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CIREBELLE 
SOFTSPHERES NIACINAMIDA

INCI Name (CAS): Sorbitan Stearate (1338-41-6), Synthetic Wax (8002-74-2), Polysorbate 
60 (9005-67-8), Niacinamide (98-92-0), CI 73360/ D&C Red N° 30 (2379-74-0).



CIREBELLE SOFTSPHERES
Esferas Esfoliantes
A Cirebelle é uma empresa de manufatura orientada à inovação, que oferece soluções integradas e 
serviços especializados para uma ampla gama de mercados. Fundada em 2001, se tornou um fabricante 
líder, reconhecida por clientes locais e internacionais, por suas soluções químicas de alta qualidade. A 
Cirebelle busca a excelência, com foco em pesquisa e inovação, sempre acredita no valor da ciência e da 
tecnologia.

As esferas esfoliantes Cirebelle são agentes que promovem esfoliação suave e eficaz, limpam 
profundamente a pele e conferem uma sensação de maciez. A linha de esferas esfoliantes, conta com 
a perfeição em cada uma de suas esferas, que restauraram naturalmente o brilho da pele e removem a 
camada de células mortas da pele sem causar microfissuras.

Processo de Manufatura
Passo 1 - Mistura e dispersão
Os ingredientes aplicáveis são misturados, e os pigmentos dispersos cuidadosamente em um recipiente 
com temperatura controlada. É tomado o cuidado para não expor ingredientes sensíveis à condições que 
possam afetar sua estabilidade ou potência.

Passo 2 - Micronização
Um processo tecnologicamente avançado é usado para formar as partículas esféricas no tamanho 
necessário.

Passo 3 - Classificação
Esta é uma etapa de garantia de qualidade, que assegura a uniformidade das partículas.

Passo 4 - Aspiração de Ar
Este processo foi desenvolvido para remover do volume quaisquer partículas que diferem na forma ou 
na densidade.

Passo 5 - Ordenação
Cada quilograma de produto é classificado manualmente, como uma etapa final de verificação e 
aprovação. Cor, uniformidade e
semelhança geral são comparadas a um padrão. Com base na extensão do desvio, os produtos são 
rejeitados ou redirecionados para uma das etapas anteriores.

Esferas Recheadas
Cirebelle Softspheres são esferas de cera auto-hidratantes tecnologicamente avançadas, projetadas para 
serem macias o suficiente para tocar a pele com facilidade, deixando a pele suave e aveludada. Oferecem 
o benefício adicional de englobar os ingredientes ativos dentro de uma matriz de cera, podendo ser 
utilizada como veículo para ativos ou reduzir a interação entre os ingredientes da fórmula. A Cirebelle 
Softspheres permite oportunidades de combinar formulações com uma marca ou tema específico e 
também para aumentar a atratividade visual de um produto final. 

Aplicação
• Skin care
• Baby care
• Foot care
• Body care
• Facial care
• Hand sanitisers



CIREBELLE SOFTSPHERES NIACINAMIDA

Cirebelle Softspheres Niacinamida
Partícula esférica de cera sintética recheada com Niacinamida (Vitamina B3). Atua como agente esfo-
liante, que se rompe no momento da aplicação.

Caacteristicas físico-químicas 
Aparencia: esferas sólidas
Cor: vermelhas
Part. <500 Micron % massa: máx. 10,00
Ponto de fusão Cº: 106,0 - 115,0 
Part. >850 micron % massa: máx. 10,00
Ponto de congelamento Cº: 98,0 -104,0

Estocagem
Conservar em local seco e arejado e em temperatura ambiente.
 


