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NEUTRACOLOR 
MINERAL GOLDEN BEIGE

INCI Name (CAS):  Argilla (12199-37-0), Montmorillonite (1318-93-0), Kaolin 
(1332-58-7), Mica (12001-26-2), Titanium dioxide (13463-67-7).



NEUTRACOLOR MINERAL GOLDEN BEIGE

Os dermocosméticos estão em evolução constante e tem como objetivo seduzir, encantar e satisfazer as 
mais altas aspirações de beleza, glamour e sofisticação para propiciar a diferentes tipos de pele: equilíbrio, 
vitalidade e harmonia. 

Os oligoelementos coloridos multifuncionais, apresentam propriedades analisadas a partir de sua 
composição química, absorvem a oleosidade da pele, auxiliam na estabilidade e na melhora sensorial 
das formulações, revitalizam a pele cansada, removem as células mortas, realizam troca iônica com a 
pele, promovem a homeostasia cutânea, e oferecem proteção contra a poluição.

São patenteados por um processo exclusivo de controle microbiológico de seus ingredientes ativos 
minerais. Não há radiação no método utilizado e, deste modo, não gera lixo radioativo. As propriedades 
naturais dos minerais são mantidas e são atendidos os níveis microbiológicos exigidos para todos os 
produtos cosméticos.

Esses oligoelementos coloridos passam por um processo de micronização sustentável e foram aprovados 
em estudos clínicos de sensibilidade, irritabilidade dérmica primária e acumulada, sendo, portanto, 
extremamente seguros para aplicação de uso tópico. Além de serem certificados pela ECOCERT como 
100% naturais e aceitos em formulações orgânicas.

O Neutracolor Mineral Golden Beige utiliza os oligoelementos coloridos, com pigmentos naturais 
orgânicos que não agridem a pele e com propriedades talc-free, paraben-free, não-comedogênico, não 
acnogênico. É seguro para aplicação em produtos onde haverá exposição na pele de até 24 horas. É ideal 
para ser utilizado como tonalizante para suas formulações, que combina as argilas dourada, vermelha e 
preta da linha Sparclay Mineral, reunindo praticidade, eficácia e sinergia no tratamento da pele com a 
natureza.

Principais propriedades
- Mascara imperfeições;
- Protege a pele;
- Renova a vida dentro da pele;
- Controla oleosidade excessiva da pele;
- Realizam troca iônica e homeostasia cutânea;
- Tonalizante 100% natural para suas formulações;
- Auxiliam na estabilidade e na melhora do sensorial das formulações.
- Possuem propriedades antipoluição e detox.

Propriedades físico-químicas
Aspecto: Pó fino
Cor: Bege a Castanho
Odor: Característico
Distribuição Granulométrica (MESH): ≥ 80
Perda Por Dessecação: Máx. 8,0%

Recomendações de estocagem
Manter em local seco e arejado em temperatura ambiente.
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Sugestão de uso do Neutracolor Mineral Golden Beige nas concentrações específicas para seu tom de 
pele, promovendo efeito blur e de uniformização do tom de pele:

Pele muito clara
Neutracolor Mineral Golden Beige: 2 - 5%

Pele clara a morena clara
Neutracolor Mineral Golden Beige: 6 - 9%

Pele morena clara a morena
Neutracolor MineralGolden Beige: 10 - 13%

Pele morena a morena escura
Neutracolor Mineral Golden Beige: > 14%

Principais aplicações
O Neutracolor Mineral Golden Beige está indicado em formulações com objetivo tonalizante e que 
permaneça sobre a pele.
- Filtros solares tonalizantes;
- Filtro solar em pó;
- Mineral powder;
- Make-UP mineral;
- Blushs;
- Sombras;
- Mousse make-UP facial;
- Fluidos pré-maquiagem;
- Hidratante facial;
- Lápis corretivo;
- Produtos anti-agings;
- Produtos corporais;
- Maquiagem mineral “efeito mate” para peles mistas e oleosas;
- Maquiagem mineral para peles sensíveis, com rosácea, vermelhidão;
- Anti-manchas mineral.

Sugestões de Formulações

UNIFORM COLOR FPS 50
Com proteção contra luz azul

BlueLutein 5%...........................................0,2%
Neutracolor Mineral Golden Beige.....0,5%
Vital Essência Beach Care.......................0,4%
Vitalgreen Fotoprotetor FPS 50...qsp 120,0g

Fotoprotetor para uso diário, protege contra danos 
causados pelas radiações UVA, UVB, e pela luz azul, 
além de proporcionar uniformidade do tom da pele.

Dicas Farmacotécnicas:
• Para melhor dispersão do Neutracolor Mineral Golden Beige, pré-solubilizar em Triglicérides do 

Ácido Cáprico/Caprílico.
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RESILIENCE PRE-AGE FPS 50
MICAH........................................................0,2%
Eurol BT.......................................................0,5%
Neutracolor Mineral Golden Beige.......5,0%
Vital Essência Beach Care..........................0,5%
Vitalgreen Fotoprotetor FPS 50........qsp 30,0g          

MAQUIAGEM MINERAL HIDRATANTE
Neutracolor Mineral Golden Beige...12,00%
Hyaloporine...............................................3,00%
Natuplex Green Coffee............................2,00%
Vital Essência Face....................................0,50%
Vitalgreen Cristal................................qsp 60,0g

Formulação de maquiagem mineral em emulsão de 
cristais líquidos, uniformiza o tom da pele, além de 
proporcionar dupla hidratação, ação antioxidante e 
protetora.

Dicas Farmacotécnicas:
• Para melhor dispersão do Neutracolor Mineral Golden Beige, pré-solubilizar em Triglicérides do 

Ácido Cáprico/Caprílico.

Dicas Farmacotécnicas:
• Para melhor dispersão do Neutracolor Mineral Golden Beige, pré-solubilizar em Triglicérides do 

Ácido Cáprico/Caprílico.
• Para a incorporação de ativos líquidos na formulação, pré-dispersar os mesmos em Silica EL 15. 

Para melhor uniformização das partículas, manipular no graal.
• A base Vitalgreen Cristal é concentrada e pode ser diluída conforme sensorial desejado.

MAQUIAGEM MINERAL
“EFEITO MATE”

Acne Control............................................2,00%
Pure Intense OE.......................................0,10%
Calmaline...................................................2,00%
Neutracolor Mineral G. Beige........qsp 15,0g

Maquiagem Mineral que absorve a oleosidade da 
pele, conferindo efeito “mate” imediato, ou seja, 
equilibra o brilho excessivo durante o dia, quadro 
muito comum em peles mistas e oleosas. Além 
disso, esta formulação é 100% fragrance-free, oil-
free, non-acnogenic e talc-free. Trata, previne e ao 
mesmo tempo uniformiza o tom da pele.

Dicas Farmacotécnicas:
• Para melhor dispersão do Neutracolor Mineral Golden Beige, pré-solubilizar em Triglicérides do 

Ácido Cáprico/Caprílico.
• Para a incorporação de ativos líquidos na formulação, pré-dispersar os mesmos em Silica EL 15. 

Para melhor uniformização das partículas, manipular no graal.

Protege a pele contra os raios UVA, UVB e luz visível 
além de ter ação AntEoxidante, anti-inflamatória e 
proteção da MEC.


