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Nossas principais plataformas:

• Ativos Clássicos e Inovadores

• Ácido Hialurônicos

• Vitamina C

• Modificadores de Sensorial

• Esfoliantes

• Ingredientes para Maquiagem

• Delivery Systems

• Máscaras...
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CLASSICS ACTIVES
INNOVA

• Ácido Alfa-Lipóico
• Ácido Elágico
• Ácido Etil Ascórbico
• Ácido Ferúlico
• Ácido Fítico
• Ácido Glicirretínico
• Ácido Glicirrízico
• Ácido Glicólico
• Ácido Hialurônico Pó e Solução a 1%
• Ácido Hidroxicinâmico
• Ácido Kójico
• Ácido Kójico Dipalmitato
• Ácido Lactobiônico
• Ácido Lático
• Ácido Málico
• Ácido Mandélico
• Ácido Pirúvico
• Ácido Salicílico
• Ácido Tartárico
• Ácido Tranexâmico
• Alantoína

• Alpha Arbutin
• Ascorbyl Glucoside
• Ascorbyl Tetraisopalmitate
• BIO CTP 500
• Bisabolol
• Carnitina
• Cisteamina HCL
• Cloreto de Benzetônio
• Cobre Tripeptídeo
• Coenzima 010
• Diglicinato de Azeloil de Potássio
• Ethyl Ascorbic Acid
• Etilhexil Triazona
• Extrato de Licorice
• Extrato de Portulaca
• Gluconolactona
• Hexylresorcinol
• lnnovasense Cool Feel
• lnnovasense Hot Feel
• Magnesium Ascorbyl Phosphate
• N-Butylresorcinol

• Nicotinamida
• Pantenol
• Piritionato de Zinco
• Piroctone Olamina
• Pullulan
• Resveratrol
• Retinaldeído
• Sodium Ascorbyl Phosphate
• Vitamina C
• Vitamina E





O Delivery System de Vitamina C

Puro 
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Actives

Essential Oils

Charcoal Powder

Scrubs

Make-up Ingredients

Sensory Modifiers e muito mais...



Empresa da Bretanha Francesa com expertise nos exopolissacarídeos

marinhos e derivados de algas, além de ativos biotecnológicos e

vegetais.

Empresa coreana especialista em Life Science, maior fornecedora

mundial de Ácido Hialurônico, e que oferece uma gama completa de

ativos naturais com perfil fármaco-like, padronizados em ingredientes

fitoquímicos.

Micro Powders é líder no fornecimento de ceras micronizadas para

make-up e skin care, e esfoliantes, de origem natural e sintética

(biodegradáveis).

Verde & Sustentável



Empresa com foco na produção de ingredientes cosméticos voltados

para a química verde. Suas principais linhas são óleos hidrossolúveis

sustentáveis, solubilizantes e emulsionantes naturais.

Aromaaz International é uma empresa especializada na fabricação de

óleos Essenciais 100% puros, naturais, livres de conservantes, obtidos

através de um processo comprometido com a manutenção dos

elementos naturais das plantas para oferecer o máximo de benefícios

em cada óleo essencial.

Especialistas em tecnologias de encapsulação que permitem efeitos

lúdicos, facilidade de dosificação e criação efeitos visuais incríveis

para as formulações, tem como principal produto, Charcoal Powder

200, carvão ativado do bambu, com efeito detox natural.

Verde & Sustentável



Verde & Sustentável



Verde & Sustentável

3M3.WHITERIS G
ANTI- AGING, BRIGHTNESS, IMPERFECTIONS

Melanominimizer ingredient for global 

whitening strategies

ACTIPORINE 8G
ANTI-WRINKLES, DETOXIFYING, SLIMMING

Activates AQP8 to detoxify and reactivate 

cellular activity

AROLEAT SAMPHIRA

SMOOTHING, MATTIFYING, EYE CONTOUR

Wax of rock samphire with retinoid like 

properties

CITYGUARD +

EYE CONTOUR - POLLUTION - UNDER EYES 

BAGS

Decreases bags and lines due to skin sagging

BUCKWHEAT WAX

EYE CONTOUR, PUFFINESS

Limits fats storage to decrease volume of 

under eyes bags

CORNEOSTICKER DS

ANTI-AGING, BRIGHTNESS, SMOOTHING

Tool of corneotherapy to renovate skin 

surface

EARLY BOOST

ENERGISING - ANTI AGEING

An ingredient based on Taurine of vegetable 

origin with unique energising action.

EPIDERMIST 4.0

IMPERFECTIONS, HYDRATION, ANTI-AGING

Activates innate immunity to treat reactive skins 

and dilated pores

EPS SEAFILL

IMMEDIATE ANTI-WRINKLES, SMOOTHER

Marine exopolysaccharide with immediate fill 

in properties

EPS SEAGLOW

Good for the skin, good for the mind and good 

for the planet, EPS SEAGLOW works from the 

inside to make every day a "Good Skin Day".

EPS WHITE

DARK SPOTS - POLLUTION - BRIGHTNESS

Decreases pollution-induced dark spotscgam

GOLDELLA

SMOOTHING - WRINKLES

Promotes the regeneration of cutaneous 

tissues, smooths the skin's grain and decreases

Anti-aging

Anti-dullness

Anti-pollution

Anti-wrinkle

Brightening & Mattifying

Detoxifying & Soothing

Eye contouring

Hydrating

Lifting / Firming

Slimming

Solar

Makeup Complexion

Lashes

Lips

Nails

Capillaire All



Verde & Sustentável

HYDRANOV

ANTI-AGING, HYDRATING

Activator of epidermal hyaluronic acid for a 

restructuring action

HYDRASALINOL

ANTI-AGING, HYDRATING

Nourishing and relipiding oil activator of 

AQP3 and AQP8

HYDROFILTRAT MENYANTHES G

LIFTING, ANTI-AGING

Extract of menyanthes trifoliata to reshape the 

oval of the face

MATRIGENICS 14G

ANTI-AGING, ANTI-WRINKLE

Decreases negative expression lines within 2 

weeks

LAKESIS

ANTI-AGING, FIRMING

Oil obtained from Tears of Chios to reactivate 

youth proteins

NEUROGUARD

ANTI-AGING, ANTI-WRINKLE

Neurocosmetic revolution for deep wrinkles

NEUROLIGHT

ANTI-AGING, ANTI-SPOTS, BRIGHTNESS

Sea lily extract with brightening properties

PHORMISKIN BIOPROTECH G

ANTI-AGING, BRIGHTNESS, DETOXIFYING

Concentrate of ancestral micro-alga with 

photoprotective properties

PHYCOJUVENINE

ANTI-AGING, ANTI-WRINKLE

Energizing and oxygenating ingredient to 

treat crow’s feet wrinkles

RODACEA

HYDRATING - REGENERATING

The regenerating hydration ingredient for all 

the family

SILENAGE

ANTI AGEING - SENSITIVE SKINS

For a skin that reflects your lifestyle : in High 

Density

SKINPERF LWG

ANTI-AGING, BRIGHTNESS

New AHAs delivery technology to avoid 

inflammatory reactions

Anti-aging

Anti-dullness

Anti-pollution

Anti-wrinkle

Brightening & Mattifying

Detoxifying & Soothing

Eye contouring

Hydrating

Lifting / Firming

Slimming

Solar

Makeup Complexion

Lashes

Lips

Nails

Capillaire All



Verde & Sustentável

STOECHIOL

ANTI-AGING, ANTI-WRINKLE

Oil of butterfly lavanda with Botox like action

ACTIBIOME

UNIFORMITY OF COMPLEXION

Rebalances the cutaneous microbiota for a 

more homogeneous and healthier complexion

AREAUMAT LAVANDA

SOOTHING, IMPERFECTIONS, REDNESS

This aromatic water of butterfly lavanda

activates beta-endorphins

EPS SEAPUR

CUTANEOUS BLEMISHES

A Marine Postbiotic; 100% pure and 100% 

natural

DERMOCHLORELLA D

FIRMING, IMPERFECTIONS, DARK CIRCLES

Concentrate of microalga, activator of 

collagen synthesis to mask dark circles

PHYCOSACCHARIDE AC

SEBOREGULATOR, ANTI-BACTERIA, HEALING

Biotechnological concentrate which acts on 

all fronts of acne

PHYCOSACCHARIDE AI

APAISANT, REPARATEUR

Actif anti-inflammatoire et cicatrisant pour les 

peaux les plus sensibles

PHYCOSACCHARIDE AP

POLLUTION

Invisible mask to protect skin from pollution all 

day long.

PHYCOJUVENINE

ANTI-AGING, ANTI-WRINKLE

Energizing and oxygenating ingredient to 

treat crow’s feet wrinkles

EPS SEAMAT

IMMEDIATE MATTIFYING

Micro sponge action, it instantly absorbs 

excess sebum on the surface of the skin

RHODOFILTRAT PALMARIA G

SLIMMING, RADIANCE

Red alga extract activator of microcirculation

AREAUMAT PERPETUA

SOOTHING, RELAXING, SENSITIVE SKINS

Soothe your skin and help it follow the rhythm.

Anti-aging

Anti-dullness

Anti-pollution

Anti-wrinkle

Brightening & Mattifying

Detoxifying & Soothing

Eye contouring

Hydrating

Lifting / Firming

Slimming

Solar

Makeup Complexion

Lashes

Lips

Nails

Capillaire All



Verde & Sustentável

DETOXONDRIA

DETOX - OXYGENATION - TIREDNESS
Activate the cellular waste recycling and improve the 

mitophagic performance to detoxify the cells.

PHEOHYDRANE

HYDRATING

Marine complex for a quenching hydration

WAKAPAMP

HYDRATING

Pamper dry and uncomfortable skins

SCOPARIANE

FIRMING, SLIMMING

Brown alga extract with smoothing action

CORALLINE CONCENTRATE

FIRMING, SLIMMING

Concentrate of marine calcium with specific 

availability to control fats storage

B- SHAPE
REFINE, REDRAW AND RESHAPE THE BODY'S 

OUTLINE

Redifine, reshape and refine your body even if you live a 

hectic life !

HYDROFILTRAT MARINE LOTUS

SLIMMING, ANTIOXYDANT

This extract of Marine lotus boosts lipolysis

PHEOSLIM

SLIMMING

Extract of brown alga specific to stomach 

area

PINK PEPPERSLIM

SLIMMING

Pink berries oil for fats burning action

THALITAN

TANNING BOOSTER

Melanin activation and photoprotection

BUCKWHEAT OIL

PUFFINESS REDUCER

For a foundation or a concealer that reduces 

puffiness.

CORNEOSTICKER DS

BLURS INSTANTLY - SMOOTHER

For a foundation that blurs instantly 

imperfections and refines skin grain in depth.

Anti-aging

Anti-dullness

Anti-pollution

Anti-wrinkle

Brightening & Mattifying

Detoxifying & Soothing

Eye contouring

Hydrating

Lifting / Firming

Slimming

Solar

Makeup Complexion

Lashes

Lips

Nails

Capillaire All



Verde & Sustentável

EPIDERMIST

SMOOTHER - PORE MINIMIZER
For a primer or a foundtion that not only masks pores but 

acts avery day to decrease their surface and visibility.

EPS SEAFILL

SMOOTHER - INSTANT FILLER

For a primer, foundation, or pressed powder 

that instantly fills wrinkles and smoothes skin

EPS SEAMAT

INSTANT MATTIFIER

For a foundation or a pressed powder that 

instantly mattifies the complexion till the end

PHYCOJUVENINE

ANTI- WRINKLES

For a primer that oxygenates the skin and fills 

wrinkles.

PHORMISKIN BIOPROTECH G

COMPLEXION PERFECTOR

For an anti-aging primer or foundation that acts 

every day to bright and homogenize your

STOECHIOL

SMOOTHER - ANTI WRINKLES

For a lip oil that treats lines around the lips to 

redefine the mouth.

LAKESIS

KERATIN BOOSTER

For a mascara that increases natural length of 

your eyelashes.

DICTYOPTERIS OIL

PLUMPER

For a lip balm or a pulping gloss which 

maximizes lips volume

HYDRASALINOL

HYDRATATION

For a lipstick that increases the hyfratation

level of your lips by x60.

PINK PEPPERSLIM

MICROCIRCULATION

For a lip balm that restores the original 

carnation of tour lips, or a concealer which

LAKESIS

KERATIN BOOSTER

For a nail polish that increases natural 

thickness and strength of your nails.

CAPIGUARD

REPAIRS DAMAGED HAIR - ANTI-POLLUTION -

FACILITATES HAIRDRESSING

Protect and repair the hair from external stress

Anti-aging

Anti-dullness

Anti-pollution

Anti-wrinkle

Brightening & Mattifying

Detoxifying & Soothing

Eye contouring

Hydrating

Lifting / Firming

Slimming

Solar

Makeup Complexion

Lashes

Lips

Nails

Capillaire All



B-SHAPE
Contorno dos Olhos

REDUÇÃO DE BOLSAS - INSTATÂNEO E PROGRESSIVO



B-Shape possui ação osmorreguladora e é capaz de agir muito rapidamente

na drenagem do líquido acumulado nas bolsas, enquanto placebo não dá

qualquer resultado.

Efeito a curto prazo na parte aquosa do volume das bolsas após 1 hora. 

B-Shape

Redução de bolsas em 1h Origem: 
É um extrato de alga vermelha 
Polysiphonia brodiei

Solubilidade: Hidrossolúvel
Concentração de uso: 2%

Protocolo:
22 voluntários com idades
compreendidas entre os 33 e os 60
anos com bolsas abaixo dos olhos
aplicaram um creme contendo 2%
B-SHAPE, em um contorno ocular e
um placebo no segundo contorno
ocular; duas vezes ao dia durante
28 dias.

Parâmetros Estudados:
Usando Dermatop, análise do 
volume de sacos os olhos.

Verde & Sustentável



B-Shape ativa a lipólise para uma efetiva redução da gordura armazenada sob os olhos.

Efeito a longo prazo na parte adiposa das bolsas.

Queima de Gordura em 2 semanas

+ 237%
Estimulação de (lipase) 

Até 64%

Aumento da atividade

lipolítica com 

de eliminação de gordura

B-ShapeVerde & Sustentável



Rugas

Rugas



EPS SEAFILL
IMEDIATA REDUÇÃO DE RUGAS

EFEITO REDENSIFICADOR



EPS SEAFILL é um ativo biotecnológico marinho que preenche as rugas em 15

minutos.

Graças à sua estrutura e afinidade incomparáveis com a pele, o EPS Seafill

preenche as rugas e suaviza a rugosidade da pele 15 min após uma única

aplicação. Sua textura confortável e pele com maior flexibilidade.

EPS SEAFILL se utilizado todos os dias, sua ação se estende até a derme,

onde acrescenta tensão à rede de fibras de colágeno.

Aumenta a síntese de Colágeno I (20%) e Elastina (21%).

Redução Imediata de Rugas

Efeito Redensificador Origem: Exopolissacarídeo
Marinho Biotecnológico
Solubilidade: Hidrossolúvel
Concentração de uso: 1 a 2%

Protocolo:
• Avaliação do efeito 

antirrugas
17 voluntários com idades 
entre 50 e 65 anos com 
rugas nos pés de galinha. 

• Análise da profundidade 
das rugas usando projeção 
de franjas. 

• Aplicação única de 2% EPS 
SEAFILL

Verde & Sustentável EPS SEAFILL



MÁSCARA DE 
BIOCELULOSE 

FORMATO EYE PATCH 
COM:

B-Shape, Early Boost, EPS Seafill e Máscara de Biocelulose
Ideias de sucesso

EARLY BOOST…….. 1,5% 
B-SHAPE…………….. 2,0% 
EPS SEAFILL………... 2,0%

Verde & Sustentável



Poros



EARTH MARINE WATER 
IMEDIATA REDUÇÃO DE POROS

PELE MAIS CLARA, LUMINOSA E SAUDÁVEL

EARTH MARINE WATER 
IMEDIATA REDUÇÃO DE POROS

PELE MAIS CLARA, LUMINOSA E SAUDÁVEL



Earth Marine Water é um ativo obtida das águas profundas que

penetram na crosta se tornando águas subterrâneas. Estas águas

passam pelas diferentes camadas geológicas e absorvem grandes

quantidades de minerais úteis.

Earth Marine Water remineraliza, detoxifica e fortalece a pele.

Possui efeito imediato na redução de poros.

Earth Marine

Imediata Redução de Poros
Origem: Água do Mar da Terra (Água 
Marinha Termal)
Solubilidade: Hidrossolúvel
Concentração de uso: 1 a 2%

Water
Verde & Sustentável



Antes Depois de aplicar a máscara

Imediata Redução de Poros

Protocolo:
20 voluntários Com idades
compreendidas entre os 22 e os
35 anos Aplicação de uma
máscara com 2 % de Earth
Marine Water G no rosto
durante 15 minutos.

Parâmetros estudados:
• Análise dos poros pela VISIA;

- Pontuação clínica da cor da
pele;

• -Autoavaliação dos
voluntário.

Antes Depois de aplicar a máscara

Verde & Sustentável Earth Marine
Water



Pele mais clara, luminosa e saudável

Protocolo:
20 voluntários Com idades compreendidas
entre os 24 e os 50 anos Aplicação de uma
loção com 1 % de Earth Marine Water G no
rosto duas vezes por dia, durante 14 dias.

Parâmetros estudados:
• Avaliação das proteínas carboniladas em D-

squam com uma sonda ;
• Pontuação clínica da cor da pele ;
• Autoavaliação dos voluntários .

D0 D14 D0 D14

Verde & Sustentável Earth Marine
Water



SKINPERF LWG
PARA UMA SUPERFÍCIE CUTÂNEA 

TOTALMENTE NOVA EM 14 DIAS



Para uma superfície cutânea totalmente nova em 14 dias

Skinperf LWG (Lamellar Water Gel) foi

desenhado para promover a difusão de AHAs

(Ácidos Glicólico, Lático e Cítrico) de maneira

progressiva e controlada na pele.

Skinperf LWG é formado por um biomaterial

verde, um gel lamelar que funciona como um

reservatório intracutâneo de AHAs.

Esse sistema permite a utilização de baixas

concentrações de AHAs com excelente

performance esfoliante (equivalente aos AHAs),

evitando problemas inflamatórios, irritação e

queima.
Tempo de contato estendido

Fornecimento progressivo com menos irritação 

Skinperf LWGVerde & Sustentável



Para uma superfície cutânea

totalmente nova em 14 dias

Renovação completa do estrato cóneo é observada, juntamente com

aparência Iluminada e aveludada da pele. Sua tonalidade e relevo ficam muito

mais uniforme.

Após 2 SEMANAS 

As imperfeições cutâneas são significativamente reduzidas : acne, cicatrizes,

cravos e manchas (hiperpigmentação).

Durante todo o período de uso não foi relatado sensação de aquecimento

formigamento ou queimaduras pelos usuários.

Após 4 SEMANAS 

Protocolo:

24 voluntários com idades entre 34 e 64

anos utilizaram um creme contendo

SKINPERF LWG a 2% duas vezes ao dia

por 28 dias em todo o rosto.

Método analítico:

• Manchas e cicatrizes: classificação

clínica em uma escala estruturada de 0 a

10. ;

• Cravos: contados por um médico ;

• Pele brilhante: avaliação sensorial por um

júri de 5 pessoas em uma escala não

estruturada de 0 a 15 .

Parâmetros estudados:

• Análise dos poros pela VISIA;

• Pontuação clínica da cor da pele;

• Autoavaliação dos voluntário.

Verde & Sustentável Skinperf LWG



Flacidez



Na juventude, as maçãs do rosto são altas e bem definidas, e a linha da

mandíbula também é bem definida, mas suave. Isso se chama "O triângulo da

beleza".

Com o envelhecimento aparecem rugas, mas também uma descida da

sobrancelha, uma perda de elasticidade da pele (queixo se desenvolve), uma

queda das bordas dos lábios…

O "Triângulo da Beleza" é perdido, o que é menos atraente e faz parecer

permanentemente infeliz e triste

Pesquisas indicam que:

-29% das mulheres estão preocupadas com as rugas entre as sobrancelhas 

-32% das mulheres estão preocupadas com as rugas nasais nasais

-37% das mulheres estão preocupadas com as linhas e sulcos ao redor da boca

Flacidez
Flacidez e o Triângulo da Beleza

Verde & Sustentável



MATRIGENICS 14G
RECUPERE O TRIÂNGULO DA BELEZA 

EM APENAS 14 DIAS



Reestrutura a matriz extracelular para

redefinir o triângulo da beleza.

Reativação de 14 mensageiros de RNA

envolvidos na síntese, maturação, montagem

e ancoragem de colágeno, elastina e ácido

hialurônico

Recupere o triângulo da beleza em apenas 14 dias

Matrigenics 14G 

Mecanismo de ação:

Origem: É o extrato das bases 

férteis da alga marrom Undaria

pinnatifida.

Solubilidade: Hidrossolúvel

Concentração de uso: 2%

Verde & Sustentável Matrigenics 14G 



Matrigenics 14G reestrutura a matriz extracelular para redefinir o triângulo da

beleza. Linhas de expressão e sulcos nasais são corrigidos em 2 semanas,

enquanto as bochechas são preenchidas e ficam mais densas.

Protocolo: 2 grupos de 22 voluntários

com idade entre 50 -65 anos

aplicaram um creme com 2% de

Matrigenics 14G ou placebo, 2 vezes

ao dia.

Parâmetros Estudados: Em T0, T14

dias, T28 dias análise de rugas na

testa, sulcos nasais, rugas na boca

Método: Método analítico inovador

de projeção de franjas em 3D.

Antes Depois

Recupere o triângulo da beleza em apenas 14 dias

Verde & Sustentável Matrigenics 14G 



CYWHITE
MELANOBREAKER PARA 90% MENOS MELANINA

E CLAREAMENTO DA PELE EM 1 SEMANA



AÇÃO GLOBAL NO COMBATE A HIPERPIGMENTAÇÃO

Melanobreaker para 90% menos melanina e

clareamento da pele em 1 semana

Verde & Sustentável Cywhite



Não tratado

-90% 

Melanobreaker para 90% menos melanina e

clareamento da pele em 1 semana
Protocolo: Epiderme 

humana reconstituída 

melanizada.

Aplicação tópica de 1% 

Cywhite por 16 dias. 

Análise da expressão 

proteica por imunorotulagem.

- Melanina em Azul

Tratado com Cywhite

DE MELANINA

Verde & Sustentável Cywhite



Melanobreaker para 90% menos melanina e

clareamento da pele em 1 semana
Protocolo:

1 grupo de 16 voluntários asiáticos (Bangkok 

- Tailândia) fizeram 2 aplicações diárias nos 

antebraços por 1 semana de 1 creme 

contendo 1,5% Cywhite ou um placebo.

Padronização da exposição uv por 

exposição de UVs em D1, D2, D3 e D4

Parâmetros analisados

• Grau de pigmentação da pele através 

do  ângulo ITA (cromametro)

• Brilho da pele (cromômetro)

Verde & Sustentável Cywhite



Verde & Sustentável



Verde & Sustentável

• Anti-aging

• Whitening

• Brightening (Tone-Up)

• Moisturizing

• Anti-inflammation

• Anti-Bacterial

• Exfoliating / Desquamation Treatment

• Hyaluronic Acid

• Glycerin Verison

• Concept Ingredient



Eficácia de Minoxidil e

Sensorial de SiliconeMusap

Promove sensorial sedoso silicone-like,

não pegajoso, possui substantividade à

pele e aos cabelos, além do seu

elevado alto poder hidratante.

Estudos comparativos com Minoxidil

comprovam a eficácia antiqueda e

estímulo do crescimento dos fios.

Extratos Fármaco-Like 

Verde & Sustentável

Anti-Aging Estrógeno-LikeSpringtheskin

Com uma composição rica em

fitoestrógenos esse extrato

possui propriedades

“estrógeno-like” e funciona

como um excelente antirrugas

e fortalecedor da barreira

cutânea. Springtheskin

contribui para recuperação

do frescor da juventude

cutânea.



Portulaca Extract - Quasi

Drug Additive
Portulaca Extract

Extratos Fármaco-Like 

Ingrediente anti-irritante e

anti-inflamatório de alta

eficácia contra diferentes

irritantes e a proteção

celular contra a radiação

UV.

Verde & Sustentável

Rhodiola Extract Extrato Corticóide-Like

Extrato da Rhodiola rósea

com intensa ação anti-

irritante. Reduz o eritema,

restaura a barreira da pele, e

a protege das variações de

temperatura. Possui estudo

comparativo com a

hidrocortisona.



Atividade Multi Anti-inflamatória

Comparex
Extratos Fármaco-Like 

Verde & Sustentável

Artemisia Leaf Extract

Eficácia: anticoceira, antialérgica, anti-inflamatória

Ideal para pele sensível.

Terapia de Tripla Combinação 
Para maximizar o efeito anti-inflamatório na pele

Anti-inflamatório
Redução da 

Neuroinflamação
Anticoceira

Portulaca

Extract

Rhodiola

Extract

Artemisia

Leaf Extract

Anti-inflamatório
Anticoceira
Anti-Stress



Extrato Lipossolúvel de 

Licorice com ação

Hidroquinona-Like

Bio-OSLP

Extratos Fármaco-Like 

Extrato com 40% de

Glabridina e resultados

comparáveis a

Hidroquinona na inibição

da tirosinase. Efeito

clareador, anti-inflamatório

e antirradicais livres.

Verde & Sustentável

Cobre estabilizado por

tripetídeo carreador

Age na papila dérmica

estimulando as células

responsáveis por substâncias

necessárias para o

crescimento saudável do

cabelo e o aumento do

folículo piloso.

Copper
Tripeptide



Verde & Sustentável



FINE POWDERS



EXFOLIANTS



EXFOLIANTS



Verde & Sustentável



Resplanta
Óleos Sustentáveis Hidrossolúveis 

Esses óleos são produzidos através de uma tecnologia

exclusiva e sustentável de transesterificação verde a partir

de óleos vegetais puros e compostos de glicerina.

✓ Óleos vegetais solúveis em água;

✓ Permitem formulações de aspecto totalmente cristalino;

✓ Preserva as características dos Óleos de Partida

(incluindo a preciosa fração insaponificável rica em

Fitoesteróis, Esqualeno e Vitaminas);

✓ Toque mais leve que os óleos tradicionais;

✓ Emoliência única;

✓ Propriedades coemulsionantes;

✓ Capacidade de aprimoramento de espuma;

✓ Fácil de usar;

✓ Produto sustentável.

Verde & Sustentável



Verde & Sustentável



Entre muitos outros

• Anise/ Aniseed Essential Oil

• Basil Essential Oil (Sweet) 

• Bergamot Essential Oil

• Bergamot Essential Oil

• Calabrian Cedar Wood Essential Oil

• Cedarwood Essential Oil (China) 

• Cedarwood Essential Oil

• Atlas Cinnamon Bark Essential Oil

• Cinnamon Leaf Essential Oil

• Clove Bud Essential Oil

• Coee Essential Oil

• Eucalyptus Essential Oil

• Ginger Essential Oil (Dried) 

• Jasmine Essential Oil Grandi florum

• Jasmine Essential Oil Sambac

• Lavender Essential Oil 40/42

• Lemon Essential Oil

• Lemongrass Essential Oil

• Lime Essential Oil

• Litsea Cubeba (May Chang) Ess. Oil

• Mentha Piperita Essential Oil

• Neem Essential Oil

• Orange Essential Oil

• Bitter Orange Essential Oil

• Sweet Patchouli Essential Oil

• lndia Patchouli Essential Oil

• lndonesia Peppermint Essential Oil

• Rosemary Essential Oil

• lndia Rosemary Essential Oil

• Spain Spearmint Essential Oil

• Tea Tree Essential Oil

• Tumeric Essential Oil

• Vetiver Essential Oil

• Ylang Ylang (Cananga) Essential Oil

Verde & Sustentável



Verde & Sustentável



O Charcoal Powder 200 consiste em um material microporoso com uma grande área

de superfície responsável pelo seu alto poder de absorção. O Charcoal Powder 200

é derivado do bambu e é um composto carbônico com seis lados ou hexágonos

vazados, unidos entre si, que possuem a capacidade de adsorver maus odores,

impurezas e controlar o excesso de umidade.

✓ Detox;

✓ Oferece limpeza profunda;

✓ Remove e absorve impurezas;

✓ Controla o excesso de oleosidade;

✓ Melhora a circulação sanguínea;

✓ Revitaliza o couro cabeludo;

✓ Possui ação energizante, antipoluição e antioxidante.

Charcoal do bambu é produzido utilizando-se colheitas de 5 anos da planta

cultivada em ambiente livre de poluição , através da queima em fornos especiais em

temperatura de 1000°C seguida de moagem para obtenção do pó.



Encapsulation Technologies

Verde & Sustentável



Innova Beads & Innova Pearls
Esferas e Pérolas da Beleza

Beleza, sofisticação e um toque de diversão para produtos cosméticos

Através de uma tecnologia exclusiva de encapsulação, a KPT (Korean Particle Technology) desenvolveu as linhas Innova

Beads e Innova Pearls, esferas e pérolas que combinam efeito visual ao carreamentos de ativos.

As Innova Beads e Innova Pearls fornecem um apelo visual exclusivo enriquecendo a experiência sensorial que a formulação

proporciona, agregando beleza, sofisticação e um toque de diversão aos produtos cosméticos.

Podem ser utilizadas em uma ampla gama de aplicações como cuidados com a pele, cabelos, produtos solares, de limpeza

entre outros.

As Innova Beads e Innova Pearls promovem:

• Efeito visual encantador baseados em diversidade de cores, 

tamanhos e conceitos;

• Encapsulamento de ativos funcionais, pigmentos, agentes 

sensoriais, etc.;

• Opção para Delivery Systems;

• Proteção de moléculas sensíveis;

• Estabilização de ingredientes incompatíveis.



Encapsulation
Technologies



Empresa especializada em delivery systems de alta performance.

Encapsulation
Technologies



Specialty Actives

INTERCARE



Empresa especializada em ingrediente inteligentes que combinam fontes naturais, de plantas silvestres

da Coreia, complexos biotecnológicos e sintéticos.

Um linha inteira de ativos especiais como:

- Cápsulas de Delivery System e Lipossomas

- Peeling Gel : Esfoliante Enzimático

- Eco Ceramide: espectro total de Ceramida NP de C16 a C24

(Ceramida vegetal)

- Metaoil : Óleos semelhantes aos lipídios do estrato córneo da

pele obtidos por fermentação

Entre muitos outros ativos diferenciados...

Specialty Actives INTERCARE



INTERCARE

Caffeine S10

Solução de cafeína a 10% para aplicações de cafeína com

alto teor.

Cafeína natural de 100 por cento de pureza extraída dos

grãos de café Arábica

INCI: Água, Cafeína, Niacinamida, Dipropilenoglicol, Glicereta-26, 1,2-

Hexanodiol, C12-14 Paret-12, Poligliceril-10 Diisostearato, Sódio

Naftalenossulfonato

Eficácia: fortalece o cabelo, evita a queda e promove o

crescimento do cabelo

Dosagem recomendada:> 10%

Specialty Actives



INTERCARE

Caffeine S10 em diferentes temperaturas de 1˚C a 50˚C em um

ciclo de armazenagem de 1 mês

Armazenado por um mês em várias condições de temperatura, é

mantido estável sem precipitação, sedimentação ou coesão

Caffeine S10 submetido a congelamento e descongelamento de -20℃ a 25℃

Durante repetido

congelamento e

descongelamento,

cafeína cristalizada

Retornando ao

estado de solução

em caso de redução

da temperatura para

ambiente após

congelamento

Formulação Típica

Formulação 

Caffeine S 10

Caffeine S10

Specialty Actives



Todos os dias nos desafiamos a proporcionar experiências 

encantadoras aos nossos clientes em todas as interações com 

a Innovasell e cuidamos do seu projeto como se fosse nosso!

Oferecemos um universo de possibilidades em ingredientes e 

serviços, confira em 

www.innovasell.com.br 

OBRIGADO!


