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Producent Własności Produktów AFRICAN ORIGIN OILS	  
African Origin Oils • • • • Olej nawilżający i pielęgnujący skórę, który wspomaga 

regenerację komórek i wspiera funkcjonowanie 
bariery skórnej; wysoka zawartość kwasu linolowego, 
witaminy E i steroli roślinnych o właściwościach 
antyoksydacyjnych. Zrównoważony olej afrykański.

Producent Własności Produktów

Applecare Series • • • Uniwersalny środek wspomagający dyspergowanie 
pigmentów. Zwiększa stabilność, obniża lepkość, ułatwia 
wprowadzanie pigmentów i homogeniczność  emulsji. 
Może również służyć do przygotwania stabilnej płynnej 
pasty kolorowej o wysokiej zawartości pigmentu. 
Umożliwia tworzenie formulacji "poduszkowych". 
Dostępna wersja COSMOS.

G-Block Series • • • • Naturalne dyspersje mineralnych filtrów ZnO i 
TiO2. Charakteryzują się niską lepkością, wysoką 
transparentnością i przyjemnym odczuciu na skórze.  
Może być stosowany do foto-ochrony skóry wrażliwej i 
dla niemowląt. COSMOS

Ggel Series • • Uniwersalny i stabilny zagęstnik faz olejowych - do 
silikonów, olejków eterycznych, olejów syntetycznych i 
olejów roślinnych. Przyjemna, jedwabista sensoryka.

OleoFlex • • • • Tworzy strukturę 2D lub 3D z wrażeniem poduszkowym 
i dobrymi właściwościami filmotwórczymi, zmniejsza 
uczucie tłustości naturalnych olejów

Sensogel 200 • • Nowy typ hydrofobowo modyfikowanego zagęstnika 
asocjacyjnego - bez akrylamidu. Stabilność pH, 
tworzenie preparatów bez emulgatorów, tworzenie 
emulsji „na zimno” i „na gorąco”.

Sorbithix L-100 • • Wysoko-wydajny płynny niejonowy zagęstnik asocjacyjny 
do tradycyjnych formulacji myjących bez siarczanów. Nie 
ma wpływu na pianę i jest łagodny dla oczu

Producent Własności Produktów

Beraclays Series • • • • Naturalnie piękne glinki kaolinowe. Każdy kolor ma 
udowodnione indywidualne działanie, a wszystkie łączy 
zdolność do detoksyfikacji skóry. Są łatwe w użyciu, 
oczyszczane termicznie i gwarantowana mikrobiologia. 

Rainforest 
Specialties • • • Linia Rain Forest Specialties firmy Beraca składa się z 

aktywnych olejów roślinnych i maseł o udowodnionym 
działaniu. Produkty są pozyskiwane w sposób 
zrównoważony z amazońskiego lasu deszczowego i 
innych brazylijskich biorezerwuarów. 

Key: Skin Care             Hair Care              Actives              Sun Care            Makeup              Naturals



Producent Własności Produktów

Organic Baobab Oil • • • Naturalny, organiczny olejek z baobabu, działa 
przeciwzapalnie i poprawia elastyczność skóry. NaTrue

Producent Własności Produktów

Tocotrienols • • • • • Tokotrienole jest do 60• bardziej efektywnyą formą 
witaminy E. Oferowane produkty są wysokiej czystości i 
bardzo jasnym kolorze, odpowiednim do zastosowania 
w kosmetykach. COSMOS

Producent Własności Produktów

Peruvian Tara Seed 
Gum • • • • Peruwiańska guma Tara Seed  to 100% naturalny, silnie 

nawilżający i zagęstnik. Zapewnia wyjątkową świeżość 
i niezwykle przyjemną sensorykę oraz brak kleistości.  
Idealny do serum o luksusowym odczuciu aplikacyjnym. 
zgodny z COSMOS

Producent Własności Produktów

B-Circadin • • Potężny resynchronizator rytmu dobowego skóry. 
Zwalcza zmęczenie wywołane niebieskim światłem i 
przywraca dobre samopoczucie. Zatwierdzony przez 
COSMOS

BioDtox • • • • Unikalna technologia oczyszczania i detoksykacji 
skóry i włosów bez surfaktantów. Surowiec zawiera 
antyoksydanty i kluczowe aktywatory enzymów 
detoksykacji fazy II. Przywraca równowagę produkcji 
sebum, oczyszcza i zwęża pory. Dzięki delikatnemu 
złuszczaniu i oczyszczenie pomaga rozjaśnić i przywrócić 
naturalny blask skóry. Zatwierdzony przez COSMOS

Cellike • • • • Biomimetyczna technologia wielowarstwowych 
liposomów tworząca odpowiednik naturalnej 
bariery skórnej. Jest doskonale przyswajalny szybko 
wspomagając odbudowę funkcji barierowej skóry.

Celyscence • • • Ekstrakt z kwiatów ostropestu (Silybum Marianum) 
przeciwdziała objawom przedwczesnego starzenia skóry 
poprzez selektywne zwalczanie szkodliwych komórek 
"zombie". 

Eosidin • • • Ekstrakt z niedojrzałych cytrusów Unshuu (waloryzacja 
odpadów) jest b. silnym immunodulatorem, dzięki 
czemu łagodzi objawy skóry atopowej i nadwrażliwej. 
Łagodzi swędzenie, zwiększa poziom nawilżenia, 
stymuluje regenerację bariery skórnej.

Epseama • • • Ekstrakt z alg Kombu, ma szybkie i skuteczne działanie 
przeciwzmarszczkowe - po 4 tygodniach efekt zbliżony 
do iniekcji kwasu hialuronowego. Ekstrakt działa 
holistycznie przeciw inflammaging, regulując ekspresję 
niekodującego fragmentu RNA. Potencjał odnowy -18 
lat.  

Equiscalp • • • Ekstrakt z komórek macierzystych jabłka jest 
odpowiedni do naturalnych formulacji przynoszących 
ulgę podrażnionemu skalpowi, reguluje produkcję 
sebum oraz przeciwdziała złuszczaniu skóry głowy.

Continued ...
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Producent Własności Produktów

HerbEx Series • • • • x/o Szeroka gama ekstraktów roślinnych 
wyselekcjonowanych i przebadanych pod kątem 
działania na różne problemy skórne.

K-Oleo • • • • Unikalna mieszanka olejków i ekstraktów roślinnych 
wzmacniająca i poprawiająca kondycję włosów i 
paznokci. Zoptymalizowany skład i udowodniona 
skuteczność w odbudowie, wzmocnieniu i 
termoochronie włosów.

MultiEx Series • • • • x/o x/o Zoptymalizowane pod kątem maksymalnej skuteczności 
działania kompleksy ekstraktów roślinnych. Aktywność i 
skuteczność zawsze potwierdzone badaniami in vivo.

Prenylium • • • Otrzymywany w unikalnym, przyjaznym środowisku 
procesie hodowli aeroponicznej i niedestrukcyjnej 
ekstrakcji prosto z korzeni morwy białej. Dzięki ochronie 
integralności środowiska macierzy zewnątrzkomórkowej 
działa profilaktycznie zapewniając zdrowy i młody 
wygląd skóry: wygładzenie powierzchni i zmarszczek 
oraz efekt "plumping".

RedSnow • • • Ekstrakt z kwiatów koreańskiej śnieżnej róży chroni 
skórę przed stresem oksydacyjnym wywołanymi 
kontaktem z cząstkami pyłów: PM2.5, PM10, metali, 
węglowodorów aromatycznych (anti-pollution, anti-
aging).

Rootness Energize • • • Otrzymywany w unikalnym, przyjaznym środowisku 
procesie hodowli aeroponicznej i niedestrukcyjnej 
ekstrakcji prosto z korzeni Luffa Cylindrica. Przeciwdziała 
procesom starzenia, poprzez wzmocnienie procesów 
metabolitycznych, dostarczając skok energetyczny 
do macierzy międzykomórkowej. W konsekwencji 
przywraca elastyczność jędrność oraz poprawia ogólny 
wygląd.

Tsubaki (Dongbaek) 
Oil • • • • • Sekretny japoński i koreański olejek opóźniający 

starzenie. 100%-owo czysty olejek z nasion kamelii 
japońskiej, który zawiera 91% kwasów omega o 
udowodnionej skuteczności przeciwzmarszczkowej, 
łagodzącej i poprawiającej kondycję włosów. 
Zatwierdzone przez COSMOS

Waterin Plus • • • • Kompleks węglowodanów odwzorowujących naturalny 
cukrów znajdujących się w warstwach naskórka: 
glukoza, fruktoza, laktoza, mannoza, D-glukoza i 
galaktoza. Dzięki temu działa długotrwale nawilżająco i 
wspomaga zatrzymywanie wody.

Producent Własności Produktów

Ceramides • • • • Proszki ceramidowe (>90%) identyczne jak w skórze. 
Skuteczne działanie przeciwstarzeniowe i odbudowujące 
barierę skórną. COSMOS

Ceramide Mixtures • • • Łatwe w użyciu wysokostężone mieszanki ceramidów 
(1-50%). Łatwa dyspergowalność w wodzie

Lecithins • • • • Czyste lecytyny jako naturalne emulgatory o eleganckim 
i bardzo przyjemnym odczuciu na skórze. Dostępne 
GMO-free

Phytosphingosines • • • • Czyste sfingolipidy (>90%) otrzymywane w wyniku 
fermentacji drożdży. Wysoce skuteczne wzmacniacze 
regeneracji skóry, przeciwzmarszczkowe, nawilżające i 
odbudowujące barierę skórną.

Key: Skin Care             Hair Care              Actives              Sun Care            Makeup              Naturals
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Producent Własności Produktów

SPC Pigments and 
Mineral UV-Filters • Otoczkowane pigmenty tlenków żelaza  Y, B, R, 

W pokryte unikalną dwuwarstwową powłoką 
alkilosilikonową. Sensorycznie zapewnia to uczucie 
nawilżenia i miękkości podczas użytkowania, doskonałą 
dyspergowalność w różnych olejach, doskonałą 
przyczepność przy równoczesnym długotrwałym i 
głębokim, żywym kolorem.

ASQ Pigments • Specjalne podwójnie powlekane pigmenty z 
trietoksykaprylosilanem i polimetylosilseskwioksanem. 
Zapewniają unikalną  jedwabiście miękką i puszystą 
elastyczność przypominającą poduszkę, gdy jest 
stosowany w pudrze prasowanym.

Calamine G • • • • Piękny różowy proszek o działaniu łagodzącym. 
Nie zawiera żadnych alergenów, a wręcz zapobiega 
nadreaktywności . Kalamina delikatnie rozjaśnia skórę, 
zmniejsza rumień i obrzęk. Jest jak leczniczy okład, który 
pomaga w złagodzeniu wysypek i stanów zapalnych.

Barium Sulphate 
B-MM • • Siarczan baru pokryty mirystynianem magnezu. 

Pigment z efektem soft-focus zapewnia doskonałą 
wodoodporność, przyleganie do skóry i długotrwałość 
makijażu, ponieważ redukuje ciemnienie pod wpływem 
potu lub sebum.

Producent Własności Produktów

Olive Active 
Hidroxitirosol • • • • • Polyfenol wyekstrahowany z oliwy z oliwek o wysokich 

właściwościach przeciwutleniających, natychmiastowy 
kojący efekt odczuwalny na skórze. Wzmacniacz SPF, 
dostępny w różnych rodzajach. ECOCERT

Olive Active 
Maslínico • • • Kwas maslinowy ekstrahowany z oliwy z oliwek. 

Stymuluje odnowę i odmłodzenie komórek. Zmniejsza  
degradację skóry z powodu stanów zapalnych. Dostępny 
w formie proszku i cieczy.

Producent Własności Produktów

Seria Gilsolide • • • • • Lekkie emolienty o jedwabistej sensoryce; pochodzenie 
roślinne, niezawierające oleju palmowego, substytut 
wysokolotnych silikonów i estrów. COSMOS

Gilasol • • • Naturalny solubilizator o wysokiej wydajności, oparty na 
surowcach pochodzenia roślinnego. COSMOS

Producent Własności Produktów

Plascize L-410W • Polikwaternium-50 jest boosterem stabilności i 
kremowości piany. 

Plascize L-450W • Polikwaternium-48 jest boosterem objętości włosów. 

Plascize L-2700 • Unikalny niejonowy polimer o właściwościach 
nadających się do remodelingu i zmiennego 
kształtowania fryzury (re-shaping)

Plascize L-9000 • • Ultra mocne utrwalenie i skręcenie. Łatwe do spłukania. 
Do lakieru i mgiełki do włosów. Nadaje się również do 
tuszu do rzęs i podkładu
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Producent Własności Produktów

AA2G • • • • Witamina C w formie glukozydu jest stabilna, szybko 
daje efekt i długotrwale utrzymuje podwyższony poziom 
witaminy C w skórze dzięki stopniowenu uwalnianiu. 
COSMOS

Alpha-Glucosyl 
Hesperidin (AGH) • • • • Hesperydyna w formie glukozydu jest bdb. 

rozpuszczalna w wodzie i wykazuje szybkie działanie 
jako booster mikrocyrkulacji: rozjaśnia, wygładza, 
detoksyfikuje. COSMOS

MG-60 • • • Łagodzi podrażnienia i nawilża poprzez wytworzenie 
jedwabistego mikrofilmu. Posiada właściwości myjące. 
Nadaje produktom jedwabiste odczucie oraz luksusową 
teksturę. Polecamy do: układów myjących - pianki 
myjące i płyny micelarne, pasty do zębów, płynów do 
demakijażu, produktów spłukiwanych. COSMOS

Pullulan • • • Naturalny oligosacharyd fimotwórczy. Do naturalnych 
produktów instant lifting, stylizacji włosów, maseczki, 
tusz do rzęs, rinse off, kosmetyki suche, COSMOS

Trehalose100 • • • • Trehaloza 100% jest wielofunkcyjnym humektantem: 
poprawia zatrzymywanie wilgoci, promuje tworzenie 
struktur lamelarnych, łagodzi swędzenie, jest 
inhibitorem nieprzyjemnych zapachów (DEO), anti-frizz. 
COSMOS

Producent Własności Produktów

Polyglyceryl Ester 
W/O Emulsifiers • • • • Naturalne wydajne emulgatory do nowoczesnych 

emulsji W/O o lekkim i luksusowym odczuciu na skórze 
. Odpowiednie do procesu zimnego. Naturalne wg. 
ISO16128, zatwierdzone przez COSMOS i wolne od oleju 
palmowego.

Polyglyceryl Ester 
O/W Emulsifiers • • • • Płynne emulgatory O/W do kremów i płynów o niskiej 

lepkości. Nadaje się do procesu zimnego/zimnego. 
Naturalne pochodzenie, zatwierdzone przez COSMOS i 
wolne od oleju palmowego.

Natural Solubilizers • • • • • Wysoce wydajne solubilizatory, szczególnie do olejków 
eterycznych i perfum. Zatwierdzone przez COSMOS, bez 
PEG,

Hydriol CLA • • • Zatwierdzony przez COSMOS, wolny od siarczanów i 
PEG anionowy środek powierzchniowo czynny w postaci 
płynnej. Ze względu na swoją łagodność HYDRIOL® CLA 
jest idealnym składnikiem pieniącym do stosowania w 
szamponach dla dzieci, piankach i płynach do twarzy dla 
skóry wrażliwej. 

Surfactants • • • • Związki powierzchniowo czynne firmy Hydrior są 
naturalnego pochodzenia i biodegradowalne. W ofercie 
znajdują się m.in.  Caproyl Lauroyl Lactylates, MIPA, TEA, 
Magnesium Laureth Sulfate, Sulfated Castor Oil

Key: Skin Care             Hair Care              Actives              Sun Care            Makeup              Naturals



Producent Własności Produktów

e-Polylysine • • • Kationowy polimer naturalny o właściwościach 
kondycjonujących i antybakteryjnych, ECOCERT

Producent Własności Produktów

HC Series • Barwniki do koloryzacji włosów

Lowacryl • Kationowe barwniki do koloryzacji trwałej i półtrwałej

Lowadene • Dyspersje barwników do koloryzacji trwałej i półtrwałej

Lowasol • Barwniki rozpuszczalne w rozpuszczalnikach do 
koloryzacji trwałej i półtrwałej

Lowenol • Środki powierzchniowo czynne, surfaktanty, pochodne 
proteinowe, odżywki. Do systemów farbowania i 
utleniania włosów

Mix N Color • Paleta kolorów oksydacyjnych, które można łączyć w 
nieskończoną gamę odcieni, aby ograniczyć zasoby 
magazynowe. Do koloryzacji trwałej I  półtrwałej

Powder Series • Barwniki demi-permanentne na bazie proszku i 
anionowego środka powierzchniowo czynnego. 
Używany w produktach typu powder pallette

Rodol Series • Półprodukty barwnikowe. Do kremów koloryzujących i 
proszków

Shining Colors • Zgodne z UE, SEA i USA trwałe, żywe, modne odcienie w 
bogatej bazie kondycjonera. Do koloryzacji włosów

Producent Własności Produktów

Kahai Oil • • • • Suchy olejek, nawilżający i ujędrniający, spłyca głębokość 
zmarszczek. Zawiera dużą ilość kwasu linolowego, 
witaminę E i retinol. Działa przeciwstarzeniowo. 
Zrównoważony olej amazoński. COSMOS

Producent Własności Produktów

Luna Lactobionic 
Acid • • AHA trzeciej generacji (PHA), nie podrażnia nawet 

wrażliwej skóry, posiada właściwości utrzymujące 
wilgoć. Doskonały do delikatnego i skutecznego 
peelingu kwasowego skóry wrażliwej.

Luna VC-IP • • Pochodna witaminy C rozpuszczalna w oleju, znacznie 
bardziej stabilna niż witamina C

Producent Własności Produktów

 

Metashine • Silnie połyskujący pigment metaliczny składający się z 
płatków szklanych pokrytych metalem

Silkyflake • • przejrzysty i lśniący szklany płatek o gładkiej teksturze i 
dobrej przyczepności do skóry
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Producent Własności Produktów

 

Sea Honey • • • Surowiec pochodzi z unikalnego i rzadkiego miodu 
produkowanego przez francuskie czarne pszczoły. 
Kupując czarny miód Odycea wspomaga opiekę nad tym 
endemicznym gatunkiem przez zrównoważoną hodowlę. 
Składnik ma działanie przeciwzapalne i anti-pollution

Borealg • • • Ekstrakt z ekstremalnie wytrzymałych alg Laminaria 
Hyperborea reaktywuje procesy regenarcji i zmniejsza 
zaczerwienienia dzięki aktywacji mitochondriów.

Floralg Water • • Biologiczna woda algowa odzyskiwana podczas procesu 
powolnego suszenia alg Palminaria Palmata. Może być 
wykorzystywana do zwiększenia stopnia organiczności/
naturalności formulacji końcowej, zamiast zwykłej wody.  

Jade Alga • • • Szmaragdowa alga Ulva Lactuca zawiera morskie 
odpowiedniki kwasu hialuronowego. Działanie polega 
na przywrócenie skórze elastyczności oraz delikatnym 
peelingu enzymatycznym, dla ultra-wrażliwej skóry.

Marine Bamboo • • • • Morski Bambus jest podwodnym mistrzem anti-aging 
dzięki wysokiej zawartości fukosteroli kompleksowo 
chroniących przed IR oraz Blue Light. MB również 
ujędrnia skórę dzięki oddziaływania na kluczowe białka: 
Elastynę, MMP-1, fibroplasty. Anti-aging

Pearl Alga • • • Brunatna alga Sargassum Muticum zapewnia skórze 
ochronę i blask. Skutecznie łagodzi stany zapalne, 
wygładza skórę przez obkurczenie porówi redukuje ilość 
wydzielnego sebum. Skóra tłusta, Mask-ne

Pink Nectar • • • Różowy nektar z adaptogenicznych kwiatów z wybrzeży 
bretanii zawiera polifenole i flavonoidy. Wzmacnia 
funkcję barierową skóry, wspomaga regenerację i 
nawilża.

Plankton Glass 
Flower • • • • Mikrokrystaliczne formy szkieletowe pozostałe po 

roślinnym planktonie z jezior wulkanicznych. Na 
powierzchni skóry tworzą ochronną tarczę przeciwko 
blue-light, absorbują sebum nie przesuszając, matują 
i dają efekt soft-focus. 100% czysty surowiec w formie 
proszku.

Plankton Glass 
Flower • • • • Mikrokrystaliczne formy szkieletowe pozostałe po 

roślinnym planktonie z jezior wulkanicznych. Na 
powierzchni skóry tworzą ochronną tarczę przeciwko 
blue-light, absorbują sebum nie przesuszając, matują 
i dają efekt soft-focus. 100% czysty surowiec w formie 
proszku.

Sealift • • • • • Multifunkcjonalny kompleks dwóch czerwonych 
alg: Gigartina Stellata i Chondrus Crispus. Wytwarza 
ochronną (anti-pollution) nawilżającą warstwę drugiej 
skóry, która zapewnia lekki efekt instant-lift. 

Thermal Waters • • • Wody termalne odycea: prebiotyczna, lodowcowa, 
wulkaniczna, leśna, wszystkie pozyskiwane na terenie 
Francji, o różnym składzie mikroelementów. 

Key: Skin Care             Hair Care              Actives              Sun Care            Makeup              Naturals



Producent Własności Produktów  

Estogel M • • • • Olejowy środek żelujący o właściwościach 
tiksotropowych i zawieszających. Miękka, delikatna 
sensoryka. Nadaje się do przezroczystych produktów

ExpertGel • • • • Inteligentny termoodwracalny hydrożel - niewrażliwy 
na zmiany pH. Wspomaga ednorodną dystrybucję 
pigmentów, dzięki czemu może podwoić SPF 
produktów do ochrony przeciwsłonecznej. Gwarantuje 
długotrwałość zapachu. Maskuje DHA.

Producent Własności Produktów

 Aginon • • • Wyciąg z liści ekskluzywnej białej himalajskiej herbaty. 
Przebadany pod kątem regeneracji komórek skóry i jej 
„odmładzenia” przez aktywację mitochondriów.

Bioferments • • • • Firma Radiant specjalizuje się w technologiach 
biofermentacji. Dostępne jest szerokie portfolio 
produktów, w tym na specjalne zamówienie. 
Fermentacja pozwala uzyskać substancje aktywne i 
odżywcze z większą wydajnością oraz w sposób bardziej 
przyjazny dla środowiska.

Bioferm Oils • • • • Dzięki procesowi fermentacji oleje aktywne są bardziej 
bogate w wolne kwasy tłuszczowe: łatwiej się emulgują 
oraz lepiej wchłaniają. Dostępne z szyszek sosnowych 
oraz czerwonej żywicy smoczego drzewa. 

Derma-Clera • • • • Naturalny środek przeciw podrażnieniom, który łagodzi 
zestresowaną i uszkodzoną skórę, przeciwdziała 
podrażnieniom, w tym spowodowanym przez 
zanieczyszczenia środowiskowe, łagodzi problemy 
skórne.

Ecoplandly Sake • • • Bioferment otrzymany z prasowanych płatków ryżowych 
pozostałych po produkcji sake zgodnie z filozofią 
waloryzacji odpadów. Działa rozjaśniająco, nawilżająco i 
stymuluje regenerację bariery skórnej. 

Fermented Yeast 
Filtrate • • • Filtrat z fermentacji drożdży jest bogaty w składniki 

odżywcze, mikroelementy, humektanty. Poprawia 
kondycję skóry, rozjaśnia.

Florant FG • • • Bioferment z kwiatów żeń-szenia ma udowodnione 
działanie przeciwzmarszczkowe i rozjaśniające. Produkt 
otrzymywany bezpośrednio z farm producenta przez 
waloryzację odpadu - kwiatów. 

Prebiome • • • Biofermentowany kompleks ekstraktu z mlecza i 
liofilizowanych bakterii. Działa prebiotycznie na dobre 
bakterie skóry.

Producent Własności Produktów

 

L-Mandelic Acid • • Kwas AHA drugiej generacji jest bardzo łagodny (bez 
podrażnień i zaczerwienień), a przy tym skuteczny w 
złuszczaniu i zwalczaniu trądziku. Oferowany przez nas 
w czystości optycznej > 99.75%
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Producent Własności Produktów

 Barwniki • • • Szeroka oferta barwników zgodnych z regulacjami 
globalnie, rozpuszczalnych w wodzie, olejach. 
Charakteryzują się intensywną jasną barwą, dostępne w 
formie granulek.

Pigmenty 
Nieorganiczne • • Szeroka oferta pigmentów zgodnych z regulacjami 

globalnie, dyspergowalnych w wodzie, olejach.

Tlenki • • • • • Tlenki mineralne (żelazo, mangan) o wysokiej czystości. 
Zgodne z COSMOS

Producent Własności Produktów
 

Aqupec MG-N40R • • • Preneutralizowany zagęstnik karbomerowy. Pozwala 
na otrzymanie układów charakteryzujących się lekką 
formą oraz świeżym odczuciem. Może być stosowany do 
kremo-żelu oraz żeli wodnych (również w sprayu).

Producent Własności Produktów

 encapsulation solutionsSprayspheres • • • • • • Producent specjalizuje się w technologii enkapsulacji 
barwników oraz substancji aktywnych substancji w 
mikrosferach, co pozwala np. na stosowanie kolorowych 
(lub bezbarwnych) kapsułek uwalniających kolor dopiero 
w trakcie aplikacji. Dostępne różne rozmiary i rodzaje.

Producent Własności Produktów

 

Kalunite • • • Naturalny mikronizowany ałun potasowy. Ma działanie 
ściągające i kontrolujący zapach. Stosowany w DEO 
(również aerozole), liniach przeciwtrądzikowych, 
pielęgnacji after-shave. COSMOS

Producent Własności Produktów

 
Weylcare ATBS • • Zagęstnik budujący struktury hydrożelowe nadający 

układowi lekkość, jedwabisty poślizg oraz uczucie 
świeżości dzięki efektowi water-breaking przy aplikacji. 
Nie wymaga neutralizacji i może być stosowany do 
wykonania kremo-żeli oraz żeli wodnych. Stabilny w 
szerokim zakresie pH, w tym formulacji z kwasami o pH 
< 4, nie wymaga neutralizacji. Produkowany w Europie

Weylcare CetylP • • • • • Potassium Cetyl Phosphate to  emulgator fosfolipidowy 
O/W. Promuje tworzenie struktur lamelarnych, 
stabilizuje oraz umożliwia osiągnięcie niezbędnego 
stopnia homogeniczności emulsji dla produktów 
chroniących przed UV. Szczególnie polecany produktów 
słonecznych. Zatwierdzony przez COSMOS

Key: Skin Care             Hair Care              Actives              Sun Care            Makeup              Naturals
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