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BOLETIM TÉCNICO
Produto: GARDEN ACTIVE CASP

INCI NAME: METHYLPROPANEDIOL /4-TERPINEOL /SALICYLIC ACID /ALCOHOL /SAGE
(SALVIA OFFICINALIS) EXTRACT /OCIMUM BASILICUM LAMIACEAE /MELALEUCA
ALTERNIFÓLIA
LEAF
EXTRACT
/MENTHOL
/METHYLISOTHIAZOLINONE
AND
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

CAS NUMBER: 2163-42-0 / 562-74-3 / 69-72-7 / 64-17-5 / 57-55-6; 64-17-5; 7732-18-5; 2617255-4/2682-20-4; 99-76-3 / 84775-71-3 / 8022-72-8 / 89-78-1 / 26172-55-4 / 2682-20-4

APRESENTAÇÃO
Garden Active Casp é um ativo multifuncional.

HAIR CARE: Ativo de tratamento anticaspa de ação natural. Alta compatibilidade com formulações
cosméticas, prevenindo o aparecimento da caspa com o uso contínuo e eliminando durante o
tratamento. Comprovada redução da coceira e diminuição da irritação. Alto teor padronizado de
terpineol, substância conhecida de atividade anti-inflamatória. Possui propriedades fungicidas,
seborreguladora e queratolíticas. Ideal também para tratamento pós alisamento e/ou progressivas.
Por ter em sua composição extratos naturais, o ativo não interfere no liso do cabelo, Como os
demais ativos anticaspa conhecidos.

SKIN CARE: Estimulante celular, seborregulador, vasodilatador, bactericida, adstringente e
antisséptico. Indicado para aplicação em pele acnêica e peles excessivamente oleosas.

APLICAÇÃO:
1,00 % produtos não enxaguáveis / 2,00% produtos enxaguáveis. – Tratamento anticaspa.
0,50 % produtos não enxaguáveis / 1,00% produtos enxaguáveis. – Tratamento para pele com acne.
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PROPRIEDADES
Aspecto: Líquido translúcido.
Cor: Amarelado à levemente amarelado.
Odor: Característico mentolado.
Densidade: 1,000 – 1,020 g/ml
Índice de Refração: 1420 – 1460
Valor de pH direto: 2,00 – 4,00

Como uma orientação geral, recomendamos que para cada concentração seja efetuado um
estudo de mistura para obtenção do produto final, já que este boletim é de uso genérico. É necessário
um estudo detalhado para cada formulador para ajustar sua formulação de acordo com cada
necessidade. Produto indicado para tratamento de pele e cabelo. Incorporação no processo abaixo
de 30 graus Celsius.

ARMAZENAMENTO
Deve ser estocado em embalagem original, ao abrigo de intempéries, em temperatura ambiente.

