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Parfumant natural ambra 10 ml
MAYAM

Acest parfumant vine cu note balsamice, ambrate și
vanilate, conferind compozițiilor cosmetice un
parfum elegant, distinct, cald și rafinat, subtil
oriental.

METODA DE OBȚINERE: un melanj de substanțe naturale aromatice obținut din uleiuri esențiale,
fracțiuni izolate din uleiuri esențiale (compuși obținuți prin distilare fracționată) și substanțe
aromatice extrase din materii prime vegetale prin procese de fermentare, macerare sau hidroliză.

Produs în Franța, este un parfumant fin de înaltă calitate, destinat în special pentru preparatele
cosmetice. Parfumantele marca MAYAM sunt în conformitate cu cele mai recente modificări ale
Directivei Europene privind produsele cosmetice și cu codurile IFRA.

Compoziție: un amestec concentrat de substanțe aromatice, complet natural, de origine vegetală,
fără ingrediente de sinteză sau conservanți

Ingrediente (INCI): parfum

RECOMANDĂRI

este potrivit atât pentru parfumarea cosmeticelor cât și pentru crearea de parfumuri
este o alegere bună pentru creme și diferite preparate cosmetice de îngrijire a tenului
este o alegere bună pentru parfumarea produselor de îngrijire corporală: cremă, unt de corp,
lapte de corp
combinat cu esențe cu note lemnoase sau pământii, este o alegere bună pentru parfumarea
cosmeticelor dedicate bărbaților
este potrivit pentru parfumuri feminine și masculine deopotrivă

Este un parfumant bogat, ce se poate utiliza ca unică esență de parfumare în preparatele cosmetice
și de parfumerie, în același timp se poate combina cu alte substanțe parfumante, uleiuri esențiale
sau absolute, pentru a modula ori accentua anumite note.

Proprietăți organoleptice: lichid culoare gălbuie, ușor tulbure
Solubil în alcohol, dispersabil în uleiuri, emulsii
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Utilizare în cosmetică

parfumarea cremelor și loțiunilor preparate prin emulsificare
parfumarea balsamurilor, uleiurilor, a preparatelor anhidre
parfumant pentru aftershave și alte produse cosmetice bărbătești
șampoane, geluri de duș

În compozițiile cosmetice parfumantul se adaugă de regulă la final, la rece.

DOZAJ indicativ:

0,2 - 1% în creme, emulsii, diverse compoziții cosmetice pentru ten
1 - 3% în creme, balsamuri, uleiuri, unturi, loțiuni, lapte de corp
0,2 - 1% în aftershave
0,2 - 0,5% în șampoane lichide și geluri de duș; un dozaj mai mare poate lichefia compoziția și
poate fi nevoie de un agent de îngroșare sau de folosirea unui solubilizant
2 - 4% în săpunuri
1 - 3% în deodorante

Utilizare în parfumerie

parfumuri pe bază de alcool
parfumuri în bază de ulei
parfumuri solide
creme parfumante pentru corp, până la 4%

DOZAJ indicativ:

până la 20% pentru parfumuri lichide (în alcool sau ulei)
până la 30% în parfumuri solide sau concrete

Nu este adecvat pentru uz aromaterapeutic.

Mod de păstrare: la loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă

Date de siguranță, precauții în utilizare:

ca regulă generală, înainte de utilizarea unui preparat cosmetic este indicat a se efectua un
test în pliul cotului, cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicare
a se evita contactul cu ochii, a nu se ingera
a nu se utiliza pur pe piele
a nu se lăsa la îndemâna copiilor
uz cosmetic


