
SOLUPRAT™ Sabonete Líquido
A sua base concentrada de fácil aplicação

INCI Name: Sodium Laureth

Sulfate (and) Cocamidoproryl

Betaine (and) Coco-Glucoside

(and) Glyceryl Oleate

✓ Teor de ativos concentrado: 

32,00% (soma tensoativos)

✓ Viscosidade: 34000 cP

✓ pH: 5,5 - 6,5

✓ Índice de vegetalização: 74%

A linha Soluprat™ Sabonete Líquido permite atender as principais 

demandas do mercado de Cuidados Pessoais de forma ágil e segura, 

sem precisar se preocupar com um novo desenvolvimento.            

Em apenas 2 passos, diluição da base e customização do 

produto, você terá uma formulação tào eficaz quanto as principais 

marcas do mercado!

Benefícios técnicos do Soluprat™ Sabonete Líquido:

Atende a conceitos veganos.

Excelente sensorial de hidratação

Alta emoliência 

3x mais maciez do que a referência de mercado

E é extremamente versátil, podendo ser customizado para 

atender aos diferentes claims!

1. Acesso rápido à novas categorias de Cuidados Pessoais e 

Cuidados com a Casa;

2. Opção de base versátil, que pode ser utilizada para diversos 

desenvolvimentos de produtos;

3. Garantia uma alta performance, comparada as principais marcas 

do mercado;

4. Redução da complexidade logística e de produção;

5. Solução mais sustentável, com menos transporte de água;

6. Otimização da capacidade produtiva, com redução de tempo em 

processos e gasto de energia;

7. Foco no desenvolvimento da marca, ao invés da operação;

8. Produto fornecido localmente;

9. Solução com custo competitivo;

10. Possibilidade de rápida entrada no mercado de cuidados 

pessoais, mesmo com pouca experiência no desenvolvimento de 

cosméticos!

Conheça 10 motivos para utilizar a linha completa de SOLUPRAT™:

Além do Soluprat™ 

Sabonete Líquido, 

confira também 

Soluprat™ Shampoo e a 

linhas Suluprat™ 

Cuidados com a Casa. 

Siga-nos no Instagram 

@basfcarecreations_br

SOLUPRAT™                      

Sabonete Líquido

Embora todas as declarações e informações contidas nesta publicação sejam consideradas precisas e confiáveis, elas são apresentadas gratuitamente e apenas para fins de 

investigação, e os riscos e responsabilidades pelos resultados obtidos pelo uso dos produtos ou pela aplicação da sugestão descrita são assumidos pelo usuário. NÃO HÁ 

NENHUMA GARANTIA. TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS SÃO REJEITADAS. O usuário não deve presumir que os dados de toxicidade e medidas de 

segurança estão indicados ou que outras medidas podem não ser necessárias. As reivindicações e informações são apropriadas e estão em conformidade com os requisitos 

regulamentares de uma jurisdição.


