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Durante a sexta edição da In-Cosmetics Latin America, a
Bandeirante Brazmo apresenta uma ampla gama de
soluções para ajudar os fabricantes de produtos de
cuidados pessoais nos diversos desafios do dia-a-dia do
formulador.
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Bandeirante Brazmo

Por meio da parceria de quase trinta anos com o
grupo centenário Rhodia Solvay, foi possível fortalecer ainda
mais a ampliação do portfólio para o segmento de personal
care com a divisão NOVECARE.
Segundo Fabricia Souza, Coordenadora de Marketing
Specialties, a multinacional representada possui um extenso
portfólio de ingredientes essenciais para os cuidados da pele
e dos cabelos, uma extensa linha em ésteres, surfactantes e
espessantes. Como exemplo, o Rheomer 33T, polímero de
alta performance, que permite espessamento de alta
suspensão em formulas transparentes.
Outra novidade é a parceria com fabricante nacional e
produtos de cuidados pessoais Smart Quimica que possui
ativos naturais que desempenham papel importante no
sensorial e cuidado com os cabelos, ajudando na hidratação
dos fios com lavagens sucessivas. Outros benefícios incluem
umedecimento, amolecimento e melhora na resistência da
fibra capilar. São produtos feitos a partir de ingredientes
naturais, minimizando a irritação durante a aplicação.
“A Bandeirante Brazmo possui capilaridade em todo país e
estas novas parcerias fortalecem o nosso portfólio
complementando a oferta de soluções importantes aos
clientes”, pontua Fabricia.
Na oferta de produtos para o segmento de esmaltes e
cuidado com as mãos, além de diversas formulações de
removedores e resinas acrílicas, o destaque é a base
EBAXH, base para esmaltes de unhas 100% base aquosa
com atestado de alergenicidade. Seu principal diferencial é a
durabilidade em relação a outras bases aquosas, além da
segurança em função de ser um produto com baixa toxidade.
A Bandeirante Brazmo também apresentará sua linha de
antioxidantes naturais e vitamina E, produtos inodoros e
incolores, desenvolvidos utilizando biotecnologia para
solubilidade total em óleos e confere maior potencial em
concentração.
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