Solidez e reconhecimento nacional e internacional
A CITRÓLEO é uma empresa 100% brasileira, localizada em Torrinha, interior de São Paulo.
Presente no mercado desde 1984, sua marca foi estabelecida e é internacionalmente reconhecida por
seus padrões de qualidade e comprometimento com a sustentabilidade.
A CITRÓLEO oferece produtos 100% naturais e sustentáveis que agregam qualidade e benefícios para
uma grande gama de produtos para cuidado pessoal, cosméticos, farmacêuticos e de fragrâncias e
são distribuídos para todas as regiões do mundo.

Grupo Citróleo
Desenvolveu seu próprio parque industrial com laboratórios, equipamentos e tecnologia de ponta. Conta com
subsidiárias localizadas em 3 estados do Brasil:
. Minas Gerais nas cidades de Carrancas e São Gonçalo do Rio Abaixo para a extração do óleo da árvore candeia,
matéria prima para a produção do Alpha Bisabolol Natural.
. Em Ituaçu na Bahia produz os óleos essenciais de candeia, eucalipto e citronela, onde constantemente são
investidos em plantios para fornecimento sustentável.
. Em Santa Luzia do Pará (Pará) produz os óleos e manteigas da biodiversidade Brasileira.

Sustentabilidade é a Nossa Inspiração
Para a CITRÓLEO, trabalhar com sustentabilidade significa estar em harmonia com a natureza, garantindo o bem
estar do planeta e o futuro das novas gerações.
Com essa visão, iniciou em 2002 um programa para o cultivo da candeia em sua fazenda em Baependi – MG,
investindo grandes somas na preparação de viveiros de mudas e cultivo desta espécie. Graças à uma pesquisa
apoiada pela CITRÓLEO, onde foi investido mais de USD 1.000.000,00 em parceria com a Universidade Federal de
Lavras (UFLA), foram definidas as abordagens ideais para a conservação das florestas naturais de candeia. Como
principal resultado, essa pesquisa levou à publicação de uma legislação exclusiva para o uso sustentável da candeia.
Dando continuidade ao seu trabalho sustentável, em 2012, um Projeto Piloto de Parceria Florestal com
produtores rurais foi implementado no estado de Minas Gerais, para o plano de manejo e plantio sustentável
da árvore candeia, incluindo apoio e geração de renda para comunidades locais. Este projeto se estende em sua
subsidiária no Sul da Bahia, para a produção sustentável de óleo de eucalipto citriodora, visando a redução dos
impactos ambientais.
Com o compromisso de atuar nas comunidades onde possui negócios, vários outros projetos foram
implantados, visando a conservação dos recursos naturais e das espécies locais, preservando Áreas de
Preservação Permanente (APP), biodiversidade, nascentes e cursos de água.
A CITRÓLEO é certificada pela Rainforest Alliance, de acordo com as normas do Forest Stewardship Council® (FSC®)
para certificação de cadeia de custódia em suas unidades de Carrancas/MG e Torrinha/SP e para certificação de
manejo florestal na Fazenda Citróleo e demais fazendas. Considerados empreendimentos de cadeia de custódia ou
de manejo florestal, essa certificação atesta que parte do bisabolol produzido por essas unidades é 100% proveniente
de florestas de candeia com boa gestão florestal, permitindo aos consumidores e as empresas tomarem decisões
conscientes de compra, beneficiando as pessoas e o ambiente, bem como agregando valor aos seus negócios.
Procure por produtos certificados FSC®.

Produtos Naturais,

da Natureza para a Beleza

A nova linha CitroTech conta com produtos inovadores, que agregam à riqueza da biodiversidade brasileira a mais alta tecnologia aplicada em
cosméticos. São surfactantes naturais, de fontes vegetais completamente rastreáveis, que conservam e potencializam as características
únicas e especiais de seus produtos de origem.

Green CAPB-B

Lançamento

INCI name: Cocamidopropyl Betaine
Livre de qualquer derivado da Palma, produzido a partir do óleo de natural de Babaçu, o Green CAPB-B apresentase como um surfactante anfótero inovador. Ele confere às formulações cosméticas mais flexibilidade, pois exige
menor percentual de eletrólitos doadores de viscosidade no produto final. Isso permite redução do ponto de
turvação e maior incorporação de aditivos sem risco de separação de fases. Compatível com tensoativos
aniônicos, não iônicos e anfóteros.

Propriedades: Derivado do óleo de babaçu, o Green CAPB-B possui excelente compatibilidade dérmica e associada com tensoativos
aniônicos, permite sinérgica redução da irritabilidade aos olhos e à pele. Traz uma espuma macia e cremosa, além de ser naturalmente
mais viscoso.

Indicações: Pode ser empregado nas formulações de shampoos transparentes, perolados, cremosos e infantis, gel para banho, banho
de espuma, sabonetes líquidos.

Green Behenic (BAPDMA)

Lançamento

INCI name: Behenamidopropyl Dimethylamine
O Green Behenic (BAPDMA) é uma nova tendência mundial em ativo condicionante. Fornece a sensação de que
o cabelo “desmaia”, pois é rico em ácidos graxos C22 e C24 de cadeia longa, naturalmente presentes no óleo
de Pracaxi, que proporcionam excelente poder condicionante com inigualável sensorial final. Outro benefício
do produto é a presença de ômega-9 em sua composição, conferindo aumento no brilho dos cabelos, além da
reparação parcial de danos causados por agentes externos como o secador, chapinha e alisamentos. De origem
vegetal, é biodegradável, com baixa alergenicidade e livre de amônio. É um tensoativo não iônico, que em meio
ácido apresenta caráter catiônico.

Propriedades: É um agente de condicionamento de alto desempenho, com excelentes propriedades sensoriais, que é adsorvido pela
superfície negativamente carregada do cabelo, sem deixar resíduos ou pesar os fios. Confere alto poder desembaraçante, penteabilidade
a úmido e a seco, toque macio e redução de frizz e volume.

Indicações: É indicado para uso em condicionadores, cremes de pentear, cremes de tratamento, séruns, shampoo, entre outros.

Com total controle da produção, desde o cultivo de muda até a fabricação do Alpha Bisabolol, a Citróleo garante a qualidade e rastreabilidade
dos seus produtos através da Certificação ISO 9001. Além disso, toda a cadeia de fornecimento do Alpha Bisabolol Natural é certificada pelo
IBD Certificações, de acordo com a NOP/USDA, BR Lei Orgânica Brasileira 10.831 (SISORG) aprovada pelo IFOAM (Marketing Internacional)
e pela norma CE 834/2007 (Mercado Europeu).

Citrue Bisabolol Natural e Orgânico
(Eremanthus erythropappus)
INCI name: Bisabolol
Alpha Bisabolol produzido pela Citróleo é um produto natural, obtido pela destilação fracionada do óleo essencial
da Candeia, uma árvore nativa do Brasil. A candeia é obtida através da implementação do plano de manejo das
florestas particulares da CITRÓLEO e também através de parcerias com produtores rurais, as quais comtemplam
não somente a remoção planejada de árvores, mas também a preservação das arvores mães para semeação e
regeneração natural.

Propriedades: Devido à suas propriedades anti-inflamatórias, antimicróbicas, anti-bactericida e calmante, o Alpha Bisabolol Natural é
amplamente utilizado pelas indústrias cosméticas e farmacêuticas, em uma gama de formulações para, cabelo, face e corpo.
Indicações: Todos os tipos de produtos para pele sensível; batons e produtos para higiene bucal (creme dental, enxaguante bucal);
Protetores solar e produtos pós sol; Produtos pós-barba; Óleos e produtos infantis; Produtos antiacne; Maquiagens e desodorantes;
Cremes para as mãos e condicionadores para cabelos.

A linha CitroForest da Citróleo é composta por produtos naturais obtidos de fontes sustentáveis da Biodiversidade
Brasileira. São fabricados com o mais alto padrão de qualidade, garantindo assim baixo índice de acidez sem passar
por processo de refino. Nosso sistema de produção permite garantir todas as propriedades e benefícios para o
produto final: cuidados pessoais, produtos para face, cabelo e corpo.

Scrub
Eco Scrub Murumuru

Lançamento

INCI name: Astrocaryum murumuru seed powder
Por ser de origem 100% vegetal e renovável, o Eco Scrub Murumuru é um esfoliante natural desenvolvido
pela Citróleo a partir do beneficiamento da torta de Murumuru, tradicionalmente, um resíduo na produção
da manteiga. O produto possui esfoliação suave e mantém conservadas todas as propriedades emolientes e
atributos de qualidade da manteiga de origem. O Eco Scrub Murumuru possui origem biodegradável, e representa
uma alternativa natural e sustentável ao uso de polímeros sintéticos esfoliantes.

Propriedades: O Eco Scrub Murumuru possui coloração natural e traz os benefícios do fruto durante a esfoliação na formulação final. É
rico em ácidos graxos láurico e mirístico, além dos tocoferóis constituintes da vitamina E.
Indicações: Por sua capacidade de suspensão pode ser utilizado em géis para rosto e corpo, além de sabonetes líquidos, cremes e loções
de banho.

Resinas
Resina de Breu Branco

Lançamento

INCI name: Protium heptaphyllum resin
A resina de Breu Branco é obtida através de uma reação de defesa aos ataques de insetos no tronco da árvore
da família Burseraceae. Ela é removida manualmente do tronco da árvore, sem causar danos à planta ou ao meio
ambiente. É uma resina aromática de coloração acinzentada, largamente utilizada em perfuraria e óleos para
massagens terapêuticas. Além da resina bruta, a Citróleo desenvolveu o CitroBreu, uma versão purificada da
resina de breu branco com as mesmas propriedades aromáticas da resina bruta, porém, em uma versão clean e
mais homogênea em tamanho de partículas, resultando em um produto exclusivo e diferenciado.

Propriedades: Constituída de triterpenos tetracíclicos, como ácidos elemadienólicos, a resina tem propriedades anti-inflamatória,
antioxidantes, antimicrobiana e contribui nos processos de cicatrização.

Indicações: Devido ao seu aroma agradável, a resina é bastante usada na perfumaria. Também é indicada para formulações cosméticas,
para óleos de massagem terapêutica, cera depilatória, aromatizantes de ambientes e repelente de insetos.

Manteigas
Manteiga de Murumuru
INCI name: Astrocaryum murumuru seed butter
Na época da safra (amadurecimento do cacho) as frutas desprendem dos cachos e caem dentro das coroas
preparadas pelos colhedores e são levadas para produção, onde a manteiga é extraída.

Propriedades: Seu principal componente é o ácido láurico. É uma manteiga altamente nutritiva, emoliente e hidratante, trazendo

inúmeros benefícios para o cabelo e pele, recuperando o brilho e maciez. Para o cabelo, promove ação nutritiva e controle de volume e frizz.

Indicações: É indicada para utilização em condicionadores, shampoos e também loções hidratantes, sabonete em barra e batom.

Manteiga de Cupuaçu
INCI name: Theobroma grandiflorum seed butter
A manteiga de cupuaçu é extraída das sementes da fruta. A colheita ocorre durante a época de chuva, quando a
fruta se desprende da planta, de maneira natural, sem agredir o meio ambiente.

Propriedades: A manteiga de cupuaçu é rica em nutrientes, antioxidantes e outras substâncias benéficas. Rica em vitaminas A e C e

importantes ácidos graxos, a manteiga de Cupuaçu fornece maciez e suavidade à pele, ativando a recuperação da umidade e elasticidade
natural, especialmente em peles secas.

Indicações: É indicada para utilização em hidratantes facial e corporal, formulações antienvelhecimento, rejuvenescimento, formulações
pré e pós sol, batons e produtos de cabelo.

Manteiga de Ucuúba
INCI name: Virola sebifera nut oil
A manteiga de ucuúba é extraída das sementes da árvore nativa da região amazônica que cresce em áreas
alagadas, várzeas e igapós. De grande importância cosmética é ideal para substituir o sebo animal nos processos
produtivos.

Propriedades: Rica em ácidos graxos como mirístico e láurico, a manteiga de ucuúba é empregada em formulações cosméticas para
hidratação contínua, regeneração e cicatrização de tecidos. De rápida absorção, proporciona maciez, toque seco, suavidade e evita o
ressecamento. Para os cabelos confere brilho intenso, hidratação, nutrição e protege contra agressões externas.

Indicações: É indicada para utilização loções, cremes hidratantes, sabonetes, produtos capilares e produtos masculinos.

Óleo essencial
Óleo de Breu Branco

Lançamento

INCI name: Protium heptaphyllum resin
O óleo de Breu Branco é obtido pelo processo de destilação a vapor da resina de Breu Branco. Esse óleo é rico
em limoneno, p-cineol, β-cimeno e α-terpineol, possui atividade antifúngica e alguns compostos resistentes à
fotodegradação. A purificação do óleo de Breu Branco resulta no exclusivo CitroBreu Óleo, produto ultrapuro, mas
com todos os benefícios naturais da planta.

Propriedades: Rico em monoterpenos e sesquiterpenos, tem propriedades cicatrizantes, estimulantes e antissépticas. Com propriedades
anti-inflamatórias e antioxidantes, também atua como um repelente de insetos e protege contra os efeitos da radiação solar.
Indicações: Em produtos cosméticos a sua principal utilização é em perfumaria, produção de sabões, produtos para depilação e pósdepilação, produtos foto-protetores, produtos repelentes de insetos, aroma terapia e incenso.

Óleos Vegetais
Bálsamo de Copaíba

Lançamento

INCI name: Copaifera species resin oils
O óleo-resina de Copaíba, popularmente conhecido como bálsamo de Copaíba, é uma substância natural de aspecto
resinoso, não volátil, formado por ácidos diterpênicos e por um óleo essencial composto de sesquiterpenos.

Propriedades: O bálsamo de copaíba é almejado pelas indústrias de cosméticos, por suas propriedades emolientes, além de bactericidas
e anti-inflamatórias.
Indicações: Nos cosméticos seu principal uso é na perfumaria como um excelente fixador de odores, além de preparações cosméticas
tais como: sabonetes, espumantes, detergentes e cremes. Além dos usos mais tradicionais, o bálsamo de copaíba ainda pode atuar como
ativo anti-irritante em máscaras faciais.

Óleo de Copaíba

Lançamento

INCI name: Copaifera species resin oils
O óleo de copaíba é obtido através da destilação do bálsamo da Copaíba. O produto final é um composto mais
leve, livre da resina bruta. É popularmente conhecido devido à sua ação terapêutica, expectorante e afrodisíaca.

Propriedades: Este óleo é largamente usado no Brasil por possuir ação anti-inflamatória eficaz tanto nas vias superiores (respiratórias)
como inferiores (urinárias), além do poder cicatrizante.

Indicações: Pode ser utilizado na manufatura de sabonetes de banho e sabonetes íntimos, cremes e espumas de banho, loções
hidratantes, máscaras e loções faciais, e na linha hair care, produtos capilares para amaciar e tratar os cabelos.

Óleo de Açaí
INCI name: Euterpe oleracea fruit oil
Conhecido como o vinho amazônico, é um produto muito significante para o desenvolvimento do agronegócio na
região amazônica. Extraído da polpa é um óleo rico em ácidos graxos.

Propriedades: O açaí é uma fruta rica em vitaminas, ácidos graxos essenciais, antocianinas e fitoesteróis. Apresenta poder nutritivo,
hidratante, clareador e propriedades protetoras da pele contra ações negativas de agentes externos. É eficaz em tratamentos de
hiperpigmentação e manchas na pele. Com ação sensorial, proporciona uma textura aveludada à pele.
Indicações: É indicado em cremes para tratamento da recuperação da pele, flacidez, olheiras e hiperpigmentação da pele, óleos corporais
e produtos para o cabelo.

Óleo de Andiroba
INCI name: Carapa guaianensis seed oil
O óleo é extraído das sementes da fruta, que são obtidas sustentavelmente. Como um exemplo de preservação
ambiental, as frutas são trazidas pelas águas da chuva para as margens dos rios, onde são coletadas e
encaminhadas para a produção.

Propriedades: Rica em ácidos graxos e limonóides, tem atividade anti-inflamatória, antisséptica, anti-edematogênica, emoliente,
hidratante e cicatrizante além de sua ação repelente de insetos.
Indicações: É indicado para produtos de renovação da pele, sabonetes, hidratantes, shampoos, condicionadores e outros cosméticos.
Também é indicado na repelência contra insetos.

Óleo de Babaçu
INCI name: Orbignya oleifera seed oil
O óleo de babaçu é extraído das amêndoas da fruta. A coleta é feita, de forma sustentável, assim que os frutos
maduros começam a cair no chão, sem agressão a planta. Representa uma importante fonte de renda para a
comunidade que vive no Norte do Brasil.

Propriedades: O Óleo de babaçu apresenta propriedades emulsificantes, emolientes, cicatrizantes e hidratantes. Em preparações
cosméticas pode atuar como carreador de fase oleosa e regenerador celular. O ácido láurico, presente no óleo extraído do Babaçu aumenta
a permeabilidade cutânea para certas substâncias ativas.
Indicações: Para tratamentos de cabelos, repara danos e proporciona força e resistência aos fios. Indicado também no cuidado da pele
em sabonetes, cremes e loções.

Óleo de Buriti
INCI name: Mauritia flexuosa fruit oil
O óleo de buriti é extraído da polpa e da casca. Durante a colheita, as frutas maduras são coletadas do chão depois
de terem caído naturalmente. Representa um importante papel econômico e social e uma fonte de geração de
renda para a região.

Propriedades: Rico em pró-vitamina A e com alto teor de carotenoides, tem ação antioxidante, anti-inflamatória e anti-envelhecimento,
aumentando a proteção, firmeza e elasticidade da pele. Sua atividade antioxidante contribui na promoção da produção de colágeno e
elastina.

Indicações: É adequado para formulações cosméticas, antienvelhecimento, proteção solar e pós sol, pós depilação, cremes de renovação
celular e produtos para cabelo.

Óleo de Pracaxi
INCI name: Pentaclethra macroloba seed oil
O óleo de pracaxi é extraído das sementes, sem danos ao meio ambiente. É um ótimo reparador de nitrogênio,
representando um grande potencial para regeneração de florestas e recuperação de áreas degradadas.

Propriedades: Com alta concentração de ácido behênico tem propriedades hidratantes e emolientes que contribuem para a elasticidade,
firmeza e renovação celular, ajudando na prevenção de estrias e nos processos regenerativos da pele. Para o cabelo, cria uma camada
hidrofóbica em volta da fibra capilar, protegendo, controlando o volume/frizz e aumentando o brilho e evitando a queda.
Indicações: É indicado em produtos para tratamento de cabelos danificados, condicionadores, bem como para propósitos dermatológicos,
auxiliando na renovação celular e prevenindo estrias.

A linha CitroGreen Actives conta com ativos 100% naturais e sustentáveis, com eficácia comprovada por testes em humanos, por
laboratórios renomados e autorizados. A Citróleo não apoia testes realizados em animais.
Todos ingredientes ativos foram dermatologicamente testados e contam com resultados de segurança e eficácia para uso em diversas
formulações cosméticas, com diferentes atributos, tais como: clareamento e uniformidade da pele, hidratação contínua, anti-aging,
lifting, firmeza, proteção, ação calmante pós-sol e depilatório, anti-acne, anti-caspa, oleosidade excessiva, redução de volume e frizz,
reconstrução e reparo capilar (in/out) e redução de estrias.

AlphaAging
INCI name: Bisabolol; Mauritia flexuosa fruit oil
Novo Rejuvenescedor 100% Natural - Efeito Lifting Imediato
Rico em carotenóides (provitamina A) tocoferóis (vitamina E) e antioxidantes naturais, o AlphaAging provou ter
ação na redução de rugas em 38% em apenas 30 dias de tratamento. Tem um efeito lifiting imediato que atua
sobre a regeneração dos tecidos, desempenhando um papel importante na formação e deposição de fibras de
colágeno e uma sensível melhora na firmeza, elasticidade e luminosidade da pele.
O ativo intervém na proteção da barreira da pele reduzindo a perda de água transepidérmica em até 43%, permitindo 8 horas de proteção
e estendendo a hidratação da pele até 12 horas. Tem efeito calmante e anti-irritante contra os danos causados pela exposição à luz,
depilação e procedimentos estéticos. Atua como acelerador de bronzeamento e pós-sol como calmante, reparando a pele contra danos
causados pelo sol, bem como agressores externos, contra radicais livres, poluição e desidratação da pele.

Benefícios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rico em antioxidantes naturais;
Neutralizador de radicais livres;
Estimula a produção de colágeno e elastina;
Promove o efeito tensor imediato (lifting);
Firmeza e elasticidade;
Hidratação prolongada da pele por corneometria;
Auxiliar de bronzeamento;
Ação calmante pós-sol e pós depilatório;
Proteção contra agressores externos e poluição;
Alternativa natural aos retinóides e ativos sintéticos;
Pode ser usado em ampla gama de formulações;
Livre de conservantes e aditivos sintéticos;
Nenhum teste animal realizado;
Sustentável;
Eficácia comprovada em rugas e sinais de expressão
após 30 dias de uso;
• Proteção da barreira cutânea e diminuição da perda de
água transepidérmica.
Concentração Recomendada: 0,05 a 5%

Eficácia clínica /subjetiva comprovada anti-rugas
Tratamento eficaz contra rugas e linhas de expressões:
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Avaliação da melhora visual da textura da pele
Na avaliação da melhora visual da textura/morfologia da
pele, verificou-se que o AlphaAging se mostrou eficaz em
54% dos participantes após a aplicação do produto.
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AlphaComplete®
INCI name: Bisabolol; Melaleuca alternifólia leaf oil

. Ativo Multifuncional e 100% Natural
. Anti-acne, anticaspas e antimicrobiano
O complexo vegetal AlphaComplete® possui propriedades anti-irritantes, anti-inflamatórias, regeneradoras e cicatrizantes, proporcionando
eficácia significativa no tratamento da acne, caspa e oleosidade excessiva. Também possui ação antimicrobiana, bacteriostática e
antisséptica, devido a sinergia de seus ingredientes: óleo de Melaleuca e Bisabolol.
O AlphaComplete® é um novo ativo vegetal multifuncional que foi desenvolvido em 3 concentrações para atender as diferentes formas de
aplicação: No rosto para combater a acne, nos cabelos com ação anti caspas e em produtos personal care para alívio de coceira e controle
de oleosidade. Resultado de uma potente mistura bactericida in natura e bacteriostática em baixas concentrações.

Benefícios:
•
•
•
•
•

Redução de 99,9 % na contagem de organismos (Teste Time Kill);
Eficácia comprovada no tratamento da acne e da caspa;
Complexo vegetal inovador e multifuncional;
Anti-irritante e anti-inflamatório;
Regenerador e cicatrizante;

•
•
•
•
•

Ação antimicrobiana comprovada;
Dermatologicamente testado;
Preservante natural;
Não contém conservantes;
Nenhum teste animal realizado.

AlphaComplete® Hair

AlphaComplete® Face

• Hair care
• Produtos para o cuidado do couro cabeludo (Scalp Care);
• Produtos anticaspa, antisseborreícos e para remoção
de oleosidade.

• Produtos para prevenção e tratamento da acne;
• Produtos para combate à oleosidade.

Concentração Recomendada: 0,5 a 5%

AlphaComplete® Body
• Skin care;
• Produtos bactericidas, antissépticos e fungicidas;
• Produtos que combatem a coceira e inflamação da pele
causada por microrganismos.
Concentração Recomendada: 0,5 a 5%

Concentração Recomendada: 0,5 a 5%

AlphaImprove
INCI name: Bisabolol; Pentaclethra macroloba seed oil; Orbignya oleifera seed oil

. Ativo multifuncional 100% natural
. Reparo profundo dos cabelos
. Dermatologicamente testado

. Solução no tratamento de estrias
. Livre de conservantes

O AlphaImprove é um ativo inovador 100% natural com eficácia comprovada no tratamento capilar e estrias. Seu desenvolvimento foi
baseado na sinergia do óleo de Babaçu, do óleo de Pracaxi e do Bisabolol Natural. Sua composição é rica em triglicérides de cadeia média
(TCMs), ácido láurico e ácido behênico.
Em duas concentrações de uso: AlphaImprove Body conta com ação comprovada na redução de estrias e em processos regenerativos
da pele, reconstruindo as fibras rompidas e promovendo a elasticidade cutânea. A versão AlphaImprove 4D Hair atua no reparo profundo
dos cabelos, na restauração cuticular (in/out), na redução de volume e frizz e na termoproteção capilar, proporcionando hidratação e brilho
intenso.

Eficácia contra estrias por análise de imagens

AlphaImprove Body
•
•
•
•

Restaura a elasticidade cutânea;
Reduz a perda transepidermal de água;
Acelera o processo regenerativo da pele;
Eficácia comprovada na redução de estrias.

Diferença estatisticamente significativa nos valores da área
com estrias, comprovando a eficácia do produto na redução
de estrias, melhorando em 31% após 30 dias de uso.

Concentração Recomendada: 0,5 a 5%

AlphaImprove 4D Hair
•
•
•
•
•

Brilho intenso;
Anti-frizz/Anti volume;
Melhora da penteabilidade;
Aumento de substantividade e reestruturação da fibra capilar;
Reparo profundo contra agressores externos e poluição/
proteção térmica.

D0

D30

D0

D30

Concentração Recomendada: 1% a 7%

Eficácia no reparo dos cabelos
Reestruturação cuticular

Controle

Tratado

Eficácia para a reestruturação/
redensificação da fibra do cabelo

Shampoo Padrão

Alphaimprove 4d Hair

AlphaWhiteness®
INCI name: Bisabolol; Euterpe oleracea fruit oil

. Ativo Clareador 100% Natural
. Pele Saudável

. Bem estar natural

O AlphaWhiteness® é um inovador ativo clareador e despigmentante natural, com duplo mecanismo de ação e eficácia comprovada no
clareamento da pele (rosto, axilas e virilhas), atrelados a outros benefícios como maciez, recuperação e uniformidade da tonalidade da
pele.
A sinérgica presença do ácido oleico do óleo de Açaí, com a ação potencializadora do Bisabolol Natural, atribuem ao AlphaWhiteness® a
propriedade de intervir na produção de melanina, inibindo a enzima tirosinase, a taxa do hormônio α-MSH e a transferência de pigmentos
aos queracinócitos, diminuindo a melanogênese e o escurecimento da pele.

Benefícios:
•
•
•
•

Aplicações em Skin Care (face & body);
Prevenção e tratamento da pigmentação;
Clareamento e uniformização do tom de pele de axilas e virilhas;
Clareamento, recuperação e uniformização do tom natural da pele.

Concentração Recomendada: 0,1 a 5%

Eficácia no clareamento (virilha e axila)
ANÁLISE INSTRUMENTAL COLORIMÉTRICA DAS
VIRILHAS
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A linha CitroEssential é composta por óleos essenciais, obtidos por destilação a vapor das folhas e produzidos com a mais alta pureza
para atender as indústrias de fragrância, homecare e cuidados pessoais. As sementes são produzidas em parceria com os agricultores,
contribuindo assim para constante geração de renda para as famílias da região.

Óleo de Citronela
INCI name: Cymbopogon nardus oil
Sustentavelmente é extraído das folhas, o óleo essencial de Citronela é um produto aromático e adstringente.

Propriedades: Rico em citronelal e geranial, o óleo essencial Citronela tem propriedade antisséptica, desodorante, inseticida, estimulante
e tônica geral. É um repelente de mosquito natural, bastante usado por indústrias de perfume e artigos domésticos.
Indicações: É indicado para a fabricação de velas, géis, desodorantes ambientais, repelentes de insetos e produtos veterinários.

Óleo de Eucalipto
INCI name: Eucalyptus citriodora oil
O óleo essencial de eucalipto é obtido das folhas. As mudas são selecionadas cuidadosamente, permitindo a
extração de um excelente óleo com um teor alto de Citronelal.

Propriedades: O óleo de eucalipto tem propriedade medicinal, antisséptica e também desinfetante. Seu principal ingrediente ativo é o

citronelal. É um poderoso bactericida e auxilia na repelência de insetos. O óleo de eucalipto é bastante usado em indústrias de fragrâncias,
aromaterapia e artigos domésticos.

Indicações: É usado em saunas, velas, produtos de limpeza, repelentes e perfumes.

Óleo de Melaleuca
INCI name: Melaleuca alternifólia leaf oil
O óleo essencial da árvore do chá é obtido pela destilação do vapor das folhas da planta. Um dos mais versáteis
óleos essenciais conhecidos até agora.

Propriedades: Rico em terpinen-4-ol, principal responsável pelas suas propriedades medicinais e cosméticas, possui amplo espectro
antimicrobiano, com ações antissépticas, germicidas, adstringentes, fungicidas, antivirais e antiinflamatórias além de ser um potente
conservante natural.
Indicações: Está indicado em produtos anti-sépticos, bactericidas, fungicidas, produtos
para tratamento de caspa, acne, seborréia e excesso de oleosidade.

