
LITERATURA CIENTÍFICA
INCI Name (CAS): Aqua (7732-18-5), Disodium Cocoyl Glutamate (68187-30-4), Olive 
Oil PEG-7 Esters (103819-46-1), Disodium EDTA (139-33-3), Phenoxyethanol (122-99-6), 
Ethylhexylglycerin (70445-33-9), Glycerin (56-81-5), Calcium Chloride (10043-52-4), Gellan 
Gum (71010-52-1).

B I O V I T A L

VITALVEGAN
ÁGUA MICELAR
SULFATE FREE

Pronta
para uso

Vegana Cruelty 
free



Uma base vegana de água micelar, pronta e versátil, que pode ser utilizada diariamente para limpar, 
demaquilar e hidratar a pele. Fórmula com pH fisiológico, contém Amisoft ECS 22 SB, um tensoativo 
aniônico suave, derivado de ácido glutâmico e do ácido graxo de coco, que promove uma limpeza facial 
sem agredir a pele, e remove a maquiagem do dia-a-dia enquanto deixa uma sensação de pele macia e 
condicionada. A presença de Olivem 300, um éster derivado de oliva confere emoliência e  suavidade, 
sendo ideal para peles sensíveis e reativas.

Principais benefícios
• Uma fórmula leve e refrescante, de uso diário, para uma pele limpa e saudável. 
• Remove maquiagem, sebo e impurezas da pele enquanto fornece componentes para a epiderme, 

contribuindo para sua integridade e hidratação. 
• Multifuncional, seus efeitos podem ser ampliados de acordo com cada ativo que pode ser adicionado 

a esta base. Assim, você pode obter um incrível hidratante diário, um potente demaquilante, uma 
solução calmante e clareadora, ou ainda uma água de limpeza para pele oleosa/acneica.

A linha Vitalvegan conta com bases prontas para uso, Cruelty free, livre de matérias-primas testadas em 
animais e de origem animal.

Compatibilidade
pH de estabilidade: 4,5-7,5
Compatível com ativos que contribuem para hidratação, renovação celular, controle da produção de 
sebo, controle da acne, calmante, antipoluição, clareamento e iluminação da pele, etc., tais como:
• Prodew 600
• Ajidew NL-50
• Hydrovital Plus Veg
• Oligominerals 6
• Ion2 Mineral
• Extratos Glicólicos
• Renew Zyme
• Flavocare
• Biowhite
• Ácido Hialurônico solução 1%
• Calmaline

Incompatibilidades
• Ativos ácidos

Principais aplicações
Limpeza diária da pele, remoção de maquiagem, hidratação.

Dica
Se preferir aumentar seu poder de demaquilante, basta acrescentar quantidades adicionais de tensoativos 
delicados, como o Olivem 400.

Específicações físico-químicas
Aspecto: líquido
Cor: incolor a levemente amarelado
Odor: característico
Densidade: 0,900 a 1,200 g/ml
pH (100%): 4,5 a 7,5
Solúvel em: H2O



Insolúvel em: óleo
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
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Flavocare..............................................4,00%
Mica Shimmer Gold.............................0,10%
Lavanda Mont Blanc Intense OE.........0,30%
Vitalvegan Água Micelar...........qsp 100,00%

Aplique o produto sobre a pele, 
com auxílio de algodão macio. 

ÁGUA MICELAR COM FLAVOCARE

ÁGUA MICELAR COM LN2 OUT
Cirebelle de Niacinamida...................0,30%
LN2 OUT...............................................3,00%
Lavanda Mont Blanc Intense OE........0,30%
Vitalvegan Água Micelar..........qsp 100,00%

Aplique o produto sobre a pele, 
com auxílio de algodão macio.


