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Focus Química traz ingredientes inovadores internacionais para o Mercado 

Cosmético Brasileiro 

 

A Focus Química (www.focusquimica.com), representante exclusivo no Brasil 

de conceituados fabricantes de matérias-primas, apresenta na FCE Cosmetique em 

2015 (estande A102) importantes lançamentos mundiais.  Em destaque, os principais 

ativos e ingredientes que fizeram muito sucesso na última in-cosmetics 2015 - 

Barcelona.  

A suíça Mibelle Biochemistry (www.mibellebiochemistry.com) durante a feira in-

cosmetics Barcelona 2015, fez os lançamentos dos seguintes ativos: 

PhytoCellTec™ NUNATAK:  

Derivada de uma planta, Saponaria pumila, que possui uma característica de sobrevivência 

baseada na força de suas células tronco, que vivem nas montanhas Suíças em suas raras 

porções sem gelo, no pico, chamada de NUNATAK. 

Saponaria pumila é uma planta que existe desde a Era do Gelo e possui propriedades e 

mecanismos de sobrevivência em circulação, para superar com êxito a falta de alimentação e 

água, bem como o ambiente que estão expostas. 

Resultado: Rejuvenescimento notável, eficiência incomparável na proteção da pele contra o 

estresse diário, proteção das células dermais progenitoras contra os raios UV, bem como a 

pele com uma aparência impecável e fresca em todos os momentos do dia. 

 

http://www.focusquimica.com/
http://www.focusquimica.com/
http://www.mibellebiochemistry.com/
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PerfectionPeptide P7- Regenerador de defesa celular: 

PerfectionPeptide P7 é um novo heptapeptideo biologicamente ativo que estimula a 

própria auto-defesa da pele contra os mecanismos de estresse oxidativo. 

PerfectionPeptide P7 oferece uma estratégia única de assegurar proteção contra o 

estresse oxidativo, ativando Nrf2 que é um interruptor principal no sistema de auto 

proteção celular. Deste modo, o novo peptídeo anti-aging ativamente previne o 

envelhecimento cronológico e extrínseco. 

 

 

A israelense, Tagra Biotechnologies (www.tagra.com), empresa que 

desenvolve e fabrica ingredientes microencapsulados apresenta sua tecnologia 

patenteada RND™ que proporciona significativa estabilidade e eficiência. A empresa 

apresenta ao mercado brasileiro sua linha de pigmentos – Linha TagraCap™ (BB e CC 

Creams que desenvolvem a cor na pele durante a aplicação), Vitaminas – Linha 

TagraVit™ (Retinol, Vitamina C, etc), Óleos essenciais – Linha Tagrol™ (Borage, Evening 

Primrose, Patchouli, Mentol, etc), Flavonóides – Linha TagraNat™ (Resveratrol, Rutina, 

Glabridina, etc). Já as microcápsulas com filtros UV não se rompem na aplicação por 

fricção e agregam valor ao produto cosmético, pois o filtro UV não entra em contato 

direto com a pele, amenizando o estresse oxidativo, apresentamos Linha SunCap™ 

(Filtros Físicos e Químicos). 

 

http://www.focusquimica.com/
http://www.tagra.com/
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Através da empresa Polychromatic (www.polycc.com), Norte Americana, situada 

em New Jersey, em parceria com a Focus Química apresentam “A Reinvenção dos 

Esmaltes de Unhas: A Transformação do Mercado Brasileiro”. 

A Polychromatic lançou um portfólio de produtos com formulações clássicas 

(cremosos, cintilantes, glitteres) e sempre 3-free, formulações diferenciadas entre 

bases e top coats, formulações com desempenho superior, formulações Gel Look 

(aparência de Esmalte Gel, sem cura via luz LED) e até inovações que definitivamente 

contribuem para a reinvenção dos esmaltes de unhas através de formulações híbridas-

resinas tradicionais e resinas reativas ao UV natural em um mesmo produto. Origina-se 

assim uma gama de produtos nunca vista nesta categoria. 

 

http://www.focusquimica.com/
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A empresa Natural Plant Product – NPP (www.naturalplantproducts.com) e a Focus 

Química, apresentam, para os cuidados dos cabelos, dois óleos puros e especiais ricos em C20 

– C22, de alta estabilidade oxidativa, proporcionam grande condicionamento aos fios, 

Diminuição do frizz, Sensorial não oleoso, e doam belíssimo brilho aos fios. 

São óleos livre de impactos CGEN, obtidos de forma sustentável, produzidos em larga 

escala e que trazem propriedades sensoriais e emolientes fantásticas.  

 

A francesa Stéarinerie-Dubois (www.stearinerie-dubois.fr), no mercado desde 1820 e 

fabricante de ésteres vegetais e sintéticos é referência mundial em sua linha de produtos. O 

destaque atual é para a dupla de ésteres DUB ZENOAT e DUB DIS que em uso concomitante 

apresentam estudos de efeito FPS Booster, o primeiro é de origem 100% vegetal e pode ser 

utilizado como alternativa para silicone volátil, e o segundo é de origem sintética, promove 

toque seco e suave.  

DUB SHOREA T, é uma manteiga multifuncional de significado sagrado aos budistas, 

pois sua ação atinge os cuidados do rosto prevenindo o ressecamento da pele e o 

desenvolvimento de rugas, é também capaz de reduzir a degeneração das células e restaurar a 

flexibilidade da pele, suas aplicações diversas destacam: cremes anti-agings, cremes nutritivos 

para corpo e face. 

Destaca-se seu uso para os cuidados dos cabelos, onde age profundamente na 

hidratação e reparação dos fios, doação de brilho e nutrição aos cabelos secos e danificados. 

http://www.focusquimica.com/
http://www.naturalplantproducts.com/
http://www.stearinerie-dubois.fr/
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A Kalichem (www.kalichem.it), empresa Italiana, desenvolveu uma nova geração de 

surfactantes e emulsionantes, de origem vegetal, Eco-friendly, altamente biodegradáveis, 

derivados do óleo de oliva e altamente compatíveis com a pele e cabelos. 

Destaca-se o ativo Apalight®, alternativa para o uso do filtro solar físico mais 

comumente utilizado, o Dióxido de Titânio. 

Este produto possui ótimas características físico-químicas sem deixar fórmulas com 

coloração branco-azulada (que é comum em produtos com TiO2), e também é capaz de 

conferir proteção solar com maior eficácia (comprovada por teste in vivo) do que os filtros 

físicos comuns. O Apalight possui atividade anti-envelhecimento, por ser capaz de se 

solubilizar no manto hidrolipídico cutâneo, promovendo hidratação, suavização das rugas 

(efeito soft-focus) e também aumenta a elasticidade da pele. 

 

http://www.focusquimica.com/
http://www.kalichem.it/
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 A Kalichem ainda lança mais dois novos produtos promissores direcionados a Sun 

Care, o Olisun que é uma tecnologia de microemulsão de filtros solares físicos e químicos em 

ésteres, e lipo derivados provenientes dos óleos de oliva e coco com incrível performance, 

atuando como uma base pronta de FPS em concentrações a partir de 8%. Além disso esse 

complexo traz inúmeros benefícios sensoriais para a pele devido seu sistema de lipoproteínas 

que possuem ótima compatibilidade com a pele, mantendo-a hidratada e saudável. 

Esta tecnologia é tão estável que permite ao cliente a substituição dos filtros que 

compõem o ativo, bem como a manipulação da concentração dos mesmos de acordo com a 

legislação local. 

 

 Por fim, temos o produto Oxisol que atua como um antioxidante inovador com eficácia 

superior à produtos já conhecidos no mercado como resveratrol, vitamina C e tocoferóis. Seu 

alto potencial antioxidante é efetivo entre comprimentos de onda que cobrem as regiões UVB, 

além de cobrir a região de comprimento de onde crítico, tornando-o eficiente contra os raios 

UVA, também  atua  como um poderoso FPS booster além de trazer benefícios como 

fotoestabilidade e atividade antiaging conferida pelo seu enorme potencial antioxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.focusquimica.com/


FCE Cosmetique 2015 
                            

FOCUS TECNOLOGIA COMERCIAL QUÍMICA LTDA Rua Gaspar Rodrigues, 530 – Água Rasa - CEP 03372-000 São 

Paulo, SP Fone: ++55 (11) 2676-3111 / Fax: ++55 (11) 2935-0177 E-mail: focusquimica@focusquimica.com Site: 

www.focusquimica.com  

Press Release 

Criada em 2002, a francesa Lessonia (www.lessonia.com) é especializada em 

transformar em pós (micronização) matérias primas NATURAIS, para a utilização no mercado 

cosmético. Dentre eles estão os ESFOLIANTES e PIGMENTOS VEGETAIS. 

 Seu mais forte recém-lançamento é o CELLULOSCRUB é a melhor alternativa para 

substituição de esferas de Polietileno em Cosméticos (Banido nos Estados da Califórnia, NY e 

Illinois). 

 Origem de madeira de reflorestamento 

 100% biodegradável 

 Fonte 100% renovável. 

Suas características físicas se mantêm muito similares as esferas de Polietileno, em 

questões de abrasividade, coloração, estabilidade e performance. 

 

 

A Plantus é uma empresa Brasileira situada no Estado do Rio Grande do Norte, em 

Natal. Desenvolve e fabrica produtos da biodiversidade mundial com excelência na qualidade, 

agregando tecnologia e inovação em seus processos. 

Manteigas e Óleos Especiais: Manteiga de Aloe Vera, Manteiga de Moringa, Manteiga 

e Óleo de Chia, Manteiga e Óleo de Maracujá, Manteiga de Uva, Manteiga e Óleo de Jojoba, 

Manteiga de Macadâmia, Manteiga de Pêssego, Manteiga de Abacate, Manteiga de Argan, 

Manteiga de Gerânio, Manteiga de Patchouli, Manteiga de Vetiver, Manteiga de Café Verde, 

Manteiga e Óleo de Baobá, Extrato Etanólico e Glicerinado de Baobá Premium. 

Destaque ao CITRONEEM®, CITRONEEM É UMA ALTERNATIVA VEGETAL AOS 

REPELENTES CONVENCIONAIS DO MERCADO BRASILEIRO, derivado de um blend de óleos 

vegetais para ação sinérgica (ÓLEO DE CITRONELA + ÓLEO DE NEEM). Devido aos seus 

http://www.focusquimica.com/
http://www.lessonia.com/
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inúmeros ingredientes ativos com diferentes mecanismos de ação, torna-se extremamente 

difícil, mosquitos desenvolverem resistência à este óleo.  

A Focus Química também possui os seguintes representados, não menos importantes, 

fabricantes de ingredientes cosméticos:  

- BRB (Holanda, www.brbbv.nl) com sua vasta linha de silicones; 

- Sophim (França, www.sophim.com) com emolientes (Phytosqualan), Manteiga de Karité, 

Óleo de Argan e outros. 

- Phenbiox (Itália, www.phenbiox.it) com seus extratos vegetais por bioliquefação; 

- Distrion (Brasil, www.distrion.com.br) com sua excelente linha de Proteínas Vegetais, 

Queratina e Desenvolvimentos Especiais. 

- Megh (Brasil, www.megh.com.br) 

 

MAIS INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA: 

Focus Química – ESTANDE A102 

Douglas Vocci – Diretor - Cel (11)9 8277-9766 

douglas.vocci@focusquimica.com 
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