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BOLETIM TÉCNICO
Produto: GARDEN ACTIVE OIL PREMIUM

INCI name: PARAFFINUM LIQUIDUM / MINERAL OIL / ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL /
ELAEIS OLEIFERA KERNEL OIL / COCONUT OIL and TIARE FLOWER / MACADAMIA
TERNIFOLIA SEED OIL / SWEET ALMOND OIL / COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL /
NELUMBO NUCIFERA LEAF EXTRACT / MATRICARIA CHAMOMILA OILY EXTRACT / ROSA
AFF RUBIGINOSA (ROSE HIPS) OIL / LINSEED FLAX OIL / PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-TBUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE
CAS NUMBER: 8012-95-1 / 223747-87-3 / 8002-75-3 / 8001-31-8 / 128497-20-1 / 8007-69-0 /
8001-31-8 / 85-85-51-4 / 8001-22-7; 128-37-0; 94-13-3 / 84603-93-0 / 8001-26-1 / 128-37-0
APRESENTAÇÃO
Garden Active Oil Premium é um blend padronizado de 11 óleos desenvolvido para facilitar
giro de estoque na indústria. Sua composição traz maior aproveitamento e performance
dos óleos, sem ocasionar peso ou desconforto.
Argan – rico em ácidos graxos essenciais, tocoferol e ômega 6. Indicado para combater o
ressecamento e envelhecimento da pele, de ação nutritiva. Nos cabelos, atua formando filme de
tratamento intensivo. É rico em ácido fenólico e carotenos.
Ojon – rico em ácidos graxos insaturados e de alta estabilidade oxidativa. Efeito emoliente e
hidratante de longa duração. Alta concentração de ômega 9.
Monoi – rico em ácidos graxos essenciais, garante reparação e reestruturação para os cabelos.
Ativo hidratante progressivo de alta afinidade com a pele.
Macadâmia – maior fonte vegetal de ácido palmitolêico. Rico em ácido oleico, de ação
antienvelhecimento, emoliente e hidratante. De fácil absorção tanto na pele quanto nos cabelos.
Coco – rico em ácido láurico, com alto índice de saponificação. Emoliente e hidratante, conferindo
aos cabelos e pele, brilho e maciez.
Amêndoas – rico em protídeos e ácido oleico. Excelente emoliência e poder de hidratação.
Amplamente utilizado pelo mercado cosmético para tratamento de gestantes.
Flor de Lótus – traz em sua composição asparagina, tanino, nelumbina, betacaroteno, vitamina
B-1 e B-2 e niacina. Conhecida pela longevidade das suas sementes, de ação emoliente e
hidratante.
Camomila e Matricaria – compostos de sesquiterpenos cíclicos como o alfa bisabolol, Prócamazuleno, Flavonóides(apigenia) ,Colina, Aminoácidos, Ácidos graxos e sais minerais. Indicado
para hidratação da pele e dos cabelos
Rosa - rica em ácidos graxos insaturados : ácido oleico, linolêico, e linolênico,além de Vitamina
A ácida ( tretinoína) e compostos cetônicos. Devido aos ácidos graxos insaturados que possui é
regenerador dos tecidos, conservando a textura da pele. Estes ácidos são também considerados
nutrientes indispensáveis na síntese de prostaglandina, a qual atua nos processos fisiológicos e
bioquímicos relacionados com a formação do tecido epitelial.
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Linho - Rico em ômega 3 (ácido linolênico), contém ômegas 6 (ácido linoléico) e 9(ácido oléico),
além de mucilagem e vitamina E. - E por sua ótima composição ajuda a manter a pele saudável Restaura a função barreira da pele - Atua como anti-inflamatório tópico - Aumenta firmeza e
elasticidade da pele. Nos cabelos, forma filme protetor, melhorando maleabilidade e brilho.

PROPRIEDADES
Aspecto: Líquido límpido.
Cor: Levemente amarelado.
Odor: Característico.
Densidade: 0,8500 – 0,8800 g/ml
Índice de Refração: 1610 – 1630
Solubilidade: Solúvel em óleo.

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO

Não há limitação de uso.
(0,1 – 99,9%)
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.

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

