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TEKNİK BÜLTEN – LİPO CİLT BAKIM www.lipochemicals.com 

 Özel ürünler 

o Renkli kozmetik için özel kapatıcılar 

 Liponyl 20LL- Nylon 12 , Lauryl Lysine (Pamuk hissi) 

 Mat yapar, sebum çeker. Pudraların kırılmasını engeller. Güneş 

ürünlerinde yapışkanlığı yok eder. 

 Liponyl 10 BN6058- Nylon 12 , Baron Nitride (Kadife hissi) 

 Lipomic 601- Mica (Şifon hissi) 

 Lipomic 601 BN- Mica, Baron Nitride (saten hissi) 

 Lipomic N24B- Mica, Baron Nitride, Nylon 12, Nylon6/12 

 Lipolight OAP/PVA %5 

 %95 kırışıklığı kapatan bir ürün. Işığın optik parlatıcı ile yansıtlıyor. 

o Peeling ürünleri 

 Lipo APS 40/60- Badem çekirdeği tozu 

 Lipo GSP 60/200- Üzüm çekireği tozu 

 Lipo Lufa 30/100- Lufa (deniz süngeri tozu) 

o Nemlendiriciler 

 Lipamide MEAA 75%- Acetamide MEA 

 Cilt ürünleinde ve saç ürünlerinde nemlendirme ve kondisyon amaçlı 

kullanılır.  Saç boyalarında kullanılabilen bir kondisyonerdir. 

 Lipo Hyaluronic acid %1 solution- Sodium Hyaluronate 

 Nemin cilt içinde kalmasını sağlayan nemlendirici 

 Emülgatörler 

o Liponic EG1 – Glycereth 26 

 Gliserinin yapışkanlığını yok eder.  Soğuk stabilitesini artırır.Karboemrin 

çözünme hızını artırır. Kafein içen formüllerde çözünmeyi artırır.Aeresol traş 

ürünlerinde gliserin ile birlikte kullanılabilir.  Cetiol V yerine tavsiye 

edilebilir. 

o Polytex 10 M- Glicol Stearate, Steramide AMP  

 Saç ve cilt ürünlerinde emülgatör etkisinin yanında sedefli görünüm sağlar 

aynı zamanda kondisyon etkiside vardır. 

http://www.lipochemicals.com/
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o Lipomulse Lux- Cetearyl Alkol, Glyceryl stearate, PEG 40 stearate, cetearath 20 

 Sıvı Kristal yapıdaki emülgatör yüksek ve düşük sıcaklıklarda ph 3-12 de 

stabil emülsyonlar oluşturur. Cilt hissi çok iyidir. %30 yağı emülsiye eder. 3-

7% 

o Lipowax 165-Glyceril Sterate, Peg 100 Stearate 

 O/W sistemler için yardımcı emülgatör.  Elekrolit stabilitesi çok iyidir. Geniş 

ph aralığında uyumludur. 1-5% 

 Esterler 

o Liponate TDTM- Tridecyl Trimellitate 

 Ciltte kalıcılığı yüksek, ağır, kadifemsi filim oluşturur. Pigment ıslatma gücü 

var, parlaklık verir. Rujda kullanıldığında tadı azdır.  Renkli kozmetik, cilt 

bakım ürünelerinde kullanılır. 

o Lipovol MOS 130- Tridecyl Stearate, Tridecyl Trimellitate, Dipentaerythrityl 

Hexacaprylate/hexacaprate 

 Parafin yağı içemez iddası ile likit paraffin yerine kullanılabilir. Parlak ve 
uzun surely kalıcı etki.  Silikon ve hidrokarbonlar ile geçimli. Renkli 
kozmetik, cilt bakımı, güneş ürünleri ve saç bakımında kullanılır.   

o Liponat PC-    Propylene GlycolDicaprylate/Dicaprate 

 Absorbsyonu yavaş, yağlılık hissi orta, kadifemsi film oluşturan bir ester.  
Cilt bakım ürünleri ve masaj yağlarında kullanılır. 

 

 

 

 

 

  


