
Ó L E O S  V E G E T A I S
MONOI DE TAHITI – INCI: Coconut Oil (and) Tiare Flower
Obtenção da maceração da Tiaré-tahiti em óleo de coco enriquecido com vitamina E. Repara as estruturas e a fibra capilar, além 
de possuir ação hidratante de longa duração.

OJON – INCI: Elaeis Oleifera Kernil Oil
Retirado da noz da Palmeira de Ojon. É rico em aminoácidos e antioxidantes naturais. Fortalece e reestrutura a fibra capilar 
promovendo maciez e brilho.

SEMENTE DE UVA – INCI: Grape Seed Oil
Serve também como hidratante para o corpo e pele, devido a sua propriedade umectante e emoliente que retém a água na pele, 
hidratando-a. Pode ser misturado com cremes, sabonetes e cosméticos, ou utilizado na forma de óleo puro. Apresenta um alto teor 
de ácidos graxos poli-insaturados (como os ômegas 6 e 9) e vitamina E.

ARGAN – INCI: Argania Spinosa Kernel Oil
Rico em ácido linoleico e vitamina E e gama tocoferol. Um dos mais poderosos antioxidantes naturais, possui propriedades 
nutritivas e regenerativas.

ABACATE – INCI: Persea Gratissima Oil
Rico em ácidos graxos insaponificáveis, possui excelentes propriedades regenerativas. Reestrutura e hidrata pele e cabelos.

MACADÂMIA – INCI: Macadamia Ternifolia Nut Oil
Rico em gorduras monoinsaturadas, vitaminas, minerais, proteínas, fibras, fitonutrientes e ômega 3. Propriedades Anti Age.

L I N H A  S O L V A Y

É S T E R E S
DHAYKOL 6040 – INCI: Octyl Stearate
Emoliente solúvel em óleo mineral, palmitato de isopropila, miristato de isopropila, triglicérides dos ácidos cáprico e caprílico e 
outros. Quando utilizado em formulações cosméticas e de toalete, tem ótimo desempenho em aplicações para peles muito secas 
e confere um toque aveludado, com ótima propriedade de espalhamento..

DHAYKOL GME – INCI: Glycerin Monostearate
Classe dos emulsificantes e doadores de consistência não iônicos, lipofílicos. Se dispersa facilmente em surfactantes não iônicos 
como, por exemplo, os ésteres de PEG aniônicos como os sabões de ácidos graxos e lauril sulfato de sódio, assim como em 
surfactantes catiônicos.

DHAYKOL IC509 – INCI: Cetostearyl Isononanoate
Emoliente de baixa viscosidade com médio poder de espalhamento e toque seco.
Ótimo solvente para ativos lipossolúveis, não é irritante à pele, baixa toxidade, não iônico e polar.

DHAYTAN OE – INCI: Octyl Stearate
Emoliente solúvel em óleo mineral, palmitato de isopropila, miristato de isopropila, triglicérides dos ácidos cáprico e caprílico e 
outros. Quando utilizado em formulações cosméticas e de toalete, tem ótimo desempenho em aplicações para peles muito secas 
e, conferindo um toque aveludado, com ótima propriedade de espalhamento.

MIRISTATO DE ISOPROPILA – INCI: Isopropyl Myristate
Éster de alta pureza, tradicional emoliente com toque seco e aveludado de rápida absorção pela pele. É um excelente solvente 
para princípios ativos lipossolúveis, facilmente emulsionável. Sua baixa viscosidade e excelente capacidade de espalhamento lhe 
conferem um intenso efeito oleoso, porém seco. Miscível em aditivos oleosos e ceras. Bom solvente para aditivos óleo solúveis.

PALMITATO DE ISOPROPILA – INCI: Isopropyl Palmitate
Emoliente isento de cor e cheiro, não oclusivo, solúvel em óleo mineral, palmitato de isopropila, miristato de isopropila e triglicérides 
dos ácidos cáprico e caprílico dentre outros. Quando utilizado em formulações cosméticas, tem ótimo desempenho em aplicações 
para peles muito secas, conferindo um toque aveludado e com ótima propriedade de espalhamento.

PALMITATO DE OCTILA – INCI: Octya palmitate
Emoliente isento de cor e cheiro, não oclusivo, solúvel em óleo mineral, palmitato de isopropila, miristato de isopropila e triglicérides 
dos ácidos cáprico caprílico dentre outros. Quando utilizado em formulações cosméticas, tem ótimo desempenho em aplicações 
para peles muito secas, conferindo um toque aveludado e com ótima propriedade de espalhamento. Por ser um éster saturado, é 
bastante resistente à oxidação. É isento de materiais de origem animal.

Fentacare(r) BTMAC – INCI: Cetrimonium Chloride
Agente com alto poder de condicionamento. Antiestático, promove penteabilidade a seco e úmido.

Mackine 301 – INCI: Stearamidopropyl Dymethylamine
Agente condicionante, antiestático, pó 100% ativo. Quaternário free. Não deposita no couro cabeludo, sendo altamente indicado 
para produtos leave-in, inclusive leites e águas pré-brushing.

Jaguar 13S – INCI: Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
Agente condicionante. Promove sensoral macio e suave para produtos para cabelo e corpo. Incrementa a espuma e possui excelente 
compatibilidade com sistemas aniônicos e anfotéricos.

Miracare SLB 365 – INCI: Aqua (and) Sodium Trideceth Sulfate (and) Sodium Lauroamphoacetate 
(and) Cocamide MEA (and) Sodium Chloride (and) DMDM Hydantoin
Base surfactante para sistemas cremosos, promove textura como cristais líquidos. Tem alta capacidade de agregar óleos(até 
30%). Mantém a hidratação da pele mesmo após o enxague. Pode ser usado em shampoos, sabonetes líquidos e hidratantes para 
mãos e corpo.

Rodapex EST 65 – INCI: Sodium Trideceth Sulfate
Agente de limpeza primária, promove suavidade e espuma. Ideal para produtos infantis (no tears). Estável em temperaturas 
baixas.

Reomer 33 – INCI: Polyacrylate -33
Polímero líquido e leitoso, doador e reologia e suspensor de partículas em sistemas surfactantes.

C O S M E T I C  T R E N D
A Quimicamar possui uma ampla gama de produtos que atende os mais variados segmentos de 
mercado, isso sem nunca esquecer-se das premissas de qualidade e segurança.

BRB CM50 – INCI: Cyclopentasiloxane
Silicone volátil; promove sensorial macio para pele e cabelos.

BRB DM 50/100/350/1000 – INCI: Dimethicone
Diferentes viscosidades.

BRB PTM20 – INCI: Phenyltrimeticone
Alto índice de refração;  doador de brilho aos cabelos.

BRB1282S – INCI: Amodimethicone & Trideceth-12 & Cetrimonium Chloride
Emulsão catiônica para condicionamento.

BRB1018 – INCI: Dimethiconol & TEA Dodecylbenzenesulfonate
Aniônico.

BRB 1834/1840 – INCI: Cyclopentasiloxane & Dimethiconol
Blend de produtos poliméricos; doador de sensorial para cabelo e pele.

BRB1844 – INCI: Cyclopentasiloxane & Dimethiconol
Reparador de pontas.

BRB SSG116 – INCI: Cyclopentasiloxane & Dimethicone Vinyl Dimethicone Crosspolymer
Elastômero; agente sensorial; efeito mate; espessante de emulsões A/O e A/Si.

BRB 526 - INCI: PEG-12 Dimethicone
Agente umectante; emulsificante estabilizador de espuma.

E S F O L I A N T E S
Sintéticos
Esferas de polietileno. Várias cores e tamanhos.

Naturais
Derivado da celulose. Biodegradável e ecofriendly.

P I G M E N T O S
Óxido de Ferro
Pigmento cosmético.

Micas
Decorativo.

C A R B Ô M E R O S
TC FD21 – INCI: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Espessamento, suspensão e capacidade de estabilização em baixa dosagem.  
Compatibilidade com todos os tipos de surfactantes.

TC 340 – INCI: Carbomer
Carbômero de alta viscosidade e alta transparência. Excelente custo-benefício no produto final.

TC 396 – INCI: Carbomer
Carbômero de alta viscosidade e alta transparência. Excelente custo-benefício no produto final.

EMUL 34C – INCI: Acrylates Copolymer
Promove viscosidade e suspende partículas. Compatível com meios aniônicos.

EMUL 34U – INCI: Acrylates Copolymer
Modificador de reologia excelente; emulsão de polímero acrílico aniônico. 
É fácil de manusear devido à solubilidade em água e baixa viscosidade.



Linha de Produtos
Personal Care
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A T I V O S  –  H A I R
Ana Gain
Estimula o crescimento capilar.

Pro Structure
Derivado de nozes. Proteção da cor. Efeito longa duração.

Aq Save
Derivado da avelã. Proteção térmica. Hidrata e protege a cutícula, evitando perda de água.

Proteínas Hidrolisadas
Queratina, soja, trigo, arroz, milho, Semi di Lino e quinoa.

Yog Frozen
Iogurte fresco, folhas de menta e colágeno. Promove brilho e maciez aos cachos. Hidratante e remineralizante.

Bioenzimax
Potencializa o efeito dos ativos. Tônico, revitalizante. Promove o brilho e a sedosidade aos cabelos.

Coco hidrax
Água de coco + PCA sódico. Emoliente tônico e nutritivo capilar.

Creatina 100
Proteção, hidratação e revitalização.

Octopirox
Piroctone Olamine - anticaspa altamente eficiente em baixas concentrações.

A T I V O S  –  S K I N
Phytocell Tec
Ativo biotecnológico da raiz de confrei. Responsável pela renovação celular.

Pro Structure
Derivado de nozes. Melhora a firmeza e elasticidade da pele.

Creatina 100
Hidrata e revitaliza. Evita a perda de água.

Colágeno 90
Promove aumento da produção de colágeno; 90% de ativos. Fácil solubilização em água.

Phytosqualan
Esqualano vegetal com alto poder de hidratação.

Detenligo
Clareador, inclusive de manchas senis.

Pore Away
Redutor de poros.

Astra Force
Reduz inflamação e controla o fluxo de sebo.


