صنایع آرایشی -بهداشتی

شرک صنایع شیمیایی

کیمیاگران امروز

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

 :PEGsمی توان از پلی اتیلن گالیکول ها در فرموالسیون شامپو ،کرم ،لوسیون و  ...استفاده کرد.
نگاه کلی ،نمودار

 :KELA 2ماده اولیه برای ساخت اتر سوولفا و سولفوسوکیوینا هوایی کوه در فرموالسویون شوامپو موو ،بو ن،
صابونهای مخصوص پوست صور  ،ژل حمام و محصوال کودک استفاده می شود.
نگاه کلی
 :KELA 3ماده اولیه برای ساخت اتر سوولفا و سولفوسوکیوینا هوایی کوه در فرموالسویون شوامپو موو ،بو ن،
صابونهای مخصوص پوست صور  ،ژل حمام و محصوال کودک استفاده می شود.
نگاه کلی
 :KELA 20امولییفایری با  HLBباال برای محصوال دارویی و آرایشی.
نگاه کلی
 :KEGL 7گلیییرین اتوکییله که به عنوان عامل نرم کنن ه و امولییفایر در فرموالسیون محصوال آرایشی
 :KEGL 10گلیییرین اتوکییله که به عنوان عامل نرم کنن ه و امولییفایر در فرموالسیون محصوال آرایشی
 :MPGپروپیلن گالیکول یا مونو پروپیلن گالیکول به علت سمیت پائین در بین گالیکول ها بوی نییور اسوت و در
زمینه های مختلفی مثل صنایع آرایشی ،غذایی و دارویی به طور گیترده استفاده می شود.
پروپیلن گالیکول بی بو و بی رنگ است و برای بییاری از مواد آلی می توان به عنوان حالل عمل کن ضمن اینکه
محلول در آب می باش .
پروپیلن گالیکول حالل اصلی در صنعت اسانس است.
می توان از پروپیلن گالیکول به عنوان عامل مرطوب کنن ه در ساخت آدامس استفاده نمود.
از پروپیلن گالیکول به عنوان حوالل و مرطووب کننو ه در فرموالسویون محصووال آرایشوی -به اشوتی اسوتفاده
می شود.
صفحه 2

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
پروپیلن گالیکول یک مرطوب کنن ه و پای ار کنن ه خوب در بییاری از زمینه هوای صونعت غوذایی اسوانس غوذا،
کیک و کلوچه می باش .
محلول آبی پروپیلن گالیکول به عنوان ض یخ عمل می کن و کاربرد مهمی در سیاال انتقاال حرارتی در صنعت
غذایی دارد جایکه احتمال تماس سیال با مواد خوراکی وجود دارد.
نگاه کلی
 :DPGکمک حالل خوبی برای آب ،روغن و هی رو کربن ها که در کنار سمیت و بوی کم و سازگاری با پوست آن
را با مواد اولیه مهمی برای این صنعت می سازد .دی پروپیلن گالیکول به عنوان مرطوب کنن ه نیو در بیویاری از
صنایع غذایی به کار می رود.
نگاه کلی
 :KEPS 60سورفکتانتی غیر یونی است که در بییاری از محصوال محافظ پوست ،شووین ه پوسوت صوور پایوه
محصوال آرایشی ،شامپو ها ،پودر های معطر و  ...به کار می رود.
 :KEPS 80سورفکتانتی غیر یونی است که در بییاری از محصوال محافظ پوست ،شووین ه پوسوت صوور پایوه
محصوال آرایشی ،شامپو ها ،پودر های معطر و  ...به کار می رود.
 :KECAT 2ستو استئاریل الکل های اتوکییله کاربردهای مختلفی به عنووان امولیویفایر و کموک امولیویفایر در
محصوال آرایشی-به اشتی دارن  .این ترکیبا امولییون های پای اری می سازن که به سادگی نمی شکن .
از این مواد برای ساخت ژل های میکرو امولییون ،محصوال پایه آبی و الکلی ،کرم ها و لوسویون هوا ،کورم هوای
ض آفتاب ،رژ لب ،عطرها و محصوال ض عرق و محصوال اصالح آقایان استفاده می شود.
 :KECAT 20ستو استئاریل الکل های اتوکییله کاربردهای مختلفی به عنوان امولیویفایر و کموک امولیویفایر در
محصوال آرایشی-به اشتی دارن  .این ترکیبا امولییون های پای اری می سازن که به سادگی نمی شکن .
از این مواد برای ساخت ژل های میکرو امولییون ،محصوال پایه آبی و الکلی ،کرم ها و لوسویون هوا ،کورم هوای
ض آفتاب ،رژ لب ،عطرها و محصوال ض عرق و محصوال اصالح آقایان استفاده می شود.

صفحه 3
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 :KECAT 25ستو استئاریل الکل های اتوکییله کاربردهای مختلفی به عنوان امولیویفایر و کموک امولیویفایر در
محصوال آرایشی-به اشتی دارن  .این ترکیبا امولییون های پای اری می سازن که به سادگی نمی شکن .
از این مواد برای ساخت ژل های میکرو امولییون ،محصوال پایه آبی و الکلی ،کرم ها و لوسویون هوا ،کورم هوای
ض آفتاب ،رژ لب ،عطرها و محصوال ض عرق و محصوال اصالح آقایان استفاده می شود.
 :(PGE-7 Glycerol Cocoate) KEST 308به عنوان حالل ،عامل تأمین کنن ه چربوی پوسوت ،نورم کننو ه،
امولییفایر و مرطوب کنن ه در بییاری از محصوال آرایشی به اشتی مثل شووین ه هوای صوور  ،صوابون موایع،
شامپو ،محصوال اصالح و شوین ه های ب ن به کار می رود.
 : (PEG-150 Distearate) KEST 150به عنوان امولییفایر ،عامل ص فی کنن ه ،پای ار کنن ه و حل کنن ه و
کنترل کنن ه وییکوزیته در صابون مایع و شامپو به کار می رود .از این محصول همچنین در صنعت کاغوذ سوازی
نیاجی و در صنعت شوین ه استفاده می شود .مرطوب کنن گی این محصول برای پوست بییار مناسب است.
 :KECAS-H-40به عنوان عامل حل کنن ه اسانس ،عامل پخش کنن ه ،امولییفایر ،پای ار کننو ه شووین ه ،عامول
کنترل کنن ه وییکوزیته در محصوال آرایشی-به اشتی به کار می رود .ایون محصوول حوالل خووبی بورای موواد
روغنی ،ویتامین ها بوده و چربی دوست است که می توان از آن به عنوان تأمین کنن ه چربی پوسوت نیو اسوتفاده
کرد .از  KECAS-H-40به عنوان مرطوب کنن ه در واکس های حالت دهن ه مو استفاده می شود.
 :KELAN-75-50یک نرم کنن ه ،مرطوب کنن ه و تأمین کنن ه چربی پوسوت بورای محصووال محوافظ پوسوت
می باش که در مواردی مثل صابونها ،شوین ه های ب ن ،کرم و لوسیون شامپوی مو و محصووال کوودک بوه کوار
می رود.
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