
LITERATURA CIENTÍFICA
INCI Name (CAS):  Aqua (7732-18-5), Cetearyl Alcohol (67762-27-0 / 8005-44-5), 
Behentrimonium Methosulfate (81646-13-1 / 241148-21-0), Distearyldimonium Chloride 
(107-64-2), Stearamidopropyl Dimethylamine Lactate (55819-53-9), Butyrospermum Parkii 
Butter (Shea Butter) (194043-92-0/ 91080-23-8), Helianthus annuus Seed Oil (8001-21-6), 
Phenoxyethanol (122-99-6), Hydrogenated Olive Oil (226993-75-5), Olea europaea Fruit Oil 
(8001-25-0), Olea europaea Oil Unsaponifiables (8001-25-0/ 156798-12-8), Ethylhexylglycerin 
(70445-33-9), Disodium EDTA (139-33-3/ 6381-92-6), BHT (128-37-0), Lactic Acid (50-21-5).

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

B I O V I T A L

VITALVEGAN
CONDICIONADOR

Pronta
para uso

Vegana Cruelty 
free



Base multifuncional com propriedades hidratantes e alta estabilidade que pode ser utilizada para o pre-
paro de máscaras capilares, condicionadores, cremes para pentear, leave-in, co-wash, condicionadores 
de barba, pele e corpo. 

Contém em sua formulação
• Vitabase Catiônica, que combina ação auto emulsionante com condicionantes catiônicos de alto 

desempenho; 
• Oliwax, uma cera modificadora de reologia, obtida do óleo de oliva, que previne a oxidação dos 

lipídios vegetais e proporciona textura leve e suave às formulações;
• Manteiga de Karite, um emoliente 100% vegetal, com ação antioxidante que proporciona brilho e 

flexibilidade aos fios. 

Principais benefícios
• Promove hidratação e maciez aos cabelos, pele e corpo;
• Rica em Vitamina E;
• Indicada para todos os tipos de cabelos;
• Consistência leve, sem pesar nos fios;
• Multifuncional para diversos produtos cosméticos;
• Fórmula livre de silicone e parabenos;
• Fórmula livre de Cloreto de Cetiltrimetilamônio (CTAC).
• Sistema conservante de baixo potencial alergênico;
• Não irritante.

Dica
Vitalvegan Condicionador é indicada para produtos capilares como também para formulações de 
condicionador corporal in shower e balm para pele e barba.

Especificações físico-químicas
Aparência: Base Cremosa
Cor: Branco
Odor: Característico
pH: 4,0-5,0
Densidade: 0,85-1,05 g/mL
Contagem de Bactérias Totais: < 1000 UFC/G
Contagem de Fungos e Leveduras: < 100 UFC/G
Pesquisa de Coliformes Totais: ausente/g
Pesquisa de Candida albicans: 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.

Fórmula

Biovital Indústria e Comércio LTDA
vendas@biovital.ind.br

(16) 3509-1900 / 0800 600 6411
www.biovital.ind.br biovital_ind

biovital.ind

Beracare CBA...................................3,00%
Prodew 500......................................0,50%
LN2 OUT...........................................3,00%
Fresh New Essência........................0,80%
Vitalvegan Condicionador...qsp 100,00%

CONDICIONADOR DE-STRESS
Um momento de maciez e bem-estar para os cabelos. 
Fórmula com propriedades desestressante e suavizan-
te, que vai condicionar os fios, controlar a oleosidade e 
reforçar a imunidade, hidratar e reparar danos do cou-
ro cabeludo. Após lavar os cabelos com Shampoo Sul-
fate Free, aplicar uma camada de condicionador sobre 
os fios. Massagear delicadamente e deixar agir por 2 a 
3 minutos. Enxaguar bem.


