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VITALGREEN
FARMA N

INCI NAME (CAS): Aqua (7732-18-5), Glycerin (56-81-5), Cyclopentasiloxane (541-
02-6), Gossypium Herbaceum Seed Oil (8001-29-4), Primula Veris Seed Oil (84787-68-
8), Caprylic/Capric Trygliceride (73398-61-5), Cetearyl Alcohol (67762-27-0), Glyceryl 
Stearate (31566-31-1), Potassium Cetyl Phosphate (84861-79-0), , Polysorbate 60 (9005-
67-8), Ceteareth-20 (68439-49-6), Stearyl Alcohol (112-92-5), Phenoxyethanol (122-99-
6), BHT (128-37-0), Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer (-), Disodium EDTA 
(139-33-3), Ethylhexylglycerin (70445-33-9), Aminomethyl Propanol (124-68-5).



Base concentrada, desenvolvida exclusivamente para facilitar o dia-a-dia do manipulador, mantendo 
qualidade e segurança. A VITALGREEN® FARMA N é uma emulsão O/A ultra-estável, de caráter 
aniônico, em que são utilizados emulsionantes não iônicos e aniônico, permitindo a incorporação de 
altas concentrações de ativos cosméticos. Além disso, possui componentes que conferem ação emoliente, 
suavizante, anti-irritante e dermoprotetora, tais como Óleo de Prímula, que é rico em ácidos graxos 
essenciais, e Triglicérides de Ácido Cáprico Caprílico. Fórmula com excelente sensorial e espalhabilidade 
sobre a pele, sem causar oclusão da pele. Além disso, com sistema conservante de menor potencial 
alergênico

Principais benefícios
- Baixa carga oleosa, conferindo toque não gorduroso com excelente espalhabilidade;
- Pode ser diluída em até 50% com ativos dermocosméticos, completando seu volume final com água;
- Indicada para todos os tipos de pele;
- Ideal para a incorporação de altas concentrações de ativos cosméticos.

Compatibilidades
Fórmula testada com vários ativos, dentre eles:
- Extratos Glicólicos (até 50%);
- AHA’s (até 10%);
- Ureia (até 10%);
- Extratos e Óleos Vegetais (até 10%);
- Hidroquinona (até 5%);
- Ácidos Glicólico (até 10%);
- Ácido Retinóico (0,05%)
- pH de estabilidade está entre: 2,0 -7,0.

Incompatibilidades
- Elevadas concentrações de extratos e óleos vegetais
- Ácido salicílico.

Principais aplicações
- Indicada para linhas corporais e faciais;
- Produtos hidratantes, umectantes, condicionantes, emolientes, nutritivos;
- Formulações para todos os tipos de peles, inclusive secas e sensíveis.

Especifícações físico-químicas
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 sp.: Ausente/g

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


