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Autobronzant dha natural lichid 25
ml MAYAM

Acest ingredient autobronzant de origine naturală
permite realizarea foarte uşoară a cremelor şi
loţiunilor autobronzante sau a nuanţatoarelor.
Induce o colorare a straturilor superioare ale pielii şi
acest lucru se realizează fără soare şi fără riscuri
pentru piele.

Autobronzant DHA natural - descriere, recomandări

Acest ingredient autobronzant de origine naturală permite realizarea foarte uşoară a cremelor şi
loţiunilor autobronzante sau a nuanţatoarelor. DHA induce o colorare a straturilor superioare ale
pielii şi acest lucru se realizează fără soare şi fără riscuri pentru piele.

Obținut din surse vegetale (grâu, rapiță) prin fermentație și bioconversie.

DHA reacţionează cu aminele, peptidele şi aminoacizii din stratul superior al pielii pentru a genera
compuşi maronii. Mecanismul este diferit de cel al formării de bronz natural (melanogeneza), nu
provoacă efecte adverse și se poate utiliza pe termen lung.

Autobronzantul nu intervine în procesul de melanogeneză responsabil cu bronzarea naturală din
timpul expunerii la UV. Bronzul obţinut și nici aplicarea produsului nu au efect protector solar.

Prezentare: lichid aproape incolor

Ingrediente (INCI): water and dihydroxyacetone
Concentrație DHA: ~60%

Proprietăţi

    autobronzant, conferă bronz pielii după câteva ore de la aplicare, fără expunere la soare
    colorarea pielii rezistă la apă și se menține până la 7 zile fără reaplicare
    colorarea apare după cca. 2h şi poate să se mai intensifice timp de o zi
    intensitatea bronzului poate fi menţinută prin aplicări regulate
    colorarea nu afectează decât stratul superior al pielii
    nu provoacă efecte adverse și se poate utiliza pe termen lung

Utilizare, aplicații

    ca ingredient în produse autobronzante pentru ten și corp
    ca ingredient în aplicaţii zilnice de înfrumuseţare pentru a conferi tenului un aspect revitalizat,
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sănătos
    se include în loțiuni în faza apoasă și în emulsii la faza finală, la cel mult 40°C
    dozaj 1,5-5% în compoziţii pentru a conferi pielii un aspect frumos, revitalizat
    dozaj 5-12% în compoziţii de autobronzare
    pH-ul compoziţiei ce conține DHA trebuie să fie între 4,5 - 6,5
    pentru a obţine un bronz uniform este recomandat să se efectueze în prealabil un gomaj al pielii
    incompatibil cu: gel aloe vera, pudră de aloe vera, tensidă de cocos, stearat de magneziu, oxizi de
fier, oxid de zinc, dioxid de titan.

Păstrare: în loc uscat, ferit de lumină și căldură

Date de siguranţă: a se evita contactul cu ochii, a nu se ingera, a nu se lăsa la îndemâna copiilor; uz
cosmetic


