BELEZA E NATUREZA,
UMA COMBINAÇÃO PERFEITA.
Conectar a maior biodiversidade do planeta com os cuidados
diários da pele é aproveitar melhor o futuro.
Cuidadosamente desenvolvida para entregar a excelência na
performance de seus ativos, a linha Amazonic traz a força dos
ingredientes naturais obtidos de fontes sustentáveis da Amazônia
para potencializar a experiência de formulações cosméticas.
Comprometida com a preservação ambiental e com a conscientização social, os ativos Amazonic destacam-se por serem
100% puros conservando seus aspectos naturais como cor, odor
e textura característica, mantendo assim a concentração real
das substâncias. Além disso, o processo de extração não conta
com a etapa de reﬁno o que preserva seus compostos e garante
suas propriedades ativas.
Assim apresentamos Amazonic, uma linha repleta de beneﬁcios
feita para quem ama a natureza e ama se cuidar.

Imagens meramente ilustrativas.

MANTEIGAS
ÓLEOS

A BELEZA NATURAL DO BRASIL
PARA SUA PELE

EXTRATOS LÍQUIDOS
ECO SCRUB
ECO SCRUB DE MURUMURU
O Eco Scrub é produzido a partir do que chamamos de “Torta”, ou seja, o resíduo da produção da
manteiga de Murumuru, por isso além de proporcionar esfoliação suave, mantém conservadas todas
as propriedades hidratantes e emolientes, uma vez que possui resíduos desta manteiga de origem,
representando uma alternativa exclusiva e eficaz ao uso de polímeros sintéticos.
Possui coloração natural e traz os benefícios do fruto durante a esfoliação e na formulação final.
É rico em ácidos graxos láurico e mirístico, além dos tocoferóis constituintes da vitamina E.
Indicado para produtos esfoliantes de cuidados para rosto e corpo, produtos para banho como
sabonetes líquidos ou em barra, além de cremes e loções.

MANTEIGAS
MURUMURU
ÓLEOS

Astrocaryum murumuru

A palmeira murumuruzeiro é encontrada em
toda a região amazônica, principalmente nas
redondezas do Rio Amazonas e afluentes. Seus
frutos desprendem dos cachos e caem dentro
das coroas preparadas pelos colhedores e são
levadas para produção, onde a manteiga é
extraída das sementes.

Propriedades
• Alto teor de Ácido láurico, conhecido
por suas propriedades antimicrobianas,
e tocoferóis (vitamina E)
• Altamente hidratante, nutritivo e emoliente
• Recupera o brilho e maciez do cabelo, além de
reduzir seu volume. Testes comprovam eficácia
superior ao óleo de argan

EXTRATOS LÍQUIDOS
ECO SCRUB

Indicações: É indicada para máscaras faciais, loções, cremes e manteigas hidratantes faciais e corporais
como linhas específicas para mãos e pés, hidratantes labiais, sabonetes, produtos capilares de regeneração
dos fios como condicionadores, máscaras e ampolas de tratamento.

CUPUAÇU

Theobroma grandiflorum
O fruto do capuaçuzeiro é nativo das florestas
tropicais e encontrado na região da Amazônica.
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
• Rica em Nutrientes e Vitaminas A e C
• Contém fitoesteróis e repositores de barreira lipídica
• Antioxidante
• Auxilia na absorção de UVB e UVC
• Recupera elasticidade da pele
• Auxilia na cicatrização
• Alta capacidade de absorção de água, ideal para
peles ressecadas

Indicações: É indicada formulações pro-aging, auxilia no tratamento de dermatites e ulcerações,
xerose, formulações pré e pós sol, hidratante labial, tratamento de pescoço e colo, produtos infantis
e cuidados com queimaduras.

MANTEIGAS
ÓLEOS
BURITI
EXTRATOS
LÍQUIDOS
Mauritia flexuosa L. f

O Buriti é uma palmeira da família Palmae, e no
Brasil pertence à flora do cerrado, podendo ser
encontrado em diversos estados que contém
a floresta Amazônica. As frutas maduras são
coletadas do chão depois de terem caído
naturalmente, e seu óleo é extraído da polpa
desse fruto.

ECO SCRUB

Propriedades
• Alto teor de betacaroteno, rico em pró vitamina A
e ácidos graxos, principalmente o ácido oleico
• Regeneração de barreira hidrolipidica
• Antioxidante
• Nutrição da pele e cabelo
• Pro-aging: aumenta a firmeza e elasticidade da pele
• Melhora de FPS final de formulações

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

JUPATI

Raphia taedigera
O Jupati é o fruto da palmeira Raphia taedigera,
com folhas pontudas que podem atingir 15-20
metros, se desenvolve em terrenos alagados
pela maré a beira dos rios e nas ilhas baixas
da Floresta Amazônica. Seu fruto possui caroço
recoberto por uma massa amarela e oleosa,
que é recoberta por uma epiderme formada de
escamas duras.

Propriedades
• Rico em ácidos graxos como ômega 6 e 9
• Concentração de ácido linoleico mais alta do
que encontrada em outros óleos amazônicos
• Grande valor nutricional para pele devido ao
alto teor de insaponíficáveis
• Regeneração profunda da pele

Indicações: este óleo pode ser aplicado em diversos tipos de produtos para pele, como cremes e loções
hidratantes para tratamentos cutâneos e reparação profunda como pós procedimentos.
As aplicações para o cabelo incluem óleos capilares, além de máscaras e condicionadores.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS
Creme Hidratante para Mãos - Cupuaçu & Jupati
Item

Concentração

Amazonic Manteiga de
Cupuaçu

4%

Função
Composto por antioxidantes e repositores de
barreira lipidica, altamente hidratante

Amazonic Óleo de Jupati

0,5%

Rico em ômegas, atua na regeneração profunda
da pele

Alpha Bisabolol Natural

0,5%

Calmante, anti inflamatório, cicatrizante e
antimicrobiano

Essência de Cereja Negra

0,5%

Fragrância

Eco Base creme não iônico qsp

30g

Veículo

Creme Esfoliante Corporal para Banho - Murumuru & Buriti
Item

Concentração Função

Amazonic Manteiga
de Murumuru

2%

Conhecido por sua atividade antimicrobiana,
antioxidante, hidratante e nutritive

Alpha Bisabolol Natural

0,5%

Calmante, anti inflamatório, cicatrizante e
antimicrobiano

Amazonic Óleo de Buriti

0,5%

Nutritivo e protetor da pele frente agresões
ambientais

Amazonic Eco Scrub
de Murumuru

1%

Esfoliante Natural que conserva em suas particulas
propriedades hidratantes e emolientes

Essência de Energia de Açaí

0,5%

Fragrância

Base Sense Cold Cream qsp

120g

Veículo

Sabonete Líquido Esfoliante - Com Eco Scrub de Murumuru
Item

Concentração Função

Goma Xantana

0,5%

Agente suspensor

Água

10%

Solvente

Alpha Bisabolol

0,5%

Calmante, anti inflamatório, cicatrizante e
antimicrobiano.
Esfoliante Natural que conserva em suas particulas
propriedades hidratantes e emolientes

Amazonic Eco Scrub
de Murumuru

1%

Essência de Pitanga

0,5%

Fragrância

Base Sense Sabonete
Líquido Perolado qsp

120g

Veículo

Os produtos divulgados neste material são matérias-primas. As embalagens e rótulos deste
folheto são sugestões meramente ilustrativas para as farmácias de manipulação envazerem
suas formulações.

