
Aby umówić się na spotkanie,  
kliknij tutaj.
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Prezentacja konceptu za pośrednictwem wideokonferencji lub telefonu
Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? Oczywiście można się z nami skontaktować 

również telefonicznie +48 22 418 40 00 lub 
bezpośrednio ze swoją osobą kontaktową.

info@impag.pl      www.impag.pl

Właściwości reologiczne kosmetyków wpływają na postrzega-
nie produktu przez konsumenta, a odpowiednie dostosowanie 
reologii może zdecydowanie poprawić właściwości aplikacyjne  
produktu pielęgnacyjnego.

Konsumenci doceniają na przykład odczucie pięknie lejącego 
się szamponu lub kremu, który łatwo się rozprowadza. Oczekuje 
się, że nawet pasta do zębów będzie zachowywać się w sposób 
przewidywalny po wyciśnięciu z tubki i pozostanie posłusznie na 
szczoteczce do zębów, a nie będzie spływała podczas aplikacji.

W celu kontroli parametrów takich jak lepkość, gęstość, właści-
wości filmotwórcze  lub stabilność emulsji, składniki z tworzyw 
sztucznych są dodawane do praktycznie wszystkich rodzajów 
produktów kosmetycznych w postaci poliakrylanów, Nylon-12/6, 
czy karbomerów.

Istnieją jednak również skuteczne, biodegradowalne substancje, 
które mogą być przyjaznymi dla środowiska alternatywami dla 
surowców syntetycznych.

Nasze naturalne serum konopne, w postaci hydrożelu, zgodne z COSMOS, 
jest całkowicie pozbawione zagęstników na bazie tworzyw sztucznych.  
Dzięki sprytnemu połączeniu naturalnych zagęstników zapew-
nia miękkie i luksusowe odczucie na skórze. Natomiast dodatek  
surowca z konopi, jak sama nazwa wskazuje, pozwala również na 
pozycjonowanie produktu w modnych segmentach rynku.

Nasz SPF 30 Mineral Sun Lotion jest balsamem o niskiej lepkości, który  
łatwo się rozprowadza i nie pozostawia białych smug na skórze.  
Zamiast regulować lepkość za pomocą szkodliwych dla  
środowiska zagęstników na bazie tworzyw sztucznych,  za  
właściwą reologię balsamu odpowiada  glinka hektorytowa.

Reologia (pochodzi od greckiego ῥέω rheo, 
co oznacza "płynąć", oraz λόγος logos , czyli 
"nauka") to dziedzina, która zajmuje  się 
odkształceniem i przepływem materiałów, 
zarówno ciał stałych, jak i cieczy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rheology

Właściwości aplikacyjne 
kosmetyku w rękach formulatora
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