TABEL COMPARATIV cu EMULSIFIANŢII din oferta Elemental
Texturi

Senzaţia pe piele

ALFA BIO

fluide, bogate în apă sau
proaspătă, destul
uleiuri, gel uleios sau cremede penetrantă
gel

OLLIVA

fine şi frumoase, cremoase,
bogate în apă

BELLA

variabile, fluide sau
compacte în funcţie de
dozaj şi faza grasă

FLUIDA

variate, fluide sau lejere,
netede, glisante

confortabilă,
penetrantă,
proaspătă

consistente, bogate în
uleiuri

PROTECTA

STABILA

HIDRACTIV

netedă,
penetrantă,
confortabilă

Tipul pielii

Preparatele pentru care se
recomandă

Puncte tari

Efect asupra pielii

mixt, gras, normal,
sensibil, copii

creme de ten hidratante,
creme contur de ochi, loţiuni
de corp, demachiante, gomaj

emulsificare la rece,
astfel se poate lucra şi
cu ingrediente
termosensibile

hidratant de durată

faza grasă
W/O

creme hidratante pentru ten şi
prezintă o bună
corp, antirid, refermizante,
afinitate faţă de piele,
nutritive, contur de ochi
versatil

hidratant,
favorizează
penetrarea activelor

toate tipurile de
piele, inclusiv
sensibilă, fragilă

toate tipurile de
proaspătă, nonpiele, mai puţin cea
grasă, penetrantă
uscată

Faza şi tipul
Operare
emulsiei

Mod de
lucru

Tip/funcţie

Agreat
Ecocert

la rece

ceva mai
dificil

emulsifiant

DA
certificat

faza grasă
W/O

la cald

uşor

emulsifiant

DA agreat

loţiuni, creme hidratante,
hrănitoare, de ten şi corp,
antirid

polivalent, uşor de
realizat emulsii stabile
cu diferite texturi

uşor hidratant

faza grasă
W/O

la cald

uşor

emulsifiant

DA agreat

toate tipurile de
piele

creme şi loţiuni de ten şi corp,
non-grase, cu absorbţie facilă

realizarea emulsiilor
fluide, lejere, dozaj
economic

hidratant

faza apoasă

la cald

mediu

emulsifiant

DA agreat

mătăsoasă,
onctuoasă,
envelopantă

uscată şi foarte
uscată, sensibilă,
matură

creme protectoare pentru ten
realizarea emulsiilor tip
şi corp, creme de masaj, creme
protector, filmogen,
apă în ulei, bogate în
de mâini, creme bogate
hidratant de durată
uleiuri şi unturi
pt.piele uscată

faza grasă
O/W

la cald

ceva mai
dificil

emulsifiant

DA agreat

bogate şi emoliente, mai
consistente

cremoasă,
confortabilă,
netedă

toate tipurile de
piele, mai puţin pe
tenul gras

creme reparatoare, antirid,
creme envelopante de ten şi
corp, creme bogate, zone
uscate

conferă consistenţă şi
stabilitate emulsiilor

protector, nutritiv,
emolient

faza grasă
W/O

la cald

uşor

co-emulsifiant DA agreat

variate, fluide sau compacte
în funcţie de emulsifiantul
cu care se combină

fină, netedă,
confortabilă

toate tipurile de
piele, inclusiv cea
sensibilă

tot felul de creme pentru ten
şi corp, loţiuni după plajă,
compoziţii pentru copii

este mai mult un
ingredient activ decât
unul doar funcţional

hidratant forte,
contribuie la
restaurarea filmului
hidrolipidic

faza apoasă
sau faza
grasă

la cald

uşor

co-emulsifiant DA agreat

CONDISOFT

VARISOFT

Texturi

Senzaţia pe piele

Tipul pielii

Preparatele pentru care se
recomandă

Puncte tari

Efect asupra pielii

depinde de formulă

mătăsoasă,
confortabilă

uscat sau normal

preparate de îngrijire şi igienă
capilară

nu încarcă părul

emolient,
condiţionator

depinde de formulă, e
regulă consistente

mătăsoasă, moale,
confortabilă

uscat sau normal,
păr uscat sau
normal

preparate de îngrijire şi igienă
capilară, creme de corp şi
gomaj

deosebit de stabil,
formează şi creme oilfree

Faza şi tipul
Operare
emulsiei

Mod de
lucru

depinde de
formulă

la cald

mediu

hidratant de durată, faza apoasă
emolient,
sau faza
condiţionator
grasă

la cald

uşor

Tip/funcţie

Agreat
Ecocert

co-emulsifiant
DA agreat
şi condiţionator

emulsifiant şi
condiţionator

DA agreat

