H-VIT

DESCRIÇÃO
Extrato de Glycyrrhiza glabra, Rosa sp e Cichoriumintybus, óleo de Bertholletia excelsa, extrato aquoso de
Rhodophycea hidrolizada, mentol, biotina e pantenol.
INCI NAME: Water (EU: Aqua; JPN: Onsen-Sui) (and) Propylene Glycol (and) Rose Extract (and) Glycyrrhiza Glabra
(Licorice) Rhizome/ Root (Eu: -; JPN: Kanzou) (and) Cichorium Intybus (Chicory) Leaf Extract (and) Panthenol (and) Bertholletia Excelsa Seed Oil (and) Menthol (and) Biotin.

INTRODUÇÃO
Basicamente a pele e o cabelo masculino apresentam-se morfologicamente iguais ao feminino. As diferenças
específicas estão relacionadas a fatores intrínsecos (hormonais) e fatores extrínsecos (ocupacional e higiene).
O homem produz em seu organismo os hormônios andrógenos, sendo o mais importante deles a testosterona.
Uma alteração nos níveis deste hormônio pode levar a várias perturbações, entre elas queda capilar e hipersecreção
sebácea.
Apesar dessa mudança de comportamento, os homens ainda não têm o hábito de usar diversos produtos. Por isso,
o ideal é formular produtos multifuncionais, que sejam capazes de, a um só tempo, cuidar da pele como um todo. Hidratar,
suavizar, proteger e tratar, tudo em um único produto.
Principais funções dos componentes de H-VIT:








Alcaçuz (Licorice): controla a oleosidade do couro cabeludo;
Rose Hips: de vitamina P – ação protetora;
Chicória: oxigenação para a pele e cabelo;
Zinco, Cálcio e Magnésio: extraídos de algas vermelhas – manutenção da integridade capilar,
fortalecimento para cabelos enfraquecidos;
Mentol: ação refrescante;
Pantenol: regenera, suaviza, hidrata, devolve o brilho natural;
Biotina: fator de crescimento, auxiliar no tratamento da queda capilar.

DIFERENCIAIS/VANTAGENS



Produto multifuncional;
Trata a pele e o couro cabeludo com dermatite seborreica e eczema;
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Auxiliar na redução da queda de cabelo;
Ação antioxidante;
Refrescância;
Hidratação;
Ação oxigenadora e energizante.

FABRICANTE
Chemyunion

APLICAÇÕES / INDICAÇÕES






Necessidades especiais para peles oleosas
Produtos para adolescentes
Produtos masculinos : tônicos, shampoos e condicionadores masculinos - diminuição da oleosidade,
fortalecedor e preventivo da queda
Bálsamo pós-barba - refrescante, hidratante, energizante e redutor da oleosidade
Hidratante diário

FARMACOTÉCNICA
H-Vit pode ser adicionado diretamente em emulsões, seruns, géis-cremes, shampoos e tônicos.

ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS
Descrição Química: Extrato de Glycyrrhiza glabra, Rosa sp e Cichorium intybus, óleo de Bertholletia excelsa, extrato
aquoso de Rhodophycea hidrolizada, mentol, biotina e pantenol
Prazo de Validade: 24 meses

País de Origem: Brasil

Fabricante: Chemyunion Ltda

Aspecto: Líquido límpido à levemente turvo, marrom claro à âmbar, com odor herbal

pH: 5 a 7

COMPATIBILIDADES
H-Vit é compatível com a maioria dos ingredientes das formulações cosméticas e farmacêuticas.

CONCENTRAÇÃO SUGERIDA
Recomenda-se o uso de 1 a 5%.
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CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO
Conservar em local bem fechado e ao abrigo da luz.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS
Balm Pós-Barba Calmante
Fase1

%

Emulfit FN 50
DC 245

5
5

Fase2
Água deionizada qsp

100

Fase3
Água deionizada
H-Vit

10
3

Fase4
Chemynol

0,5

Farmacotécnica:





Misturar a fase 1 e homogeneizar;
Adicionar fase 2 e misturar;
Preparar a fase 3 e adicionar em 1+2;
Adicionar a fase 4 e homogeneizar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Material do fabricante – Chemyunion
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