
Nomenclatura INCI: Coco Glucoside 

(and) Glyceryl Oleate.

Dosagem rec.: 1 – 5%.

– 1%: efeito intensificador da camada 

lipídica comprovado para produtos de 

cuidado suave. 

– 3%:  pele suave e macia, para 

produtos de cuidado perceptível

– 5%: hidratação 24h, para produtos 

de cuidado intenso

Formulações:
▪ Liquid Cream Soap, Clean & Soft 

(HB-DE/06/165-03)

▪ Mild & Pure Baby Body Wash

▪ (HB-DE/04/111/01)

▪ Body Wash Perceivable Care 

Shower Cream

(HB-DE/05/078/14)

▪ Facial Wash Gel

(HB-US/00536/189)

Campos de aplicação:
▪ Géis de banho 

▪ Espumas de banho

▪ Produtos de higiene infantil 

▪ Produtos de limpeza facial

▪ Sabonetes líquidos

▪ Loções

Consulte outras formulações em 

www.ulprospector.com

Benefícios Sustentáveis Lamesoft® PO 65

Breve descrição 

Lamesoft® PO 65

Lamesoft® PO 65
Cuidados com a pele e proteção para a pele sensível 

do bebê

Perfil de desempenho

O “biolipídio” - para pele macia e hidratada

▪ Componente naturalmente presente na pele humana.

▪ Aditivo para formulações de sabonetes líquidos, para conceitos de diferentes níveis 

comprovados de cuidado: suave, perceptível e intenso.

▪ Suavidade incomparável para limpeza facial e de bebês.

▪ Hidratação natural.

▪ Espessante natural para produtos de higiene à base de ingredientes naturais.

▪ À base de matérias-primas 100% renováveis.

▪ Processável a frio.

▪ Aprovado pelo COSMOS, recomendado para formulações naturais/orgânicas.

▪ Pode ser considerado para produtos com os selos EU Ecolabel e Nordic Swan.

▪ Adequado para soluções isentas de óxido de etileno.

▪ Não contém conservantes.

▪ Também disponível como Lamesoft® PO 65/MB, à base de matérias-primas 

originárias da palma certificadas e sustentáveis, de acordo com a certificação de 

cadeia de suprimentos MB da RSPO. Para mais detalhes, leia o código QR abaixo: 

Monooleato de glicerila:

“Biolipídio” – Naturalmente presente na pele humana

Embora todas as declarações e informações nesta publicação sejam consideradas precisas e confiáveis, elas são apresentadas gratuitamente e apenas para orientação, e os riscos e a responsabilidade pelos resultados obtidos

pelo uso dos produtos ou pela aplicação das sugestões descritas são assumidos pelo usuário. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE GARANTIA. TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS SÃO RENUNCIADAS. O usuário

não deve supor que os dados de toxicidade e as medidas de segurança são indicados ou que outras medidas não sejam necessárias. As alegações e os dados de apoio fornecidos nesta publicação não foram avaliados quanto ao

cumprimento de requisitos regulamentares de qualquer jurisdição e os resultados relatados podem não ser, via de regra, verdadeiros em outras condições ou em outras matrizes. Os usuários devem avaliar quais reivindicações e

informações são apropriadas e cumprem com os requisitos regulamentares de uma jurisdição.

Para mais informações, acesse www.personalcare-basf.com ou www.carecreations.basf.com

Extração cutânea em µg GMO/5 ml

Início Após a remoção Após 4h


