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B I O V I T A L

BASE CLEAR 3X1

INCI Name (CAS):  Aqua (773218-5), Disodium EDTA (139-33-3), Aloe barbadensis 
leaf powder  (85507-69-3), Sodium Laureth Sulfate (3088-31-1), Cocamidopropyl 
betaine (61789-40-0), Cocamide DEA (68603-42-9), Phenoxyethanol (122-99-
6), Methylisothiazolinone (2682-20-4), PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane 
Trioleate (-), Laureth-2 (3055-93-4), Citric Acid (77-92-9).

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

VITALGREEN



A base Vitalgreen Base Clear 3x1 para higienização facilita a vida do manipulador, otimiza o tempo 
de desenvolvimento das preparações e reduz custos com análises de matérias-primas.

Multifuncional na aplicação 3x1
- Rosto: limpeza, adstringência e remoção de sujidades que ficam retidas na face.
- Cabelos: limpeza, excelente espalhabilidade e remoção de resíduos.
- Corpo: remoção de sujidades, limpeza e refrescância.

Multifuncional nas propriedades: parabeno free, salt-free e higienizante para rosto, corpo e cabelos.

Introdução:
Muita atenção tem sido dada à limpeza da pele, especialmente para remover gordura, suor, células 
mortas, traços de maquilagem e poeira ambiental, sem ressecar a pele e sem acentuar as rugas. Limpeza 
agora é parte de um “tratamento de rosto, cabelos e corpo” diário de rotina.

Os hábitos de higienização começaram em torno de 6000 a.C quando o sabonete foi desenvolvido pelos 
fenícios, que primeiro saponificaram gordura de cabra, água e cinza rica em carbonato de potássio 
em um produto ceroso e sólido. Durante a idade média o sabonete foi proibido pela igreja católica, 
que acreditava que expor a pele ao banho era demoníaco. Mais Transparente concentrada Anionico e 
Anfótera tarde, quando apareceu a idéia da infecção induzida por bactéria, a venda de sabão aumentou.

Atualmente higienizar a face, o corpo e os cabelos é um ritual de beleza imprescindível para a 
manutenção do equilíbrio do pH de cada uma dessas regiões.

A Vitalgreen Base Clear 3x1 é uma base concentrada transparente, ultra-estável, contém ingredientes 
não-irritantes, suporta pH extremos e aplicação multifuncional para rosto, corpo e cabelos. Ativos 
biotecnológicos, agentes hidratantes e extrato de Aoe barbadensis.

Conceito parabeno-free X Vitalgreen Base Clear 3x1
Quimicamente, os parabenos são ésteres do ácido p-hidroxibenzóico (Figura 1), no qual o grupo R 
representa os diferentes grupos alquil associados à sua estrutura. Os mais utilizados são metil, etil, 
propil e butilparabeno, sendo que o metil é mais hidrofílico e o butil o mais lipossolúvel.

Figura 1
 Ácido p-hidroxibenzóico.

A Vitalgreen Base Clear 3x1 está inserida dentro da forte tendência mundial e 
sustentável no mercado de cosméticos para usar formulações livres de parabenos 
(parabeno- free).

Em novembro de 2003, a segurança do uso dos parabenos foi questionada. Em
2004, um estudo relatou que foram detectados traços de parabenos em tumores 
de mama e levantou as propriedades similares aos estrogênios exercidas pelos 
derivados do ácido p-hidroxibenzóico, bem como a conhecida influência dos 
estrogênios no câncer de mama. O FDA (Food and Drug Administration) 
demonstrou, baseado em um outro estudo independente, que essas substâncias 
apresentam atividade semelhante a hormônios significativamente inferior.

Uma base ser livre de parabenos significa ser segura e estar atrelada ao conceito de cosméticos 
sustentáveis, orgânicos, que preservam a natureza. São desenvolvidos de forma que o consumidor seja 
respeitado com base na utilização de conservantes seguros e que auxiliem na preservação do meio 
ambiente.

Vitalgreen Base Clear 3x1 apresenta conceito green com ingredientes inspirados na natureza:
- Aloe vera extra pure: fitocosmético obtido da polpa da babosa com propriedades hidratantes, 
antiinflamatórias e cicatrizantes.



Diferenciais
- Base transparente;
- Propriedade higienizante sem remover a oleosidade natural do rosto, corpo e cabelos;
- Contém ingredientes não-irritantes;
- Contém Aloe Vera em pó concentrado, um fitocosmético obtido da polpa da babosa com propriedades 
hidratantes, anti-inflamatórias e cicatrizantes;
- Tensoativos aniônicos;
- Estabilidade física, química microbiológica aprovada;
- Alta capacidade de higienização e boa espumabilidade.

Compatível com
• Agentes hidratantes
• Extratos glicólicos
• Aminoácidos 
• Proteínas vegetais.

Propriedades físico-químicas
Aparência: semi-solido
Cor: incolor a amarelado 
Odor: característico
Densidade: 0,90 - 1,35 g/ml
pH (100%): 4,95  - 6,30 
Viscosidade: 1.000,000 A 2.000,000
Contagem de bactérias totais:  máx.  1000 UFC/g  
Contagem de fungos e leveduras: máx. 100 UFC/g  
Pesquisa de coliformes totais: ausente/g 
Pesquisa de Salmonella sp.: ausente/g  
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa: ausente/g  
Pesquisa de Staphylococcus aureus: ausente/g

Condições de armazenamento
Deve ser armazenado em ambiente seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta, calor e umidade. 
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