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Sensorial 



Silicones 

BRB CM 50 
INCI: Cyclopentasiloxane 

BRB CM 56 
INCI: Cylcopentasiloxane & Cyclohexasiloxane 
 

BRB DM 50,100,350, 1000 
INCI: Dimethicone 

 

Toque suave e sedoso 

Melhora a espalhabilidade da formulação 

- Conhecidos como Óleos de Silicones, Oferecem às formulações resistência à água, 
 maciez, espalhabilidade e sensação de sedosidade. 
 
- As numerações 50,100, 350, 1000, se referem a viscosidade (em cPs ou cSt). 

- São os Fluídos de silicones voláteis, possuem baixa viscosidade e estrutura cíclica; 
 

- Conferem sensação suave e sedosa, não deixam resíduos e melhoram a espalhabilidade.  
-  São ótimos carreadores de ativos, melhoram a penteabilidade a úmido por conferir condicionamento 
leve nos cabelos e sem “pesar” nos mesmos. 

 



- Ácidos graxos de triglicerídeos com alto teor de ácidos oléicos (Omega-9),  

esteáricos e linoléicos (Omega-6); 

- Também contém tocoferóis (vitamina E), que funcionam como 

antioxidantes naturais; 

- É um agente emoliente com excelentes propriedades sensoriais devido  

à combinação única de triglicerídeos e ácidos graxos.  

Manteiga de Karité 

Manteiga de Abacate  

- Contém ácido oléico, palmítico, linoléico, palmitoléico; 
- Além de ácidos insaturados como o linolênico, araquídico e vitaminas A, B1, B2, 
C e D, aminoácidos, ácidos voláteis.  

- Alta ação emoliente; 
- Alto poder calmante e suavizante; 
- Melhora a penteabilidade a seco e a úmido.   

Benefícios: 

INCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil  

INCI: Butyrospermim Parkii (Shea) Butter  



Brilho 



DUB B1215 

- Lubrificante e emoliente:  principalmente para cabelo, pois é doador de brilho  (alto índice de refração); 
 

- É uma boa sugestão para evitar a sensação oleosa, que são típicas dos óleos minerais e isopropylmiristate. 

• É um éster usado em uma ampla gama de aplicações para a 
formulação de cuidados pessoais devido às suas propriedades; 
 
• Líquido límpido e incolor, com consistência oleosa e fraco odor. 

INCI: C12-15 alkyl benzoate  

Benefícios: 

BRB PTM 20 

INCI: Phenyltrimethicone 
 

Benefícios: 

- Conhecido também como Fluído de Silicone, é DOADOR de BRILHO; 
 

- Compatível com ingredientes orgânicos; 
 

- Promove maciez e sedosidade. 
 



 Reparador de Pontas 

BRB 1840 
INCI: Cyclopentasiloxane & Dimethiconol 

- Clássico Reparador de Pontas, pronto para uso ou para ser aditivado; 
 

-  Constituído pela goma de Dimethiconol, que por sua terminação OH, confere maior substantividade 
e afinidade com o cabelo e a pele,  com maior poder reparador de pontas duplas nos cabelos e brilho.  

Benefícios: 



Proteção 



PROTEÇÃO DA COR 

INCI: Hydrolyzed Rice Protein; Hydrolyzed Soy Protein; Amino bispropyl  dimethicone; Poliquaternium-7, Cetyl Phosphate,  
Isopropyl alcohol. 

• Recomendação de uso: 2,0 – 5,0% 

Benefícios: 

Prosil-Fixa Color 

Shampoo, condicionador, máscaras, tinturas capilares e sistemas de alisamento. 

Aplicação: 

-Pro-Sil Fixa color penetra na cutícula formando uma barreira protetora sobre o córtex, proporcionando maior 
absorção das proteínas, nutrindo, fortalecendo e condicionando todo cabelo.   
 

-Evita o ressecamento que normalmente ocorre com o uso de tinturas, atuando efetivamente na retenção de 
cor proporcionando maior resistência às lavagens de cabelos tingidos.               
 

- Devido a barreira protetora formada, proporciona retenção de cor, alinhamento da  
fibra capilar, brilho e excepcional sensorial após aplicação a úmido e a seco.  



•  Frações especiais da casca da noz; 

•  Tecnologia de Bioliquefação (cortes moleculares). 

PROTEÇÃO DA COR 

INCI: Hydrolyzed Walnut Extract 

• Recomendação de uso: 1,0 – 5,0% 

- Ação antioxidante e blindagem ; 

- Protege e sela os fios coloridos contra o desbotamento; 

- Ideal para cabelos quimicamente tratados. 

Benefícios: 

Pro-Structure 



PROTEÇÃO DA COR 

INCI: PEG-12 Dimethicone 

Benefícios: 
 

- Conhecido como Copolyol, fornece proteção à coloração do cabelo; 
 

- Diminui o efeito  pegajoso (tack), fornecendo toque suave; 
 

- Pode agir como agente surfactante, formando uma espuma cremosa, estável e duradoura. 

Silicone 

BRB 526 

INCI: Cyclopentasiloxane & Trimethylsiloxysilicate 

BRB TMS 50C 

-É conhecido também como resina de silicone, pois forma um filme na superfície aplicada, 
fornecendo o efeito long lasting, portanto, possui grande resistência à água; 
 

- Protege a coloração dos cabelos. 

Benefícios: 



Número de tratamentos com 1% de AQ-SAVE 
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• Bioativo extraído da avelã. 

PROTEÇÃO TÉRMICA 

- Hidrata os cabelos sem deixar aspecto pesado ou 
oleoso; 
- Sela a cutícula, evitando a perda de água. 

Benefícios: 

INCI: Hydrolyzed chestnut extract 

Cabelo não tratado Cabelo  pós chapinha 

1% de AQ-SAVE 1% de AQ-SAVE 

Cabelo pós chapinha 

AQ-Save 



Hidratação e Nutrição 



• Recomendação de uso: 5-10% 

Benefícios:  

INCI: Bambusa Vulgaris Extract  

Extrato do Broto do Bambu 

Ácidos oléico, palmíticos, palmitoléico e cianídrico, amido, cálcio, ferro,  
fibra, fósforo, lignina, niacina,proteínas, tanino, vitamina C, B1 e B2. 

Composição Química 

- Tem ação analgésica,mineralizante, antiinflamatória, antimicrobiana, anti-seborréica, anti-séptica,  
estimulante do crescimento capilar.   
  
O produto age reparando e nutrindo os fios danificados por agentes externos. Sua ação implica numa  
considerável melhora no brilho, sedosidade e maciez dos cabelos.   

Aplicação: 

Pode ser utilizado em qualquer tipo de cabelo, em hidratações (tratamentos semanais) sendo propício para  
cabelos quimicamente tratados durante e/ou após relaxamento ou tintura, tratamentos térmicos,  
modeladores, secadores e pranchas. Confere maciez e maleabilidade à fibra capilar.  



• Recomendação de uso: 5-10% 

Emoliente, antioxidante, tônico, nutritivo capilar e dérmico, anti-séptico, selador das cutículas capilar por seu 
caráter ácido e repositor de sais minerais.  

INCI: Cocos Nucifera(Cococnut) Extract ;Sodium L-Pyroglutamate  

CocoHidrax 

Composição Química 

Aplicação: 

Benefícios: 

Pode ser utilizado em qualquer tipo de cabelo, em hidratações (tratamentos semanais) sendo propício 
para cabelos quimicamente tratados durante e/ou após relaxamento ou tintura, tratamentos térmicos,  
modeladores, secadores e pranchas. Confere maciez e maleabilidade à fibra capilar.  

Foi desenvolvido a partir  da água  dos  frutos de  côcos  verdes  
(Coconut)  associado  ao PCA  sódico, essa fórmula contém sais 
minerais, que melhora o rendimento percentual dos ativos contidos 
na água dos frutos.  



É uma molécula direcionada a interagir quimicamente nos principais sítios ativos internos  dérmicos  e  
superficiais da fibra do cabelo.  
  
-  Preenche as rotas de fugas dos ativos orgânicos em formulações, mantendo-os aprisionados ao córtex;  
-  Restaura as microestruturas corticais internas dos cabelos, deixando-os resistentes;  
-  Restabelece sedosidade e brilho;  
-  Suaviza processos de irritabilidade dérmica.  

BioEnzimax 

INCI: Lipase; αAmylase; Nitrous-oxide reductase; Propylene glycol  

Atua também como um excelente estabilizador de emulsões, adaptando-o 
às várias formulações cosméticas. 

Tem ação:catalítica potencializando o efeito de ativos orgânicos em formulações  
cosméticas capilares e dérmicas, sendo observado também efeitos hidratante, 
 remineralizante,fortificante do bulbo capilar, revitalizante, tônico, suavizante e 
 amaciante da pele, facilitando assim a manutenção da umidade e sua elasticidade natural.  

• Recomendação de uso: 5-10% 



Bio Antiox 

- Antioxidante (sequestra radicais livres); 

- Hidratante,  remineralizador, suavizante e amaciante da pele e dos cabelos; 

- Os polifenóis são responsáveis pelas ações de hidratação da pele; 

- Condicionamento capilar e manutenção de sistemas de colorações capilares. 

Benefícios: 

INCI: Morinda Citrifolia Fruit Extract; Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract 

 Bio-Antiox é um blend que foi desenvolvido com o 
objetivo de unir o potencial antioxidante da uva tinta e 
do noni amazônico. 

• Recomendação de uso: 5,0 – 10,0%. 



• Alto nível de ácido behênico – ação condicionante, brilho  e 

sedosidade aos fios. 

Linha Óleo-Relax Slim 
Kérastase 

Óleo de Pracaxi 

INCI: Pentaclethramacroloba seed oil 

Benefícios: 

• Recomendação de uso: 5,0 – 10,0% 

-  Nutrição do couro cabeludo; 

-  Restauração da fibra capilar; 

- Confere maciez e maleabilidade à fibra capilar; 

 



Cabelos Cacheados 

Finalmente os cabelos cacheados e ondulados voltarão a ser assumidos de 
forma mais natural e despojada (L. 05/2011). 

 



Fluido Semi di Lino 

-  Ação hidratante, promove a nutrição da pele e do couro cabeludo, 

-  Restaura a fibra capilar, melhora o crescimento e a vitalidade.  

- É propício  para cabelos cacheados. 

- Confere maciez e maleabilidade à fibra capilar.  

-  Substitui o uso de silicones em formulações. 

Benefícios: 

• Produto obtido a partir da semente de linhaça; 
 
• Rico em vitaminas A, B, ômega 3, ômega 6 e ligninas. 

INCI: Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract 

• Recomendação de uso: 5,0 – 10,0% 



-  Aumenta o brilho e a maciez dos cabelos; 

-  Rico em aminoácidos, minerais, e vitaminas; 

-  Hidratante, remineralizante, reconstrutor, antioxidante; 

- Auxilia no rejuvenescimento proporcionando ação refrescante energizante. 

YOGFrozen 

• Desenvolvido a partir de Iogurte fresco, folhas de menta e colágeno; 
 
• Iogurte é composto por cerca de 25% de proteínas, responsáveis por condicionar e 
deixar os fios sem a sensação de fios pesados.; 
 
• 2% de lipídeos: ideal para dar brilho aos cabelos sem deixá-los oleosos.  

Benefícios 

INCI:  Yogurt; Mentha arvensis leaf extract; Hydrolyzed Collagen 

• Recomendação de uso: 2,0 – 5,0% 



Tratamento Anti-Queda 

http://www.wiki2buy.com.br/Arquivo:Cabelo.jpg


• Células-tronco de uma maçã rara da Suíça; 

• Age nas células-tronco do bulbo capilar,  

atrasando a senescência dos fios e coloração grisalha. 

Anti Hair Loss Concentrate  
with PhytoCellTec™Malus Domestica 
Phyto - France 

Scalp Serum, Shampoo & Conditioner 
with PhytoCellTec™ Malus Domestica 
La Prairie - Suiça 

PhytoCellTec Malus Domestica 

• Recomendação de uso: 1,0 – 5,0% 

INCI:   Malus Domestica fruit cell culture extract (and) Xanthan Gum (and)  
Glycerin (and) Lecithin (e) Phenoxyethanol (and) Aqua/ Water. 
  

Benefícios:  

- Células-tronco vegetal mantém o poder de regeração diminui e senescência das células 

essenciais. 

- Rejuvenescimento dos folículos capilares; 

- Retardamento do envelhecimento do cabelo. 



Cuidados Básicos 



Benefícios  

INCI: Dimethiconol & TEAdodecylbenzenesulfonate 
 

Silicone 

BRB 1018 

INCI: Amodimethicone & Trideceth-12 & Cetrimonium Chloride 

BRB  1282-S 

Benefícios  

É um emulsionante de silicone aniônico de alto PM e viscosidade com pequeno tamanho de partícula. 

-Melhora a penteabilidade a umido e a seco, fornece toque suave, além de melhorar o brilho 

e controlar o frizz; 

- A combinação com a goma xantana é excelente. 

É um emulsionante de silicone catiônico. 

-Tem efeito acondicionante principalmente em produtos leave-on e styling (pomadas). 

- Diminui o tempo de penteabilidade dos cabelos molhados e secos, não os deixando pesados. 



Para outras informações entre em contato: 

Focus Tecnologia Comercial Química Ltda. 
Rua Gaspar Rodrigues, 530 
CEP 03372-000 São Paulo, SP—Brasil  
Tel.: +55 (11) 2676-3111 
Fax.: +55 (11) 2935-0177 
 
www.focusquimica.com 
focusquimica@focusquimica.com 
 

https://twitter.com/focusquimica 

Criado por:  Gabriela Schmidt 


