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INCI Name (CAS):  Polybutene (9003-27-4) ; Ethylhexyl Palmitate (29806-73-3); 
Beeswax (8006-40-4); Steareth 2 (9005-00-9); Steareth 20 (9005-00-9); Orbignya 

Oleifera Seed Oil (91078-92-1); Elaeis Guineensis (Palm) oil (8002-75-3); Tocopheryl 
Acetate (7695-91-2); Ceresin Wax (8001-75-0); Saccharin (81-07-2); Ethylhexyl 

Methoxycinnamate (5466-77-3); Pentaerythrityl Tetra-di-tbutyl
Hydroxyhydroxicinamate (6683-19-8).

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



VITAL GLOSS
VItal Gloss é um produto cosmético utilizado principalmente para dar brilho aos lábios e, por vezes, cor 
sutil. Confere emoliência, aspecto cintilante “molhado” e promove efeito visual de aumento dos lábios.
Pode ser utilizado para substituir ou complementar o batom, mas vale lembrar que, dotado de textura 
líquida levemente gelatinosa, a diferença entre o gloss e o batom é que o primeiro leva em sua composição 
mais quantidades de óleos para dar acabamento vidrado aos lábios, enquanto o segundo conta com 
ceras em sua base para manter a consistência mais firme. O Lip Gloss pode também complementar a 
maquiagem dos olhos, sendo aplicado como primer ou após a sombra em pó, conferindo brilho elegante.

Quais são os atributos mais desejados em um  Gloss?
Vital Gloss hoje é um item extremamente valorizado pelo público feminino, não apenas pela questão 
estética, mas também pelo tratamento dos lábios. Diferentemente da pele do corpo, a pele dos lábios é 3X 
mais fina e não possui glândulas sebáceas nem sistemas de barreira para impedir a desidratação. Sendo 
assim, vital Gloss  ideal precisa ter sistemas de proteção, umectação e emoliência bastante eficientes. 
Além disso, espera-se que promova brilho intenso e efeito molhado, sem causar impressão gordurosa. 
Além do efeito visual, o conforto, durabilidade e sabor da vital Gloss são essenciais: estes devem oferecer 
um filme resistente, porém leve, não pegajoso, além de sabor agradável. Outra preocupação no Lip 
Gloss é a escolha dos componentes incluindo preservantes: todo cuidado é pouco por se tratar de uma 
área sensível e que permite a ingestão oral. Por último, porém não menos importante é que a base do 
gloss permita adicionar diferentes ativos e ingredientes que previnam o envelhecimento dos lábios e os 
mantenham protegidos contra as agressões ambientais, tais como emolientes, hidratantes, antioxidantes, 
vitaminas, filtros solares, óleos vegetais, etc.

Pronta para uso e cuidadosamente formulada, Vital  Gloss oferece todos os atributos que um brilho labial 
precisa ter. Por exemplo, o Polibuteno presente na composição da base atua como agente umectante, 
lubrificante, emoliente, sensorial e promotor de extra brilho. Os óleos de babaçu e palma além de ceras 
especiais, hidratam, amaciam e protegem os lábios dos agentes externos, previnem rachaduras, além 
de possuírem antioxidantes naturais. Já a presença do éster Palmitato de Etilhexila, contribui para 
emoliência superior com sensorial leve, não pegajoso e a Sacarina ácida confere sabor adocicado muito 
agradável. isenta de parabenos, além de ser segura e hipoalergênica e permite a adição de até 15% de 
ativos lipossolúveis.

Ativos lipossolúveis que podem ser incorporados até 15%
• Epiderfill Plus* 
• Vitamina A Palmitato 
• Vitamina E oleosa 
• Manteiga de Karitê
• Manteiga de Cacau
• Óleos vegetais em geral (Squaleno, Ceramidas, etc)

Solução perfeita para sua fórmula de Vital Gloss!
• Brilho molhado natural.
• Ressalta o volume dos lábios.
• Extremamente confortável.
• Hidratante e emoliente.
• Protege das agressões externas.
• Permite incorporar até 15% de ativos/aditivos lipossolúveis.
• Sabor agradável adocicado.
• Preservative-free.
• Fácil de formular.
• Contém ingredientes naturais.
• Seguro/hipoalergênico.



VITAL GLOSS

Formulação sugerida:
Vital Gloss........................................... 90%
Epiderfill® Plus .................................... 10%

Estocagem 
Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, não expor a luz solar direta, não armazenar na 
geladeira. Manter em local seco e arejado a temperatura ambiente, agitando antes de usar.

Especificações físico-químicas
Aparência: massa altamente viscosa e macia
Cor: branco a levemente amarelado
Odor: adocicado
Ponto de fusão (ºC): 35°C / 45°C
Sabor: adocicado
Tato: pegajoso
Solubilidade em água: insolúvel
Solubilidade em álcool: muito pouco solúvel
Solubilidade em miristato de isopropila: solúvel
Sol óleo mineral: solúvel
Sol palmitato de octila : solúvel
Triglicérides do acido caprico/caprilíco : solúvel
Densidade (25ºC): 0,800 – 0,900 g/ml.


