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BU SAYIDA...

KREM GÖRÜNÜMLÜ
KOLONYA; ALKOLSÜZ
KREM KOLONYA!

Yeni yılı en yeni
trendlerle karşılayın!
2017 yılına nokta koymamıza artık az bir süre
kaldı. Belki de çoğumuz, yoğun iş temposunda
koca bir senenin nasıl geçtiğini fark edemedik

KARBONUN DETOX
ETKİSİNİ YÜZÜNÜZDE
HİSSEDİN

bile... Ancak bir gerçek var ki, yeni yıl her
zaman için yenilik, yeni umutlar, yeni
beklentiler demektir.
Kale Kimya, 42 yıllık misyon ve vizyonuna
uygun şekilde yeni yılı da en yeni kozmetik

ERKEKLER ARASINDA
YENİ TREND: SAKAL &
BIYIK İÇİN WAX

trendleriyle karşılıyor. Piyasada fark
yaratmayı, müşterilerine daima en iyi ve en
yeniyi sunmayı amaç edinen Kale Kimya, yine
birbirinden ilginç ve heyecan verici ürünlerle
karşınızda...

ÇARŞIDAN ALDIM
PARLAKTI, SAÇIMA
SÜRDÜM MATLAŞTI!

Siz de 2018 yaklaşırken kendinize bir güzellik
yapın, yepyeni trendlerle güzelliğinize güzellik
katın!

Krem Kolonya
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Geleneklerinizi, yeniliklerle değiştirin
Kozmetikte yenilik olmazsa olmaz. Belki 20 yıldır kullandığınız şampuandan hala
vazgeçemiyor, belki de tıraş olduktan sonra hala limon kolonyası sürüyorsunuz...
Ancak her şey gibi kozmetik ürünler de kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değişiyor,
gelişiyor, yenileniyor.
Kolonya, çoğu kişi tarafından kozmetik çatısı altında düşünülmese de, son yıllarda
farklı meyve ve çiçek esansları ile üretilen çeşitli kolonyalar rafları süslüyor. Kale
Kimya Ar-Ge Laboratuvarı, kolonyaya bakışınızı değiştirecek, kafanızdaki kavramları
alt üst edecek bir ürünle karşınızda; Krem Kolonya!

"Alkolsüz kolonya
olur mu?" demeyin
Piyasada bulunan krem kolonyalar ile Kale
Kimya'nın sunduğu formül arasındaki en temel
fark, içeriğinde alkol olmaması! Seppic'ten
Simulgel INS 100 ile Lipo Vantage'dan
Liponate TDTM, toplamda %85 su içeren
formülasyona yayılım ve hissiyat açısından
kolonya hüviyeti kazandırıyor.
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Esanslar Symrise'dan
Sektöre adım attığı ilk günden bu yana dünya devi tedarikçilerle çalışan Kale Kimya,
esanslar konusunda da Symrise ile işbirliği yapıyor. Krem Kolonya formülasyonunda,
erkek için Symrise Eternel; kadın için Symrise Liaison Elixir esansları kullanıldı.

•

WWW.KALEKIMYA.COM

Krem Kolonya

ol
h
o
c
l
A
Free

Simulgel INS 100
(Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - Isohexadecane - Polysorbate 60)

Seppic'in "akıllı" polimerlerinden olan Simulgel INS 100, krem kolonya formülasyonu için temel
taşlardan birisi. Geniş bir pH aralığına sahip ürün, 3-12 pH arasında stabil ürünler elde edilmesini
sağlıyor. Ancak en önemli avantajı, kıvam konusundaki esnekliği. Spreylenebilen ürünlerden, düşük
viskoziteli losyonlara veya tok kıvamlı kremlere kadar birçok üründe, Simulgel INS-100'ü kullanmak
mümkün.
Krem kolonya ürününün parlak beyaz görüntüsü, krem ile losyon arasında kalan hoş kıvamı, ciltteki
yayılımı, Simulgel INS-100'den ileri geliyor. Ayrıca "quick-break" şeklinde tabir edilen çabuk kırılan
yapısıyla, çok kısa sürede cilt penetrasyonu sağlaması ve play-time'ın kısa olması, kolonya hissiyatı için
ürüne bir artı daha katıyor.
Likit formdaki Simulgel INS-100, diğer tüm Seppic polimerleri gibi nötralizasyona ihtiyaç duymadan
kullanılabiliyor.
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Liponate TDTM
(Tridecyl Trimellitate)

Liponate TDTM, Birleşik Amerikalı Lipo Vantage
firmasının en popüler ürünlerinden birisi. Özellikle
renkli kozmetik sektöründe birçok üretici, üstün
özelliklerinden ötürü farklı uygulamalar için Liponate
TDTM'i tercih ediyor.
Formülasyona stabilite kazandırmasının yanında,
yumuşak cilt hissiyatı sağlaması, yayılımı arttırması
ve film tabakası oluşturması, Liponate TDTM'in başlıca
özellikleri. Krem kolonya ürününde yayılım ve
yumuşak cilt hissiyatı sağlayan TDTM, film former
özelliğiyle su rezervlerini koruyor ve cildinizin nemli
kalmasını sağlıyor.
Alkol içermeyen bir krem kolonyadan bu eşsiz
hissiyatı elde ettiğinizde, siz de Liponate TDTM için
aslında çok daha fazlasını söylemek gerektiğini fark
edeceksiniz...

Ambalaj Önerisi

Krem kolonya için; klasik tüp,
non-aeresol pompa ya da yeni trend
pompalanabilen tüp ambalajları
tercih edebilirsiniz!
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Detox Bead
Maske

Yüz maskesinde yeni bir soluk
Yüz maskesi bilhassa cilt bakımına önem veren kadınlar için vazgeçilmez ürünlerden
birisidir. Özellikle 2017 yılının ilk bölümünde siyah maskenin yaratmış olduğu talep
patlaması yavaş yavaş geride kalsa da, yüz maskesi farklı uygulama şekilleriyle yine
vazgeçilmez olmayı sürdürecek. Hele ki erkek kuaförlerinin de artık yüz maskesi
uygulamaları yapmaları, trendin kendini yenileyerek süreceğinin habercisi...
Kale Kimya, siyah yüz maskesindeki en yeni trendi gururla sunar: Detox Bead Maske!
Siyah maskenin içinde bulundurduğu serbest karbon sayesinde cildi temizlemesi,
yağlardan arındırması gibi özellikleri bir tarafta dursun, birçok kişi de renginden ve
görünümden ötürü siyah yüz maskesine ön yargılı yaklaşıyor. Tam da bu noktada, Kale
Kimya size karbondan ve onun avantajlarından vazgeçmeden, farklı bir seçenek
sunuyor.

Lipo Vantage'ın yepyeni ürünü Lipobead Detox
with Charcoal ile yüzünüzdeki koruma, detox ve
temizleme etkisini sonuna kadar hissederken,
siyah maskeden çok daha farklı bir görünüm ve
hissiyata kavuşacaksınız...
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Detox Bead
Maske
Lipobead Detox with Charcoal
(Mannitol and Cellulose and Iron Oxides and Charcoal Powder and Caprylic/Capric Triglycerides and
Hydroxypropyl Methylcellulose)

Lipo Vantage'ın tasarı sunumlarını ilk olarak In Cosmetics
2017 Londra'da distribötürleri ile paylaştığı Lipobead Detox
with Charcoal, maske anlayışınızı tamamen değiştirmeye
hazırlanıyor.
Yaklaşık olarak %7 oranında aktif karbon içeren ortalama 700
mikron boyutundaki siyah beadleri, beyaz ya da şeffaf
emülsiyonların içerisine dahil etme fikriyle yola çıkan Lipo
Vantage'ın bu projesi, uygulama esnasında beadlerin içindeki
aktif karbonun açığa çıkmasıyla rengin giderek
koyulaşmasına dayanıyor.
Bu sayede her türlü pollution efektinden cildi koruyan ürün,
sebum dengesini sağlıyor ve toksinleri absorbe ederek detox
yapıyor.
Lipobead Detox with Charcaol'u sadece yüz maskesi
aplikasyonu için değil, yüz temizleyiciler, duş jelleri,
şampuanlar, kafa derisi tedavi ürünleri veya SPA ürünleri için
de tercih edebilirsiniz.
Ürünün, formülasyon cinsine göre %1-5 aralığında kullanımı
tavsiye ediliyor.
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Detox Bead
Maske

Lipobead Detox with Charcoal, prosesin son kısmında koruyucudan hemen
önce 30 derece sıcaklıkta formüle eklenmelidir.
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Sakal - Bıyık Wax

Erkeklerin eskimeyen modası: Sakal
Son yıllarda özellikle Türk erkekleri arasında hızla yayılan sakal modası, Doğu ve
Kuzey Avrupa ülkelerini de etkisi altına almış durumda. Erkekleri kimine göre daha
karizmatik, kimine göre daha olgun gösteren sakal, ihmal etmeye gelmeyecek ve aynı
zamanda ciddi bakım gerektiren bir konu.
Günümüzde uzun sakal modası, kirli sakal ya da top sakala göre biraz daha öne çıkmış
durumda. Haliyle bu moda, kozmetik alanında sakal bakımı ve sakal şekillendirme
ürünlerinin sayısını arttırıyor.
Kontrolsüz uzayan, birkaç gün ihmal edilen sakallarınız hoş görünmüyorsa, sizin için
harika bir fikrimiz var: Sakal - bıyık şekillendirici wax!

Temelde saç waxına oranla büyük
değişiklikler içermeyen
formülasyonlar için olmazsa olmaz
talep; mat görünüm! Hiçbir erkek
ışıl ışıl parlayan sakallar
istemiyor...
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Sakal - Bıyık Wax

Kale Kimya'nın wax konusundaki tecrübelerine bir yenisini ekleyen bu
formülasyon, Akzo Nobel'in son teknoloji fiksatif ürünü Amphomer EDGE
ile son derece güçlü bir ürün ortaya çıkarıyor.
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Sakal - Bıyık Wax

Amphomer EDGE
(Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminomethyl Methacrylate Copolymer)

Saç şekillendirici ürünler konusunda pazar lideri durumunda bulunan tedarikçimiz Akzo Nobel,
Amphomer serisine yeni bir üye daha ekledi: Amphomer EDGE. Tutuculuk konusunda rakipsiz
kabul edilebilecek Amphomer'e oranla nem ve ısı dayanımı daha da üstün olan Amphomer EDGE,
serinin ilk ürünüyle aynı INCI ismine sahip. Bu durum, Amphomer içerikli formülleri daha da
geliştirmek isteyen üreticiler için büyük kolaylık sağlıyor.
Şekillendirme ve nem dayanımında yeni pazar lideri olan Amphomer EDGE, çok kolay biçimde
temizlenebilmesi, birikme yapmaması gibi özelliklerle de sakal waxı için son derece uygun.
Özellikle uzun ve dağınık görünümlü sakallarınız, bu formülasyonla sözünüzden çıkamayacak...

ÖNCESİ
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Sakal - Bıyık Wax

Amphomer EDGE
(Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminomethyl Methacrylate Copolymer)

Amphomer EDGE kullanırken dikkat etmeniz gereken tek bir husus var; ürünü
mutlaka %100-120 arasında nötralize etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde nötralize
olmayan kısım zamanla çökerek, üründe bulanma ve stabilite sorunu meydana
getirebilir.
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Sedef Görünümlü
Saç Şekillendirici

Şaşırmaya hazır mısınız?
Ülkemizde saç şekillendirici pazarının tüm dünyada olduğu gibi ciddi bir büyüme ve
gelişim içinde olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu durum, üreticiler için hem kaliteli ve
iddialı ürünler sunabilmeyi, hem de farklılık yaratmayı kaçınılmaz hale getiriyor.
Kale Kimya, yenilik ve farklılık anlamında sizlere bambaşka bir öneriyle geliyor. Yeni
trend, şekillendiricilerin saçta mat bir görünüm sağlaması yönünde olsa da kullanıcı
için ürünün görünümü de oldukça cezbedicidir. İşte tam da bu noktada, sedefliymiş gibi
pırıl pırıl parlayan, ancak saça uygulandığında mat bir görünümle sağlam bir tutuş
sağlayan formülasyonumuzu beğeneceğinize eminiz. Parlaklığı ve kıvamı ile sizi
şaşırtacak bu ürünün içinde gerçekte sedef olmadığını sakın kimselere söylemeyin!
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Sedef Görünümlü
Saç Şekillendirici
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Sedef Görünümlü
Saç Şekillendirici
Balance RCFg
(Acrylates Copolymer)

Akzo Nobel'in saç şekillendirici pazarındaki iddialı hammaddelerinden biri olan Balance RCFg,
sağladığı üstün tutuculuk özelliğiyle, jölelerden waxlara, saç kremlerine, non-aeresol sprey ve
pomatlara kadar çok geniş bir ürün yelpazesine hitap ediyor. Bu formülasyonda da saçlarınıza
şekil verip güçlü tutuş sağlama görevini Balance RCFg üstleniyor. Aynı zamanda neme karşı
direnci, PVP kullanılan formüller için çok iddialı bir alternatif olması ve kullanım kolaylığı ile
Balance RCFg, birçok ürün için vazgeçilmeziniz olacak.

Elfacos GT 282S
(Ceteareth-60 Myristyl Glycol)

Saç ve cilt ürünü fark etmeksizin, formülasyonlarınıza eşsiz bir kıvam vermek ister misiniz? O
zaman Elfacos GT 282S'i mutlaka tanımalısınız. Hem 2-12 gibi çok geniş bir pH aralığında stabil
ürünler ortaya çıkarması, hem de anyonik ve noniyonik yüzey aktiflerle sağladığı uyum da
Elfacos GT 282S'in diğer avantajlarından bazıları. %100 aktif pastil yapısında olan ürün, şeffaf
ya da opak formülasyon çalışmaları için uygun. Soğuk proses çalışmalarının yanında yüksek
sıcaklıklara da dayanabilen Elfacos GT 282S, elektrolik toleransı ve formülde kullanılan diğer
maddelerden ileri gelebilecek köpüğe etki etmemesiyle de son derece kullanışlı. Bizim formül
çalışmamıza sakızımsı yapıyı kazandıran hammadde de ta kendisi!

Aquaxyl
(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)

Formüldeki özel aktiflerden birisi de Aquaxyl. Nemlendirme konusunda piyasadaki birçok ürün
iddialı claimler ortaya atsa da, Aquaxyl'in %100 doğal yapısıyla her tür saç ve cilt ürünü için
göstermiş olduğu performans, sizi kesinlikle tatmin edecek. Suda çözünen, renksiz, kokusuz ve
likit yapısıyla çok rahat formülize edilebilen Aquaxyl, saçınıza ve kafa derinize ferah bir hissiyat
kazandıracak.
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Peki ya Ürüne sedef görünümünü, formüldeki
Palmitic Asit & Stearic Asit ikilisi
kazandırıyor!
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Soru ve Önerileriniz İçin
Hazırlayan: Özgür ÇELEN - Pazarlama Sorumlusu
ozgur.celen a kalekimya.com

Bu bülten Kale Kimya Grubu tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.
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