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Beleza, sofisticação e um toque de diversão para produtos cosméticos

HIGHLIGHTS

o Agregam beleza e sofisticação 

aos produtos;

o Carreamento de ativos funcionais 

variados;

o Diferentes cores e tamanhos;

o Opção para Delivery Systems;

o Proteção de ativos sensíveis;

o Estabilização de ingredientes 

incompatíveis;

o Permitem o desenvolvimento de 

produtos diferenciados e 

criativos;

o Esferas rígidas estáveis que se 

tornam macias ao entrar e 

contato com sistemas aquosos.

ORIGEM/PROPRIEDADES
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 estão disponíveis em várias opções de cores (peroladas ou não), de
tamanhos (de 75 a 1200 µm) e são carreadoras de diferentes ativos como Vitamina E,
Lactato de Mentila, Ácido Hialurônico, Carvão Ativado, Ouro 24k, entre outros
ingredientes e com elas as formulações definitivamente ganham um charme extra.

BENEFÍCIOS
• Efeitos visuais baseados em diversidade de cores, tamanhos, conceitos;
• Encapsulamento de ativos funcionais;
• Opção para Delivery Systems;
• Proteção de moléculas sensíveis;
• Estabilização de ingredientes incompatíveis;
• Agrega criatividade as formulação.

MODO DE USAR
• Adicionar as Innova Beads sempre ao final das formulações e em temperaturas

abaixo de 50°C;
• Misturar o produto em velocidades mínimas e não utilizar o homogeneizador;
• Aguardar 48hs alcançar a textura final das Innova Beads;
• A viscosidade recomendada para suspensão das esferas, em média é de 3.000 a

4000cps;
• Alguns surfactantes, solubilizantes e emulsificantes podem apresentar

incompatibilidades com pigmentos e ativos das esferas.

CONCENTRAÇÃO USUAL
Concentração usual: 0,5 - 1%.

Aparência Esferas

Cor Diversas cores

Odor Inodoro

Solubilidade Dispersível em água e óleo

SÉRIE VITAMINA E SÉRIE CARVÃO CARVÃO ATIVADO

LACTATO DE MENTILA ÁCIDO HIALURÔNICOOURO

CONSULTE-NOS SOBRE A LINHA COMPLETA

F5-BL45
500- 700 µm

S5-JA45
500- 700 µm

P5-PI12
850 a 1200 µm

P5-GO12
850 a 1200 µm

T5-JA34CA30N
600-850 µm

P5-GO12PPG
850 a 1200 µm

F5-BL45HA
500- 700 µm

KG23CP30-01
700 a 1000 µm

C-F23
700 a 1000 µm


