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IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

LITERATURA CIENTÍFICA
INCI Name (CAS): Apricot (Prunus Armeniaca) Seed Powder (68650-44-2).

SEMENTE DE APRICOT
Esfoliante natural para uma pele renovada e luminosa
A esfoliação é um passo importante da rotina de cudiados diários com a pele, pois permite a remoção de
células mortas que dificultam o processo natural de renovação celular, tomando a pele sem viço, opaca
e sem elasticidade. Após a esfoliação, é possível perceber benefícios imediatos na hidratação, maciez e
luminosidade, especialmente nas peles mais maduras. E nada melhor do que buscar opções em fontes
naturais e renováveis para desenvolver ingredientes que além de apresentarem alta performance esfoliante, sejam encantadores e seguros.
O Apricot, assim com o pêssego, remetem à ideia de maciez, suavidade e juventude, afinal pele perfeita,
viçosa e aveludada é chamada de pele de pêssego. E das sementes do Apricot é preparado a partir do
resultado da moagem padronizada, feita com equipamentos exclusivos, que gera grânulos arredondados
e de tamanho uniforme, proporcionando efeito abrasivo eficiente, mas delicado na pele. Além disso, o
produto é abrasivo eficiente, mas delicado na pele. Além disso, o produto é biodegradável, ao contrário
das esferas de polietileno, e sustentável, já que para fins cosméticos, utiliza partes do Apricot que seriam
descartadas no uso alimentício. O produto é também 100% puro e livre de preservantes.
Assim combina o apelo encantador do Apricot, com efeito esfoliante ideal e a proposta eco-friendly,
natural e segura.
Adeus células mortas e sujidades
A remoção de células mortas e sujidades, além de recobrar o frescor da pele, ainda mantém sob controle
as propriedades de barreira e os mecanismos naturais de hidratação. Além disso, prepara a pele para
receber os produtos cosméticos utilizados na rotina diária de tratamento, tais como os cleansers, tônicos
e hidratantes. Além disso, a massagem do esfoliante sobre a pele, estimula a circulação sanguínea, favorecendo a oxigenação e a nutrição dos tecidos.
Semente de Apricot está indicado para renovação celular da pele, couro cabeludo e lábios, em produtos
cosméticos, tais como:
• Sabonetes líquidos ou em barra;
• Cremes, loções e géis esfoliantes para rosto e corpo;
• Máscaras faciais;
• Esfoliante capilar;
• Cuidado dos lábios;
• Tratamento dos pés;
• Spa em casa.
O grau de abrasão pode ser controlado de acordo com a concentração de uso que varia de 2 a 20%.
Caracteristicas físico-químicas
Aparência: pó granulado
Cor: marrom
Odor: característico
On #40: máx 10
Thru #60: máx 15%
Armazenamento
Manter em local seco e arejado e em temperatura ambiente.

