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Prodew 500

LITERATURA CIENTÍFICA
INCI Name (CAS):  Sodium PCA (28874-51-3)| Sodium Lactate (72-17-3/ 867-56-
1)| Arginine (74-79-3)|Aspartic Acid (56-84-8 / 617-45-8)| PCA (98-79-3)| Glycine 
(56-40-6)| Alanine (302-72-7 / 56-41-7)| Serine (302-84-1/56-45-1)| Valine (516-
06-3 / 640-68-6 / 72-18-4)| Acetil proline (68-95-1)| Threonine (72-19-5 / 80-68-
2)| Isoleucine (73-32-5 / 443-79-8)| Histidine (71-00-1)| Phenylalanine (63-91-2 / 
150-30-1)| Aqua (7732-18-5).



Prodew 500
Prodew® 500 é uma composição de aminoácidos, desenvolvida para se transformar na nova tecnologia 
para tratamento capilar. Quando os aminoácidos são aplicados externamente podem interagir com o  
cabelo, produzindo vários efeitos benéficos, como hidratação, fortalecimento da estrutura, proteção da 
cor e reparo dos danos da superfície.

Prodew® 500 repara, trata e protege os cabelos, trazendo ainda mais vida para os fios.

Eficácia dos aminoácidos e PCA no cabelo
• Aminoácidos básicos: aumentam a resistência e brilho dos cabelos;
• Aminoácidos neutros: melhoram o sensorial do cabelo seco (penteabilidade, suavidade e aparência 

sedosa);
• Aminoácidos ácidos: melhora o sensorial do cabelo úmido (penteabilidade e suavidade);
• PCA (Ácido Pirrolidonacarboxílico): mantém a cor do cabelo tingido por mais tempo.

Efeitos do PCA Sódico (PCA-Na)
Aperfeiçoamento do desenvolvimento da cor vermelha em cabelos tingidos com tintura semi-
permanente, com o tratamento pós tintura com condicionador contendo PCA Sódico. Formulação 
de condicionador padrão, onde foi feita a comparação da proteção à cor com PCA-Na, PCA-Na + 
Arginina e Silicone.

* A mistura de aminoácidos presente na composição do Prodew 500® foi desenvolvida com base na 
constituição de aminoácidos do Complexo de Membrana Celular (CMC).

Composição

Componente Concentração Efeito
PCA Sódico (PCA-Na) 20% Hidratação, condicionamento, proteção à cor

Arginina 7% Hidratação, condicionamento, maior adsorção de PCA

Mistura de Aminoácidos* 7% Tratamento de cabelos danificados

Lactato de Sódio 12% Hidratação

Ácido Aspártico 4% Ajuste de pH

Água 50% Solvente
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Prodew 500
Concentração
0,5 – 6,0%

Aplicações
• Produtos capilares: xampus, condicionadores, pós tintura, máscaras, sprays, gel para penteado e 

produtos de tratamento.
• Produtos para pele: cremes, loções, tônicos e sabonetes líquidos.
• Sun care: protetor solar, creme pós-sol, loção e gel.
• Maquiagem: bases e batons.

Propriedades físicas e químicas
Aspecto: Líquido incolor à líquido levemente amarelado, com leve odor característico. 
Solubilidade em água: Solúvel
pH: 4,0 – 6,0

Armazenagem
Armazenar o produto em lugar fresco e escuro. Proteger da luz. Manter a embalagem fechada. Utilizar 
todo o produto após aberto, para evitar possível contaminação microbiológica. 


