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1,3 BUTILENOGLICOL 

Emolientes

ALPHAMOL CBP

Umectante e solubilizante com baixo potencial de irritabilidade e comedogenicidade. Inibe a 
cristalização dos componentes insolúveis. Não provoca ardência nos olhos, muito utilizado em 
demaquilantes e lenços umedecidos. 

Butylene Glycol.

Propylene Carbonate.

% de uso: 1,00 - 10,00

% de uso: <10,00.

Emoliente, solvente com excelente performance para a remoção de esmaltes, sendo opção 
para a substituição da acetona. Alto ponto de ebulição, alto ponto de ignição, baixa toxicidade, 
baixo odor e baixo VOC. Não requer licenças especiais para compra e transporte, não nocivo à 
atmosfera e biodegradável. Origem vegetal.

ALPHAMOL IPM
Isopropyl Miristate.
% de uso: 1,00 - 10,00.

Emoliente, lubrificante, dispersante, diluente para óleos vegetais e minerais e solvente para 
filtros químicos.

ALPHAMOL TCC
Caprylic/Capric Triglyceride.
% de uso: 1,00 - 10,00.

Emoliente de toque seco, indicado para uso em produtos de rosto e corpo. Origem vegetal.

ALPHAPEG 75 LAN 514
PEG-75 Lanolin.
% de uso: 1,00 - 10,00.

Agente sobrengordurante, emoliente, condicionador e hidratante. Limpa suavemente a pele 
e reduz a agressividade dos tensoativos. Ajuda a controlar a viscosidade e estabilizar as 
emulsões.

ALPHAOIL GS310 Produto Biodegradavel, aumenta a sensação de maciez e suavidade na pele. Ajuda a reforçar a 
função barreira ao preencher os espaços intercelulares, formando filme e prevenindo a perda 
de umidade. Alternativa ao Petrolatum, possui excelente espalhabilidade e toque final a seco. 
Produto de alto rendimento, pode ser utilizado em concentrações até 20% inferiores quando 
comparado ao óleo mineral.

C18-24 Isoalkane.
% de uso: Q.S.
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PROPILENOGLICOL
Propylene Glycol.
% de uso: 0,50 - 60,00.

Umectante e solvente.

VASELINA LIQUIDA USP Emoliente. Promove deslizamento e espalhabilidade, utilizado em qualquer tipo de emulsão. 
Mineral Oil.
% de uso: 5,00 - 20,00.

VASELINA SÓLIDA USP Tem propriedades emolientes, suavizantes e lubrificantes para a pele, exercendo assim ação 
protetora. Utilizada como veículo para inúmeros princípios ativos e como componente de 
pomadas.

Petrolatum.
% de uso: Q.S.

Esfoliantes
ESFOLIANTE APRICOT O esfoliante de apricot é obtido a partir das cascas finamente moídas do caroço de damasco, 

sendo assim uma solução natural de esfoliante altamente funcional. Os esfoliantes são um 
meio eficaz de remover a pele morta para proporcionar uma nova e suave camada revitalizada 
da pele. Pode ser aplicado em na maioria das formulações de creme. Origem vegetal.

Prunus Armeniaca Kernel Powder.
% de uso: Q.S.

JBC E (300 - 500)  Esfoliante suave, indicado para rosto e corpo. 
Synthetic Wax.
% de uso: Q.S.
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