
Fase Nome da Matéria-prima INCI name % Fornecedor Função 

A Água Deionizada Aqua q.s.p 100

Merquat™ 2003PR Polyquaternium-53 1,50
Lubrizol / 

Dinaco

Polímero anfolítico desenvolvido para 

aplicações em cabelo e pele. Excelente 

penteabilidade a seco. Melhora a retenção de 

umidade e sensorial.

B Genencare™ OSMS BA Betaine 2,00
Dupont/ 

Dinaco

Contribui para fortalecer a estrutura interna e 

externa do cabelo. Além de suavizar a 

superfície, torna os fios mais resistentes a 

quebra e ao atrito, facilitando a 

penetrabilidade e reduzindo 

consideravelmente o efeito Frizz. O 

diferencial do ingrediente é que também atua 

no couro cabeludo, mantendo-o hidratado e 

naturalmente saudável.

Alpha Glucosyl Hesperidin Glucosyl Hesperidin 0,20
Nagase / 

Dinaco

Bioflavonóide que estimula a microcirculação 

e melhora a massa capilar. Aprovado pelo 

ECOCERT, COSMOS e SFDA China.

Capilmax™

Water, Propyne Glycol, 

Alcohol, Sodium PCA, Sodium 

Lactate, Arginine, Aspartic 

Acid, Pca, Glycine, Alanine, 

Serine, Valine, Proline, 

Threonine, Isoleucine, 

Histidine,Phenylalanine, 

Medicago sativa (Alfafa) 

Extract, Humulus lupulus 

(Hops) Extract, Rosmarinus 

officinalis (Rosemary) Extract, 

Melilotus officinalis Extract

2,00
Novachem/ 

Dinaco

Ativo cosmético de origem vegetal, sua 

aplicação estimula a ação do bulbo piloso, 

revitalizando o cabelo desde a raiz e 

reforçando sua estrutura, aumentando a 

espessura do fio e estimulando o crescimento 

capilar. Ajuda a prevenir e reparar a queda, 

fornece brilho, hidratação e nutrição ao 

cabelo. 

C euxyl® K 940

Phenoxyethanol, Benzyl 

Alcohol,Ethylhexylglycerin, 

Tocopherol

1,00
Schülke/ 

Dinaco

Preservante eficaz contra bactérias, fungos e 

leveduras. Estável à hidrólise, temperatura e 

pH. Eficaz até pH 12.

D
Óleo de Rícino Hidrogenado 

Etoxilado 
PEG-40 castor oil 0,50

Fragrância SZUS022798 Blue 

Majic Fragrance
Parfum 0,25

Sozio / 

Dinaco
Fragrância.

Matérias-primas de origem vegetal

Biodegradável

Processo a frio

Menor tempo de processo

Estabilidade: 1 mês em estufa (45 ± 2ºC), geladeira (5 ± 2ºC) e temperatura ambiente

Evitar calor excessivo

*Recomendamos que sejam feitos os testes de segurança necessários e de acordo com a legislação vigente.

Matérias primas aprovadas Ecocert

3. Em recipiente auxiliar, misturar a fase D. Em seguida, verter ao recipiente principal e homogeneizar bem.

Propriedades:

Aparência: Líquido Amarelo

pH: 5,00 - 6,20

Certificado de Identidade Botânica Novachem: É um certificado emitido por um profissional botânico da Universidade de Buenos Aires 

que garante qualidade, segurança e eficiência de cada espécie vegetal antes de ser utilizada.

2. Em seguida, adicionar os itens das fases B e C, um a um, na sequência e homogeneizar bem.
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Procedimento: 

1. No recipiente principal adicionar a água deionizada. Adicionar o Merquat e homogeneizar até totalmente solubilizado.


