ترکیبات روغنی)امولینت ها(

Cosmetic Oils -Emollients

نام ماده

مواد تشکیل دهنده

Dermofeel BGC

Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate

Dermofeel TC-7

Triheptanoin

Dermofeel MCT

Tricaprylin

Dermofeel sensolv

Isoamyl Laurate

ویژگی ها
حالل بسیار قوی برای فیلتر های  UVدر فرآورده هایی با  SPFباال
است .دارای قدرت پخش شوندگی باال و ویسکوزیته کم بوده و احساس
بسیارخوب به پوست می دهد .در لوازم آرایشی و محصوالت مراقبت از
کودک و به ویژه محصوالت مراقبت از آفتاب استفاده می گردد.
ترکیب غیر چرب با منشأ طبیعی ،قابلیت پخش شوندگی باالو
ویسکوزیته کم می باشد .این ترکیب احساس مطلوبی به پوست می
دهد و دارای سازگاری فوق العاده با پوست است .این ترکیب به ویژه
در امولسیون های O/WوW/Oاستفاده میگردد.و در محصوالت
مراقبت از آفتاب حالل بسیار خوبی برای فیلترهای UVاست.
ترکیب غیر چرب با منشأ طبیعی ،قابلیت پخش شوندگی باال،
ویسکوزیته کم و دارای سازگاری فوق العاده با پوست است .در فرآورده
آرایشی بهداشتی طبیعی می تواند به عنوان  Oil Componentبه
علت جذب سریع و احساس مطلوب سیلیکون مانندش به پوست ،جزء
ترکیبات تشکیل دهنده محصول گردد .حالل خوب برای فیلترهای
.UV
روغن قطبی با منشأ طبیعی که قدرت حل شدن بسیار خوبی برای
فیلتر های  UVکه به طور معمول استفاده می شوند ،نشان می
دهد.مشخصات حسی سیلیکون مانند و سازگاری فوق العاده اش با
پوست ،آن را به طور کامل برای محصوالت مراقبت از کودک و
فرموالسیون های بهداشتی مناسب می سازد.

امولسیفایرهای روغن در آب

O/W Emulsifiers

Symbio muls Rich

;Polyglyceryl-3 Stearate
;Behenyl Alcohol
;Glyceryl Stearate Citrate
Helianthus Annuus Seed
;Cera; Glyceryl Caprate
Tocopherol; Ascorbyl
Palmitate; Helianthus
Annuus Seed Oil

Symbio muls GC

;Glyceryl Stearate Citrate
Cetearyl Alcohol, Glyceryl
Caprylate

مناسب برا امولسیون های با ویسکوزیته باال - ،قابلیت پخش بسیار
عالی  ،سازگاری باال با پیگمنتهای و فیلترهای  ،UVاکتیوها ،عصاره ها
و همچنین الکل - ،عامل تثبیت کننده امولسیون می باشد ودیگر
نیازی به تثبیت کننده و کمک امولسی فایر ندارد( )HLB : 9-11

برای هموژنایز کردن کرم ها و لوسیون ها استفاده میشود و منشأ
طبیعی دارد Glyceryl Stearate Citrate .موجود در این ترکیب
به عنوان امولسیفایر آنیونی مشهور استCetearyl Alcohol .به
طور وسیع به عنوان امولسیفایر کمکی و افزاینده غلظت کاربرد دارد.
 Glyceryl Caprylateدر بسیاری از فرموالسیون ها به خاطر
خواص  wettingو اثرات ضد میکروبی اش استفاده می
گردد)HLB =10-12(.
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امولسیفایر آنیونیک PEG-freeبر پایه ی مواد طبیعی .سازگار با مواد
Dermofeel GSC

Glyceryl Stearate Citrate

Dermofeel GSC palm oil
free

Glyceryl Stearate Citrate

Dermofeel PS

Polyglyceryl-3 Stearate

Dermofeel PP

Polyglyceryl-3 Palmitate

اکتیو و روغن های آرایشی موجود در فرموالسیون ها .به دلیل نقطه
ذوب باالیش در محصوالتی که از نظر دمایی بسیار پایدار هستند ،به
کار می رود)HLB =10-15(.
امولسیفایر آنیونیک PEG-freeبر پایه ی مواد طبیعی بدون استفاده
از مشتقات روغن  .Palmسازگار با مواد اکتیو و روغن های آرایشی
موجود در فرموالسیون ها .به دلیل نقطه ذوب باالیش در محصوالتی
که از نظر دمایی بسیار پایدار هستند ،به کار می رود)HLB =10-15(.
یک امولسیفایرنانیونیک مؤثر است .به خاطر ساختار شیمیایی اش رنج
وسیعی از  HLBرا می پوشاند و باعث پایداری بسیار زیاد امولسیون ها
می شود)HLB =9( .
یک امولسیفایرنانیونیک بر پایه ی مواد گیاهی است  .نقطه ی ذوب
پایینی دارد)HLB =9( .
امولسیفایر روغن در آب  ، PEG freeقابل استفاده در فرآیند تولید

Dermofeel easymuls

Polyglyceryl-3
 sunflowerseedate/citrate crosspolymerسرد ،جهت استفاده در محصوالت با ویسکوزیته پایین و قابل اسپری
شدن .بر پایه ی مواد با منشاء طبیعی و بدون استفاده از مشتقات
)(and) Helianthus Annus (Sunflower
seed oil
روغن پالم.

امولسیفایرهای آب در روغن

Symbio muls WO

Symbio muls WO AF

W/O Emulsifiers

;Polyglyceryl-3 Polyricinoleate
Sorbitan Sesquioleate; Cetyl
;Ricinoleate; Glyceryl Caprate
;Cera Alba; Magnesium Stearate
Aluminium Tristearate
;Polyglyceryl-3 Polyricinoleate
Sorbitan Sesquioleate; Cetyl
;Ricinoleate; Glyceryl Caprate
;Cera Alba; Magnesium Stearate

Dermofeel PGPR

Polyglyceryl-3 Polyricinoleate

Dermofeel GO soft

Polyglyceryl-2 Sesquioleate

ترکیبی از امولسیفایر ها با منشاء طبیعی ،استفاده ی آسان  ،جهت
استفاده در فرموالسیون های آرایشی  -انواع کرم ها ولوسیون
های  ، ) HLB = 4(WOسازگار با انواع روغن های آرایشی و بهداشتی.
ترکیبی از امولسیفایر ها با منشاء طبیعی ،استفاده ی آسان  ،جهت
استفاده در فرموالسیون های آرایشی  -انواع کرم ها ولوسیون
های  ، ) HLB = 4(WOسازگار با انواع روغن های آرایشی و
بهداشتیAluminium Free .
امولسیفایر  PEG-freeبر پایه ی مواد گیاهی .سازگار با همه ی انواع
روغن های آرایشی و مواد اکتیو موجود در فرموالسیون)HLB = 4 (.
امولسیفایر  W/Oطبیعی  ،با ایجاد حس نرمی و لطافت بر روی پوست
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)HL B = 4 (.

امولسیفایر های کمکی

Co-Emulsifiers
امولسیفایر کمکی تهیه شده از مواد اولیه طبیعی برای امولسیون های
 O/Wبا ویسکوزیته ی پایین است  -موثر در کاهش ویسکوزیته برای

Dermofeel G10L

Polyglyceryl-10 Laurate

Dermofeel G5O

Polyglyceryl-5 Oleate

Dermofeel G5L

Polyglyceryl-5 Laurate

Dermofeel SL

Sodium Stearoyl Lactylate

امولسیوفایر کمکی آنیونیک )HLB=10-14(.

Dermofeel PO

Glyceryl Oleate

امولسیفایر کمکی و پایدارکننده برای امولسیون های )HLB=4(W/O

Dermofeel Viscolid

Hydrogenated Vegetable oil

Dermofeel Viscolid palm
oil free

Hydrogenated Rapeseed oil

امولسیون های قابل اسپری)HLB = 16 (.
امولسیفایرکمکی با منشاء طبیعی برای امولسیون های  O/Wو(W/O
.)HL B = 11
امولسیفایر کمکی طبیعی نانیونیک برای امولسیون هایO/W ( HLB
= .)13

ویسکوزیته ی روغن های خالص و امولسیون های W/Oرا افزایش
میدهد.این ترکیب را میتوان به تمام روغن های معدنی  ،روغن های
گیاهی و Essential oilها اضافه نمود .گزینه ای مناسب برای
محصوالت ماساژ میباشد .هم چنین موجب پایداری فرموالسیون های
W/Oمیشود .منشاء  %100طبیعی.
ویسکوزیته ی روغن های خالص و امولسیون های W/Oرا افزایش
میدهد.این ترکیب را میتوان به تمام روغن های معدنی  ،روغن های
گیاهی و Essential oilها اضافه نمود .گزینه ای مناسب برای
محصوالت ماساژ میباشد .هم چنین موجب پایداری فرموالسیون های
W/Oمیشود .منشاء  %100طبیعی)Palm oil free( .

پایدار کننده ها

Stabilizers

Dermofeel G5O

Polyglyceryl-5 Oleate

Dermofeel Viscolid

Hydrogenated Rapeseed oil

Dermofeel Viscolid palm
oil free

Hydrogenated Rapeseed oil

افزایش دهنده ی غلظت و  stabilizerبرای فرموالسیون های ژلی -
روغنی شفاف .
تثبیت کننده ی چربی دوست طبیعی برای امولسیون های آب در
رون ،این ماده بدون تغییر پروفایل حسی محصول  ،فاز روغنی را پایدار
می کند .در امولسیون های روغن در آب عالوه بر پایدار کردن فاز
روغنی فیلم محافظی بر روی پوست تشکیل می دهد.
ویسکوزیته ی روغن های خالص و امولسیون های W/Oرا افزایش
میدهد.این ترکیب را میتوان به تمام روغن های معدنی  ،روغن های
گیاهی و Essential oilها اضافه نمود .گزینه ای مناسب برای
محصوالت ماساژ میباشد .هم چنین موجب پایداری فرموالسیون های
W/Oمیشود .منشاء  %100طبیعی)Palm oil free( .
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سولوبیالیزرها و سورفاکتانت های کمکی

Symbio solv clear

Caprylyl/capryl glycosides/aqua,
sodium cocoyl glutamate,
polyglyceryl-5 Oleate, Glyceryl
caprylate, citric acid

Symbio solv XC

caprylyl/capryl wheat bran/straw
glycosides,aqua, fusel wheat
bran/straw glycosides,polyglyceryl-5
Oleate,sodium cocoyl
glutamate,Glyceryl caprylate,

Dermofeel G 10 L

Polyglyceryl-10 Laurate

Solubilizer and Co-Surfactants
مخلوط سولوبیالیزر  PEG-freeبرای انواع مختلف اسانس ها و روغن
های .essentialبسیار مناسب برای استفاده در محلول های آبی
شفاف .این سولوبیالیزر بدون استفاده از الکل می تواند فرموله شود.
مخلوط سولوبیالیزر  PEG-freeبرای انواع مختلف اسانس ها و روغن
های  .essentialجایگزین طبیعی برای PEG-40
 .hydrogenated castor oilمناسب برای محلول های آبی
بدون الکل شفاف.
سولوبیالیزر  PEG-freeبرای محلول های آبی ،تونیک ها و دستمال
های مرطوب .سورفاکتانت نانیونیک مالیم برای محصوالت پاک کننده
ی مو و پوست.
سولوبیالیزر  PEG-freeبرای محلول های آبی ،تونیک ها و دستمال

Dermofeel G10LW

 Polyglyceryl-10 Laurate/Aqua, Citricهای مرطوب .سورفاکتانت نانیونیک مالیم برای محصوالت پاک کننده
acid
ی مو و پوست %50 .محلول آبی برای اداره کردن بهتر.

Dermofeel G5O

Polyglyceryl-5 Oleate

Dermosoft SLL

Sodium Lauroyl Lactylate

سولوبیالیزر  PEG-freeبرای محلول های آبی ،تونیک ها و دستمال
های مرطوب.
سورفاکتانت کمکی مالیم برای شامپو های سر و بدن مالیم .بهبود
دهنده ی کیفیت کف و پایدارکننده.

افزودنی های افزایش دهنده ی غلظت

Rheological Additives
عامل چربی گذار  PEG-freeبا ویژگی های افزایش دهنده ی

dermofeel PO

Glyceryl Oleate

dermosoft DGMC

Polyglyceryl-2 Caprate

dermofeel P-30

PCA Glyceryl Oleate

ویسکوزیته .با بر جای گذاشتن اثر نرم کنندگی بر روی پوست .مناسب
برای محصوالت شامپوهای سر و بدن و صابون های مایع.
عامل چربی گذار مالیم بر پایه ی ترکیبات گیاهی .دارای اثر افزایش
دهندگی ویسکوزیته در فرموالسیون های بر پایه سورفاکتانت برای
محصوالت مراقبت از مو و پوست.
ماده ی نرم کننده ی موی سر با ویژگی های افزایش دهنده ی غلظت.

www.tooskaco.com

بهبود کیفیت کف در محصوالت بر پایه ی سورفاکتانت.

مواد اکتیو

Active Ingredients
ماده ی آنتی مایکروبیال طبیعی  .با تاثیر فوق العاده باال علیه

Dermosoft Decalact

Sodium Caproyl/Lauroyl
Lactylate lactate

Dermosoft Decalact deo

Sodium Caproyl/Lauroyl
;Lactylate; Triethylcitrate
Salvia Officinalis (Sage) Oil

Dermosoft Decalact Liquid

Sodium Caproyl/Lauroyl
Lactylate; Triethyl citrate

جهت استفاده در محصوالت بهداشتی بانوان

Dermofeel PA-3

Sodium phytate, Aqua, Alcohol

عامل کمپلکس کننده طبیعی ،جایگزین طبیعی برای .EDTA

Dermofeel PA

phytic acid, Aqua

عامل کمپلکس کننده طبیعی ،جایگزین طبیعی برای .EDTA

Dermofeel Ascorbyl
Palmitate

Ascorbyl palmitate

ویتامین  ، Cآنتی اکسیدانت  ،روشن کننده ی پوست

Dermofeel E 67 non GMO

Tocopherol, Helianthus
Annus(Sunflower) Seed oil

ویتامین  ، Eآنتی اکسیدانت

Dermofeel E 74 non GMO

Tocopheryl acetate, Helianthus
Annus(Sunflower) Seed oil

Dermosoft DGMC

Polyglyceryl-2 Caprate

Dermosoft GMC

Glyceryl Caprate

Dermofeel Enlight

Aqua:Sodium Phytate:Glycerin:
Morus Alba Fruit Extract

Dermofeel Tec eco

Triethyl Citrate

میکروارگانیسم های مولد آکنه ،شوره ی سر athletes foot ،و
 female hygieneو. ...
ماده ی دئودورانت  %100طبیعی .با تاثیر فوق العاده باال علیه
میکروارگانیسم های مولد بوی بد بدن.
ماده ی آنتی مایکروبیال طبیعی ،اکتیو ضد شوره  ،ضد جوش  ،اکتیو

ویتامین  ،Eآنتی اکسیدانت  ،از آسیب های پوستی ناشی از رادیکال
های آزاد جلوگیری می کند.
مناسب برای محصوالت با کلیم بدون اسانس ،با اثر انتخابی علیه
باکتری های گرم مثبت .عامل چربی گذاری با پایه گیاهی ،اثر افزایش
دهنده ی ویسکوزیته در فرموالسیون ها ی مراقبت از مو و پوست.

مناسب برای محصوالت با کلیم بدون اسانس ،با اثر انتخابی علیه
باکتری های گرم مثبت.
اکتیو روشن کننده گیاهی مشتق شده از توت سفید و سبوس برنج،
مناسب برای محصوالتی با فرموالسیون های  O/Wو  : W/Oروشن
کننده و ضد چروک ،ضد لک و کرم های چند منظوره
مایع روغنی بدون رنگ و بدون بو برای استفاده در فرموالسیون های
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دئودورانت.

نرم کننده ها وحالت دهنده های موی سر

Conditioning Agent
 این پلیمر از نشاسته سیب،حالت دهنده و نرم کننده ی موی سر
 می10 - زمینی مشتق شده و بهترین جایگزین برای پلی کواترنیوم
Biogradable

.باشد

 این پلیمر از نشاسته سیب،حالت دهنده و نرم کننده ی موی سر
 می10 - زمینی مشتق شده و بهترین جایگزین برای پلی کواترنیوم
.باشد

 باعث افزایش لطافت و احساس مو می، نرم کننده ی طبیعی موی سر
.شود

،  حجم دهنده ی موی سر،نرم کننده و حالت دهنده ی نانیونیک
مناسب برای استفاده در محصوالت کودکان و موهای نازک

 جهت استفاده در محصوالت،نرم کننده و حالت دهنده ی کاتیونیک
 مناسب برای استفاده در محصوالت شفاف، مراقبت از مو

نرم کننده و حالت دهنده ی کاتیونی جهت استفاده در محصوالت
مراقبت از موی سر

Aqua; Starch
Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Urea; sodium lactate; Lactic Acid; Dermofeel Quadegra
sodium Chloride, Glycerin; Levulinic
Acid; p-anisic Acid

Aqua; Starch
Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Hydroxypropyl Oxidized Starch
PG-Trimonium Chloride, sodium
lactate; sodium chloride; Urea; Lactic
Acid; p-Anisic Acid

Symbio quat

PCA Glyceryl Oleate

dermofeel P-30

Aqua, Sodium Hydroxypropyl
Oxidized Starch Succinate, Sodium
lactate,Lactic acid, urea,sodium
chloride, glycerin, p-anisic acid,
Levulinic acid

Amylomer H-NI

Aqua, Hydroxypropyl Oxidized Starch
PG-Trimonium Chloride/ Sodium
lactate,Lactic acid, Sodium Chloride,
Benzoic acid

Amylomer H 75 M

Aqua, Starch
Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Urea, Sodium lactate,Lactic
acid, Sodium Chloride, Benzoic acid

Amylomer 50 M

Aqua, starch hydroxypropyltrimonium
 بهبود قابلیت شانه پذیری و. زیست تخریب پذیر%100  نگهدارنده وChloride, Urea, Sodium lactate,Lactic
acid, Sodium Chloride, Glycerin,
. ایجاد حس لطافت و نرمی بر روی مو.اداره مو بدون کم شدن حجم مو
levulinic acid, p-anisic acid
 بدون.عامل نرم کننده ی کاتیونی مشتق شده از منابع گیاهی

dermofeel quadegra

. مشتق شده از منابع گیاهی، نرم کننده ی طبیعی مو و پوست
 کاهش نیروی شانه.Certified natural مناسب برای محصوالت
 بر جای گذاشتن اثر مثبت بر روی کیفیت کف و.%50 کردن مو تا

Isoamyl Laurate

.ویسکوزیته ی فرموالسیون ها
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dermofeel sensolv

نگهدارنده ها (بدون پارابن(

Preservatives

Verstatil SL

Aqua, sodium levulinate,
potassium sorbate

جهت استفاده در محصوالت  Leave-onو Rinse-off

Verstatil SL non GMO

Aqua, sodium levulinate,
potassium sorbate

جهت استفاده در محصوالت  Leave-onو Rinse-off

Verstatil BP

Phenoxyethanol , Benzoic acid

جهت استفاده در محصوالت  Leave-onو Rinse-off

Verstatil PC

Phenoxyethanol , caprylyl glycol

جهت استفاده درامولسیون ها ( لوسیون  ،ژل  ،کرم  ،تونیک ها )

Verstatil MPC

Methylpropanediol; Phenoxyethanol ,
caprylyl glycol

جهت استفاده درامولسیون ها ( لوسیون  ،ژل  ،کرم  ،تونیک ها ,

Verstatil synacid

Aqua; Glycerin; Sodium
Levulinate; Sodium
Salicylate; Sodium Anisate

Verstatil BOB

Benzyl alcohol, Caprylyl glycol,
Benzoic acid

Verstatil TBO

Triethyl Citrate, Caprylyl Glycol,
Benzoic acid

Verstatil TBG

Triethyl citrate, Glyceryl caprylate,
Benzoic acid

Verstatil BL

Aqua, Sodium levulinate, Sodium
Benzoate

محصوالت کودک )
فعالیت آنتی مایکروبیالی قوی ،امورد استفاده در محصوالت حاوی
سورفکتانت و همچنین محصوالت تک فاز آبی
فعالیت آنتی مایکروبیالی  ،جهت استفاده در تونیک  ،ژل ،امولسیون ها
و محصوالت بر پایه سورفاکتانت ها
فعالیت آنتی مایکروبیالی قوی ،استفاده ی آسان در محصوالت
امولسیون ،تونیک ها و هیدرو ژل ها .دارای خاصیت مرطوب کنندگی.
مناسب برای استفاده در امولسیون ها ،تونیک ها و هیدرو ژل ها.
استفاده ی آسان ،قابل استفاده در محصوالت  .naturalبدون
ترکیبات پارابن  ،فنوکسی اتانول وMIT
بسیار مناسب جهت استفاده در محصوالت بر پایه ی سورفکتانت ها و
تونیک ها.

Multifunctionals - dermosoft Product
Renge

) مواد جایگزین نگهدارنده(
dermosoft 688

p-Anisic acid

dermosoft 688 eco

p-Anisic acid

dermosoft 1388 eco

Glycerin, Aqua, Sodium
Levulinate,Sodium Anisate

dermorganics 1388

Glycerin, Aqua, Sodium
Levulinate,Sodium Anisate

dermosoft Hexiol

1,2- Hexanediol

ماده ی جایگزین نگهدارنده  ،با فعالیت ضد قارچی خوب ،تنظیم کننده
ی pH
ماده ی طبیعی جایگزین نگهدارنده  ،با فعالیت ضد قارچی خوب،
تنظیم کننده ی pH
ماده ی طبیعی جایگزین نگهدارنده ،تنظیم کننده ی  ، pHنرم کننده
ی پوست
ماده ی طبیعی جایگزین نگهدارنده ،تنظیم کننده ی  ، pHنرم کننده
ی پوستCertified organic .
دارای فعالیت آنتی مایکروبیالی قوی -حالل و دارای خواص مرطوب
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کنندگی ،مناسب برای استفاده در تمامی فرموالسیون آرایشی

dermosoft OMP

;Methylpropandiol
;Caprylyl Glycol
Phenylpropanol

dermosoft Octiol

Caprylyl Glycol

dermosoft LP

Caprylyl Glycol; Glycerin,
Glyceryl Caprylate,
Phenylpropanol

dermosoft 700 B

Levulinic acid; Sodium
levulinate; Glycerin; Aqua

dermosoft MCA
Variante

;Caprylyl Glycol
;Dipropylene Glycol
Glyceryl Caprylate

dermosoft SLL

Sodium Lauroyl Lactylate

dermosoft GMCY

Glyceryl Caprylate

dermosoft GMC

Glyceryl caprate

Dermosoft anisate

sodium anisate

Dermosoft anisate eco

sodium anisate

Dermosoft 250

Phenyl propanol

Dermosoft PEA

phenethyl alcohol

Phenethyl alcohol nat.

phenethyl alcohol

جایگزینی ایده آل برای نگهدارنده های سنتی مانند مخلوط پارابن ها،
با فعالیت آنتی مایکروبیالی بسیار خوب .خاصیت مرطوب کنندگی و
آبرسانی
عامل مرطوب کننده با ویژگی های آنتی مایکروبیالی قوی .دارای اثر
سینرژیک با اسیدهای ارگانیک  ،اثر  boostingبا مواد آنتی
مایکروبیال و نگهدارنده ها
مخلوط سینرژیک مواد فعالیت سطح با فعالیت آنتی مایکروبیالی بسیار
قوی .جایگزینی ایده آل برای مخلوط نگهدارنده های سنتی .دارای
خواص مرطوب کنندگی و آبرسانی.
فعالیت آنتی باکتریالی خیلی خوب ،محلول در آب ،تنظیم کننده ی
 ،pHدارای خاصیت نرم کنندگی
دارای اثر مایکروبیالی خوب  ،قابل استفاده در محصوالت بدون
اسانس.دارای خواص مرطوب کنندگی و چربی گذاری.
دارای اثر آنتی مایکروبیالی خوب ،با ویژگی های مرطوب کنندگی و
چربی گذاری.
فعالیت قوی علیه باکتری ها و قارچ ها ،خواص مرطوب کنندگی ،پایه
گیاهی
عامل مرطوب کننده و چربی گذاربا ویژگی های آنتی مایکروبیالی
انتخابی .مناسب برای امولسیون های آب در روغن.
نمک یک اسید ارگانیک با فعالیت ضد قارچی بسیار قوی ،این ماده را
می توان فاز آبی گرم و یا فاز آبی سرد در هر مرحله پروسه اضافه کرد.
نمک طبیعی یک اسید ارگانیک با فعالیت ضد قارچی بسیار قوی ،این
ماده را می توان در فاز آبی گرم و یا فاز آبی سرد در هر مرحله از
پروسه اضافه کرد.
ماده ی اولیه اسانس با فعالیت آنتی مایکروبیالی .دارای اثر سینژیک با
dermos oft octiol

عامل پوشش دهنده  ،محلول در آب با رایحه ای مشابه با گل رز و
فعالیت آنتی مایکروبیالی خوب.
عامل پوشش دهنده طبیعی ،محلول در آب با رایحه ای مشابه با گل
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رز و فعالیت آنتی مایکروبیالی خوب.

افزودنی ها

Additives
عامل کمپلکس کننده طبیعی ،جایگزین طبیعی برای  .EDTAدارای

Dermofeel PA

phytic acid, Aqua

Dermofeel PA-3

Sodium phytate, Aqua, Alcohol

Dermofeel PA-12

Sodium Phytate

Dermorganics Glycerin

Glycerin

گلیسیرین از منابع ارگانیک

dermofeel Toco 50 non
GMO

Tocopherol, Helianthus
Annus(Sunflower) Seed oil

آنتی اکسیدانت برای فرموالسیون های آرایشی .ترکیب طبیعی از

Dermofeel MT 70 non
GMO

Tocopherol, Helianthus
Annus(Sunflower) Seed oil

dermofeel Toco 70

Tocopherol, Helianthus
Annus(Sunflower) Seed oil

dermofeel Toco 70
non-GMO

Tocopherol, Helianthus
Annus(Sunflower) Seed oil

اثر سینرژیک با آنتی اکسیدانت های آرایشی
عامل کمپلکس کننده طبیعی ،جایگزین طبیعی برای  .EDTAدارای
اثر سینرژیک با آنتی اکسیدانت های آرایشی
عامل کمپلکس کننده طبیعی ،جایگزین طبیعی برای  .EDTAدارای
اثر سینرژیک با آنتی اکسیدانت های آرایشی

مخلوط توکوفرول ها.محافظت موثر از ترکیبات قابل اکسید شدن.
آنتی اکسیدانت برای فرموالسیون های آرایشی .ترکیب طبیعی از
مخلوط توکوفرول ها.محافظت موثر از ترکیبات قابل اکسید شدن.
آنتی اکسیدانت برای فرموالسیون های آرایشی ،ترکیب طبیعی از
مخلوط توکوفرول ها  ،محافظت موثر از مواد قابل اکسید شدن.
آنتی اکسیدانت برای فرموالسیون های آرایشی ،ترکیب طبیعی از
مخلوط توکوفرول ها  ،از منابع ،non-GMOمحافظت موثر از مواد
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قابل اکسید شدن.

