




O novo Coronavírus está mudando a maneira como os

formuladores olham para o mercado de cuidados com as mãos

e contar com ingredientes inteligentes que aumentam a

proteção transmite segurança e conquista a confiança dos

consumidores.

Hand Care During COVID-19

+214.000.000 Resultados para
Hand Sanitizer

Produtos para cuidados com
as mãos já são os mais vendidos



As categorias essenciais são as que mais cresceram durante a crise da COVID -19.



Soluções para Álcool Gel
Hidratantes, emolientes, de sensorial sedoso, com esferas coloridas e com 

muito mais segurança 

Soluções Livres de Álcool
Ingredientes que combinam suavidade e eficácia

Soluções para Proteção e Reparo da Função Barreira
Elementos essenciais para o equilíbrio da microbiota, aumento das reservas de 

água e recuperação da proteção lipídica    



Soluções para Álcool Gel

Linha Resplanta

Hydranov

Moripure Silk Aqua

Innova Beads

Benzoato de Denatonium

Soluções Livres de Álcool

Resolving Olive with Antibacteric

Hocox

Óleo Essencial de Melaleuca

Charcoal Powder 200

Soluções para Proteção e Reparo da Função 

Barreira

Wakapamp

PhytosteCol

Actibiome

EcoCeramide

Innova Repoly 715





Linha Resplanta + Emoliência

Óleos sustentáveis solúveis em água

Para formulações totalmente transparentes

com emoliência única

Benzoato de Denatonium + Segurança

Evita a ingestão acidental ou voluntária do Álcool

Hydranov + Hidratação

Aumento de (+211%) na produção de Ácido

Hialurônico Epidermal

Hidratação, reconstrução, efeito selante e booster de

NMF

Moripure Silk Aqua + Sedosidade

Água de Seda para mãos sedosamente protegidas

Innova Beads + Beleza

Beleza, sofisticação e um toque de diversão com

esferas coloridas carreadoras de ativos

Soluções para Álcool Gel

Protege o organismo enquanto cuida da 

sua pele



Linha Resplanta

Óleos sustentáveis solúveis em água

Para formulações totalmente transparentes com emoliência única.

Os óleos da linha Resplanta são obtidos através do processo de

transesterificação verde que preserva as propriedades dos óleos

de partida.

Conta com mais de 20 óleos diferentes que podem ser adicionados

a formulações aquosas preservando o aspecto cristalino sem

adição de solubilizantes.

• Emoliência

• Transparência

• Melhora da espuma

• Ideal para produtos suaves e de alto impacto

sensorial

• Propriedades coemulsionantes

• Compatível com uma ampla gama de formulações

aquosas

• Fácil de usar

Resplanta® Babassu

Resplanta® Coconut

Resplanta® Argan

Resplanta® Cotton

Resplanta® Macadamia

Resplanta® Olive

Resplanta® Rice

Resplanta® Wheat

Resplanta® Shea

Resplanta® Almond

Resplanta® Avocado

Resplanta® Phyto Pumpkin

Resplanta® Sesame

Resplanta® Phyto Camelina

Resplanta® Phyto Linssed

Resplanta® Phyto Pomegranate

Resplanta® Phyto Grape

Resplanta® Jojoba

Resplanta® `Phyto Saffflower

Resplanta® Phyto Broccoli

Protege o organismo enquanto cuida da 

sua pele

Soluções para Álcool Gel



Hydranov

Para uma epiderme repleta de Ácido Hialurônico

Hydranov é um concentrado de oligofurcellarano

derivado da algo vermelha Furcellaria lumbricalis, capaz

de estimular a produção de Ácido Hialurônico (+211%)

diretamente na epiderme, justamente a área mais exposta

ao hábito de lavar as mãos e agredida constantemente

pelo uso do álcool como sanitizante.

Hydranov promove hidratação e reconstrução de toda

epiderme, recuperando e mantendo os níveis hídricos

ótimos para o bom funcionamento da pele:

Na Superficie: Ação Hialuronic-Like

Como o ácido hialurônico, Hydranov captura

moléculas de água e mantém um filme hidratante

Camada Córnea: Booster de NMF

Ativa o metabolism do filagrina e enriquece o NMF

com aminoácidos higroscópicos

Camadas Média: Efeito Selante

Aumento da coesão cellular e da sintese de

ceramidas

Camadas Profundas: Ativador de ácido

Hialurônico Epidermal

Aumento de acido hialurônico epidermico (+211).

Epiderme 3x mais preenchida.

Reforço hidrico desde a camada basal

Protege o organismo enquanto cuida da 

sua pele

Soluções para Álcool Gel
Efetivo em toda epiderme:



Moripure Silk Aqua

Água de Seda para mãos sedosamente protegidas

A linha Moripure® é obtida através de um processo de bioengenharia

sustentável para recuperação completa de sericina a partir de

subprodutos da seda.

Moripure® Silk Aqua é um água enriquecida com sericina que traz

sofisticação e suavidade para as formulações cosméticas.

Protege o organismo enquanto cuida da 

sua pele

Soluções para Álcool Gel



Innova Beads

Beleza, sofisticação e um toque de diversão para produtos cosméticos

Esferas rígidas à base de amido e celulose, com um brilho perolado ou

não, que se tornam macias em sistemas aquosos e que estouram quando

aplicadas a pele.

As Innova Beads são enriquecidas com ativos como Vitamina E, Lactato de

Mentila, Ácido Hialurônico, Carvão Ativado, entre outros ingredientes e

com elas a formulação ganha não só o carreamento desses ativos mas

definitivamente um charme extra.

Protege o organismo enquanto cuida da 

sua pele

Soluções para Álcool Gel



Benzoato de Denatonium

O composto mais amargo do mundo

Devido ao sabor amargo aversivo, o Benzoato de Denatônio tem sido utilizado para

evitar a ingestão acidental ou voluntária de produtos tóxicos e perigosos, especialmente

por crianças e dependentes químicos. O amargor extremo promovido pelo Benzoato de

Denatônio impossibilita a ingestão, chegando em alguns casos a provocar vômito.

No caso do álcool etílico, o uso do Benzoato de Denatônio é obrigatório desde 2002,

conforme determinação da Anvisa, através da RDC 46/2002. Uma das aplicações mais

importantes do álcool etílico é o álcool em gel antisséptico, no qual o Benzoato de

Denatônio é componente obrigatório e necessário para segurança no uso doméstico.

Protege o organismo enquanto cuida da 

sua pele

Soluções para Álcool Gel





Soluções Livres de Álcool

Hocox
Antisséptico e Espumógeno Natural

Limpador e booster para espuma com efetividade contra vírus,

bactérias e fungos

Resolving Olive with Antibacteric Escudo Antisséptico

Um ingrediente, três funções: sanitiza, limpa e

hidratra

Óleo Essencial de Melaleuca Antisséptico e Anti-inflamatório

Uso consagrado em formulações de combate a microrganismos

Charcoal Powder 200 Efeito Que Se vê

Coadjuvante no combate microbiano

Proteção antisséptica com a suavidade 

que sua pele merece



Resolving Olive with Antibacteric

Um ingrediente, três funções:

sanitiza, limpa e hidrata

Base concentrada de surfactante sulfate free pronta para uso

Escudo antisséptico ativo contra diferentes microrganismos

Multifuncional

Fácil de usar

Para formulações com ou sem enxágue

Processável a frio

Proteção antisséptica com a suavidade 

que sua pele merece

Soluções Livres de Álcool



Hocox

Efetividade no combate a vírus, bactérias e fungos

Limpador e booster para espuma com efetividade contra vírus, bactérias e fungos

Adequado para formulações com ou sem enxágue

Indicado para peles sensíveis

Hocox é um extrato da Houttuynia cordata, planta usada na medicina tradicional

chinesa para pneumonia e foi usada por alguns cientistas chineses no tratamento

da SARS

Proteção antisséptica com a suavidade 

que sua pele merece

Soluções Livres de Álcool



Óleo Essencial de Melaleuca

Uso consagrado em formulações de combate a microrganismos

Combate a microrganismos

Alívio de prurido

Auxiliar na recuperação de peles irritadas

Proteção antisséptica com a suavidade 

que sua pele merece

Soluções Livres de Álcool



Charcoal Powder 200

Coadjuvante no combate microbiano

Efeito que se vê!

Tradicionalmente utilizado na purificação de água e no tratamento

de intoxicações orais, o Carvão Ativado tem ganhado outras

aplicações no universo cosmético como tratamento da oleosidade,

detox cutâneo e o clareamento dental. Uma das mais novas

aplicações são as cerdas de escovas dentais, onde sua presença

contribui para redução do crescimento bacteriano, evidenciando

seu potencial antimicrobiano.

Além disso, um efeito simples e

altamente efetivo desse

ingrediente cosmético é o uso

em formulações de limpeza

como agente de visualização

da área aplicada, auxiliando

a aplicação correta

contribuindo para o combate

aos microrganismo.

Proteção antisséptica com a suavidade 

que sua pele merece

Soluções Livres de Álcool





Wakapamp

Melhora da qualidade e quantidade do sebo, da coesão

cellular e das reservas de água.

PhytosteCol

Reverte o déficit lipídico

Recupera a hidratação cutânea ideal

Innova Repoly 715

Emulsionante e espessante líquido a Frio

EcoCeramide

Hidratação profunda da pele e reposição lipídica

Actibiome

Reequilibrio da microbiota para redução da

sensibilização cutânea

Restaura o Nível Ótimo de Colesterol  e 

Fortalece a Função Barreira da Pele

Hidratação In & Out
Textura  Leve que 

se Funde à Pele

1 aplicação e peles secas alcançam 

níveis normais de hidratação

Ativo Microbiota Friendly

Soluções para
Proteção e reparo da função barreira 

Nutrição e equilíbrio com um toque de 

conforto



Wakapamp

Melhora da qualidade e quantidade do sebo, da coesão cellular e das reservas

de água

4hs depois de uma única aplicação de uma formulação com Wakapamp os níveis

de hidratação de peles secas alcançam os de peles normais

Wakapamp reforça o filme hidrolipídico e traz conforto para pele seca

Soluções para
Proteção e reparo da função barreira 

Nutrição e equilíbrio com um toque de 

conforto



PhytosteCol

Reverte o déficit lipídico

Recupera a hidratação cutânea ideal

PhytosteCol é um ingrediente cosmético e delivery system para pele danificada

Um fitosterol capaz de mimetizar os lipídeos de membrana e prevenir a perda de

água

Recupera a função barreira e os níveis de hidratação

Possui penetração facilitada na pele com 30% de penetração após 30 min de

aplicação

Soluções para
Proteção e reparo da função barreira 

Nutrição e equilíbrio com um toque de 

conforto



Actibiome

Reequilibrio da microbiota para redução da sensibilização cutânea

Com o uso constante de antissépticos afetamos a microbiota deixando a pele

mais vulnerável

Actibiome é um prebiótico que trabalha a favor da saúde da pele,

contribuindo para o retomada do equilíbrio da microbiota, do controle da

vermelhidão, para uma pele mais uniforme, bonita e saudável

Soluções para
Proteção e reparo da função barreira 

Nutrição e equilíbrio com um toque de 

conforto



EcoCeramide

Hidratação profunda da pele e reposição lipídica

Ecoceramide é um complexo de ceramida e fitoesfingosina obtido a partir de um

processo 100% verde.

Desenvolvido para pele enfraquecida, promove uma hidratação In & Out:

In - A fitoesifingosina trabalha na camada epidérmica (Epidermoterapia),

melhorando a maturação dos corneócitos, a produção de NMF, estimulando a

biossíntese de ceramida endógena e auxiliando a pele a recuperar seu equilíbrio

homeostático para obter efeitos sustentados

Soluções para
Proteção e reparo da função barreira 

Out – Fitoceramida

atuando no estrato córneo

(Corneoterapia), reposição

imediata de lipídeos

fisiológicos da pele

Nutrição e equilíbrio com um toque de 

conforto



Innova Repoly 715

Emulsionante e Espessante Líquido a Frio

Innova Repoly 715 é um emulsificante e espessante polimérico que permite

processo a frio

A formulação com Innova Repoly 715 derrete na pele e promove sensação de

pele fresca

Forma líquida, fácil de usar, sem necessidadede neutralização prévia

Estável em uma ampla faixade pH

Pode ser usados em fórmulas cosméticas de diferentes viscosidades, desde loção

em spray até creme

.

Soluções para
Proteção e reparo da função barreira 

Nutrição e equilíbrio com um toque de 

conforto




