz siyah maskede yaşanıyor.  
Birçok üretici  tarafından pazara sunulan ürünler 
farklı  kalite ve niteliklerde ham maddeler içeriyor.  
Tüketiciler tarafından kısa sürede büyük 
popülerliğe ulaşan siyah yüz maskesi neden 
kullanılıyor? Ne işe yarıyor? İçeriğ inde neler var?

Siyah yüz maskesinin içeriğ inde temel olarak 
polimerler kullanılıyor.  Kale Kimya Ar-Ge 
Laboratuvarı tarafından geliştirilen formülde, Dow 
Chemicals'ın Aculyn 88 (INCI:  Arcylates/Steareth- 
20 Methacrylate Crosspolymer) adlı  anyonik 
polimerinin yanında Teqpolimer kullanıldı.  Ayrıca 
cilt  hissiyatını iyileştirmek adına formülde 
Allantoin, Ecosmooth Delight (INCI:  C14-22 Alkane 
(and) Ethylene/Octene Copolymer) ve D-panthenol 
gibi ham maddele yer alıyor.  

Siyah maskede kullanıcıların dikkat ettiğ i  en 
önemli husus, maskenin yüzden tek seferde kalıp 
halinde ayrılabiliyor olması.  

Son dönemde farklıl ık yaratmak adına siyah 
dış ında altın rengi de popülerlik kazandı.  

Siyah maskenin içeriğ ini,  farklı  aktiflerle 
zenginleştirerek yeni claimler yaratmak da 
mümkün.  

"Yüzünüzde istenmeyen siyah 
noktaları kolay bir uygulamayla 
uzaklaştırmak mümkün" 
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Aculyn 88 (Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Crosspolymer)  
Anyonik polimerdir. Çok iyi derecede kıvam verme, transparanlık ve askıda tutma 
özelliği vardır. Köpük stabilizasyonu sağlar. Şampuan, duş jeli, sıvı sabun, saç 
köpüğü, tıraş köpüğü, saç şekillendiricileri, saç köpüğü gibi birçok farklı üründe 
kullanılabilir. 

Ecosmooth Delight (C14-22 Alkane (and) Ethylene/Octene Copolymer) 
Cilt bakım ürünlerinde hissiyatı iyileştirici olarak kullanılan bir polimerdir. Ürünün 
yağlılık ve yapışkanlık özelliklerini minimuma indirirken, ciltte pürüzsüz ve nemli 
bir hissiyat verir. Krem ve losyonlardan tıraş jellerine, renkli kozmetik 
ürünlerinden deodorantlara kadar geniş bir kullanım alanı vardır.
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Erkekler için; bir taşla beş 
kuş!
Kozmetik ürünlerinin sadece kadınlar için olmadığ ı
gerçeğ i  artık tartışmaya kapalı  bir konu. Son 
dönemde erkeklere özel kozmetik ürünlerin 
çeş itl i l ik kazanarak pazarda daha büyük yere 
sahip olması da bunun net bir göstergesi.  Ancak 
yine de "Her şey için farklı  ürün mü kullanacağ ım, 
kim uğraşacak onunla!" diyen beyefendilerin sayısı
hala azımsanmayacak oranda. İşte sizler için 
geliştirilen yepyeni bir ürünümüz var;  yüz bakımı,  
saç bakımı,  cilt  bakımı,  tıraş  ve vücut 
nemlendirme etkilerinin tamamı için artık tek 
ürün yetiyor!

5-in-1 Men Care ürünü, hem görsellik ve ambalaj 
açısından, hem de renk ve esansıyla,  erkeklere 
hitap etme konusunda son derece başarılı .  

Ürünün formülasyonunda bu kadar fazla etkiyi 
hakkını vererek sağ layabilmek için elbette çokça 
ham madde bulunuyor. Yüzey aktif
olarak Ecosense 1200'ün yanında Ucare LR 30M 
var.  Aculyn Excel,  duş  jelleri  ve şampuanların 
vazgeçilmezi olarak yine karş ımızda. Karbon black 
ile renk verdiğ imiz formülasyonda opaklaştırıcı  
olarak Dow'dan Opulyn 301 kullanıldı.  Özellikle 
tıraş  sonrası hissiyat içinse Polyox WSR 301'den 
faydalandık.   

5-in-1 Men Expert ürünü, 
geçtiğimiz aylarda 
Almanya'da Loreal 
tarafından piyasaya 
sürülmüştü.
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Aculyn Excel (Acrylates Copolymer) 
Temizlik ürünlerinde kıvam ve askıda tutma amaçlı kullanılan bir polimerdir. 
Düşük pH'ta ve düşük viskozitede dahi askıda tutar ve transparan özellik 
verir. Yeni jenerasyon koruyucuların pH aralıklarına uygundur. 

Ucare LR 30M (Polyquaternium 10) 
Saç üzerinde güçlü kondisyoner efekti sağlar. Şampuan, saç şekillendirici, saç
serumu gibi ürünlerde ıslak ve kuru tarama kolaylığı sağlama ve bakım 
amaçlı kullanılır. Özellikle hacim verici şampuanlar için tavsiye edilir. 
Silikonlar ile uyumludur. 

Polyox WSR 301 (PEG-90M) 
Kozmetikte birçok üründe kullanılır. Kayganlık sağlar, yayılım ve köpük 
etkinliğini arttırır. Tıraş ürünleri, jöle, şampuan, sıvı sabun gibi ürünlerin 
formülasyonlarında yer alır. 

Opulyn 301 (Styrene/Acrylates Copolymer) 
Sıvı sabun ve şampuanlarda opak ürün yapmak amacıyla kullanılır. Sıvı el 
sabununda, banyo ve duş jellerinde, şampuanlarda %0,25-1,0 aralığında 
kullanılır. Proses kolaylığının yanı sıra, uygun fiyatlı olması, soğuk 
karışımlarda kullanılabilir olması ve tuz toleransı sayesinde oldukça avantajlı 
bir üründür.  
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Aculyn Excel, geniş pH aralıklarında bile 
simleri, beadleri, hava kabarcıklarını askıda tutar!
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Teqfeel BAX'ı tanıyor musunuz? 

INCI ismi Bis(C13-15 Alkoxy) PG-Amodimethicone olan Teqfeel BAX, %100'lük bir silikon. Amino glycol 
copolymer yapısındaki ürün, bu kimyasal yapısı sayesinde saça müthiş bir kondisyon efekti veriyor. 
Formüle ekstra bir çözücü ilavesi gerektirmeden hidrofob komponentlerle de uyum gösteren 
Teqfeel BAX, her türlü saç bakım ürünü formülasyonunda rahatlıkla kullanılabilir. 

Opak ya da şeffaf şampuanların yanı sıra, durulanan ve durulanmayan kondisyoner ürünler, saç 
köpükleri, saç maskeleri, saç şekillendiricileri gibi ürünlerin tamamına, Teqfeel BAX sayesinde 
olağanüstü bir kondisyon efekti katmak mümkün. 



Güneş sonrası cildiniz nefes 
alsın..!
Yazın gelmesiyle birlikte tatil  sezonu da 
açıldı.  Birçok kiş i  için tatil ;  deniz,  kum ve 
güneş  anlamına geliyor.  Elbette yıl ın 
yorgunluğunu atarken bir yandan da güneş in 
cildimiz üzerindeki zararlı  etkilerini 
minimuma indirgemek büyük önem taş ıyor.  
Bu bağ lamda güneş  ürünleri  birçok farklı  
formda ve kullanıcıya özel içeriklerle satışa 
sunuluyor.  Biz ise daha farklı  bir üründen söz 
edeceğ iz;  güneş  sonrası nemlendirici  jel!

Güneş in bronzlaştırıcı  etkisi  birçoğumuz için 
cazip olsa da, gerek zamanla cildimize verdiğ i  
hasar,  gerekse UV ış ınlarıyla gerilen 
cildimizin acısı  ve sınırlanan hareket 
kabiliyetimiz,  en önemli sorun. 

Kale Kimya Ar-Ge laboratuvarının geliştirdiğ i  
yeni ürün, güneş  sonrası uygulamayla
cildimizi dinlendiriyor.  İçeriğ inde yer alan 
Argan yağ ı  i le kusursuz bir nemlendirme 
sunarken, cildinizi  koruyarak yazın ve 
güneş in tadını korkmadan çıkarmanızı  
sağ l ıyor!    
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Fluid AP Low Odor (PPG-14 Butyl Ether) 
Düşük viskoziteli likit bir ürün olup, cilt bakım ürünleri ve güneş ürünlerinde 
hem çözücü hem de emoillent olarak kullanılır. Islak pigmentlerin yayılımını 
sağlama özelliği de vardır. 

Ecosense 1200 (Lauryl Glucoside) 
Noniyonik bir yüzey aktif olan Ecosense 1200, mild yapısı, yoğun ve stabil 
köpük özelliği, katyonik hammaddelerle dahi birlikte kullanılabilmesi gibi 
üstün özellikleriyle kişisel bakım ürünlerinde çokça kullanılmaktadır. %100 
bitkisel bazlı bir ürün olup, şampuanlardan güneş ürünlerine, bebek
mendillerinden katı sabunlara kadar birçok ürünün formülasyonunda yer 
almaktadır. 

Ethocel STD 100 (Ethylcellulose) 
Yağlara kıvam vermeye yarayan, film former özelliği veren bir üründür. 
Birçok yağ ile kıvam verme konusunda uyum gösteren Ethocel STD 100, hem 
viskoz yapılar, hem de şeffaf jeller için rahatlıkla kullanılabilir. Film 
oluşturma özelliğiyle diğer yağ kıvamlaştırıcılara karşı avantajlı bir üründür. 
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Argan Yağı nedir, ne işe yarar? 

Fas'ın güneybatısında yetişen ve bölge halkının "hayat ağacı" olarak tanımladığı Argan ağacı, yaz 
kış yeşil kalabilen bir yapıya sahiptir. Ömürlerinin 125 ila 450 yıl arasında değiştiği belirtilen bu 
tür, tadı fındığa benzeyen ve Argan yağının elde edildiği bir meyve verir. 

Antioksidan kaynağı olarak bilinen Argan yağı, aynı zamanda yapısında temel yağ asitleri ve E 
vitamini barındırır. Antioksidanlar, cildin yıpranmasına ve yaşlanmasına neden olan serbest 
radikaller ile savaştığı için, Argan yağı cilde faydalı bir ürün olarak öne çıkar. İçerik ve fayda 
bakımında zeytinyağına oranla daha üstün özelliklere sahip olan Argan yağı, cildi korur, 
nemlendirir, esnekliğini arttırır ve iyileştirir. Güneş ışınlarıyla vücudumuza etki eden serbest 
radikallere karşı savaşarak cildin kuruluğunu giderir ve rahat bir hissiyat yaratır. Cilt 
yaşlanmasını geciktirdiği gibi, saçları ve tırnakları güçlendirme özelliği de vardır.  

                               Argan ağacı                                                               Argan meyvesi ve Argan yağı
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Soru ve Önerileriniz İçin 

 

Bu bülten Kale Kimya Grubu tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır. 
2017

Hazırlayan: Özgür ÇELEN - Pazarlama Sorumlusu 


