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BOLETIM TÉCNICO
Produto: GARDEN ACTIVE COLOR PROTECTION

INCI name: DIPROPYLENE GLYCOL / HYDROLYZED RICE PROTEIN / HYDROLYZED
WHEAT PROTEIN / HYDROLYZED QUINOA PROTEIN / HYDROLYZED FLAX PROTEIN /
VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT / LYCIUM BARBARUM (MATRIMONY

VINE) FRUIT EXTRACT / AQUA / GLYCERIN / PROPANEDIOL / CYNARA SCOLYMUS
LEAF EXTRACT / GLUCOLACTANE / DISODIUM EDTA / SODIUM BENZOATE /
CALCIUM
GLUCONATE
/
METHYLISOTHIAZOLINONE
AND
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

CAS NUMBER: 25265-71-8 / 73049-73-7 / 91053-68-8 / NC / 100209-45-8 / 84082-34-8 / 8508546-7 / 7732-18-5 / 56-81-5 / 50463-2 / 84012-14-6 / 90-80-2 / 139-33-3 / 532-32-1 / 299-28-5 /
26172-55-4 / 2682-20-4

APRESENTAÇÃO
Garden Active Color Protection é um ativo rico em antioxidantes. Ele atua minimizando o
desbotamento da cor, por ação de progressiva, além de aumentar a durabilidade das
colorações. Ação regeneradora e protetora, composto por proteínas de arroz, linhaça, trigo
e quinoa, associado aos benefícios do goji berry e blueberry. Rico em fibras e aminoácidos,
de alta substantividade com o cabelo e pele.

APLICAÇÃO:

Manutenção pós progressiva / pós coloração e descoloração – shampoo, condicionador e
máscara: 1,00 – 2,00%

Produtos para pele: 0,10 – 1,00%

*Redutores de Volume / Alisantes / Progressivas: 2,00 – 5,00%
É sabido que todo corante e proteína em meio ácido sofre degradação. A cor mais sensível
ao desbotamente é o vermelho. Por isso, fomos ao extremo. Sobre mechas coloridas,
aplicamos uma base de formulação com 30% de ácido glioxílico (15% ativo). Na mecha da
esquerda aplicamos apenas a progressiva. Na mecha da direita, aplicamos a progressiva +
5% do Garden Active Color Protection.
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O Garden Active Color minimiza desbotamento, melhora textura e forma filme protetor
contra agressões de potencial oxidação.

PROPRIEDADES
Aspecto: Líquido escuro.
Cor: Marrom.
Odor: Característico.
Densidade: 1,148 – 1,170 g/ml
Índice de Refração: 1390 – 1460
Solubilidade: Solúvel em água.

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.

