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Conheça nossa linha de especialidades 
para o setor cosmético.
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Tendências, tendências e mais tendências. Se alguma coisa que caracteriza a indústria 
cosmética é a sua evolução a um ritmo vertiginoso. Para dar resposta às novas exigências dos 
consumidores é necessário reinventar-se diariamente e sabemos que, quando chega a hora de 
juntar os ingredientes para uma fórmula, são muitos os aspetos que se tem de ter em conta: 
fiabilidade da fonte, vida útil do produto, qualidade do produto, questões regulatórias, etc. 

Na Barcelonesa facilitamos-lhe a vida. Contamos com uma ampla gama de matérias-primas 
básicas e soluções para cosmética de cor, cuidados da pele, produtos de higiene, cuidados com 
o cabelo, etc. Além disso, trabalhamos com parceiros internacionais que estão em constante 
inovação e que lançam novos produtos conforme as novas tendências do mercado. Por isso, 
podemos prestar assessoria na procura de ingredientes e propor alternativas aos produtos que 
está a utilizar e que necessite de substituir até chegar à fórmula que deseja.
 
Sabemos que o nosso trabalho tem um impacto direto no bem-estar das pessoas, e por isso 
trabalhamos em estreita colaboração, fornecendo os ingredientes que necessita para que o 
desenvolvimento dos seus produtos cosméticos seja um êxito.

Trabalhamos para 
desenvolver nosso portfólio 
e oferecer a você uma 
ampla gama de ingredientes 
e soluções, tanto de 
distribuição quanto de 
marca própria.

Ampla gama de 
ingredientes

Ingredientes de qualidade 
marcam a diferença em 
uma fórmula cosmética. 
Trabalhamos para garantir 
os requisitos mais 
exigentes.

Qualidade
comprovada

Ouvimos você para propor 
alternativas aos ingredientes 
que você está usando e 
precisa substituir até obter 
a fórmula cosmética que 
deseja.

Propomos
alternativas

Adoramos desafios e tornar 
a sua vida mais fácil, diga-
nos qual o ingrediente 
que procura ou tem 
interesse para a fórmula 
do seu cosmético e nós 
encontraremos para si.

Procuramos novos
ingredientes
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AMIDOS

Amido de arroz

Amido de aveia

Amido de trigo

Goma de tapioca

Colágeno

Leite de cabra em pó

N-acetil d glucosamina

Quitosana hd

Soro de leite coalhado

ANIMAL DERIVATIVES

ALMIDONES

Pentilenoglicol

Triclocarban

Triclosan

EMOLIENTE

Olivato de octildodecil natural

Poliisobuteno Hidrogenado

EXFOLIADORES NATURAIS
Açúcar mascavo (cana pura)

Esfoliante de bambu

Lama marinha manicouagan

Sal

Sal do mar morto

Sementes de rosa moschata

Zeólito

HUMECTANTE
Trehalosa



www.grupbarcelonesa.com
+34 935 439 135

EXTRACTOS VEGETAIS

Extrato de Aloe vera ha / hg

Extrato de arnica ha / hg

Extrato de calêndula ha / hg

Extrato de chá verde ha / hg

Extrato de Chamomilla hgl

Extrato de Equisetum ha / hg

Extrato de fuco ha / hg

Extrato de gengibre hgl

Extrato de hedera helix ha / hg

Extrato de mamão hgl

Extrato de manga ha / hg

Extrato de maracujá ha / hg

Extrato de Pomelo hgl

Extrato seco de bambu

Extrato seco de curcuma

Extrato seco de Equisetum arvense

Extrato seco de Harpagophytum

Extrato seco de pimenta preta

INGREDIENTES ATIVOS

18 B - ácido glicirretínico (enoxolona)

Acetato de tocoferilo sintético

Acetil hidroxiprolina (oxaceprol)

Ácido capriloil salicílico

Ácido glicirrícico 98%

Ácido kójico

Ácido salicílico

Alantoína

Alfa bisabolol natural

Alfa-arbutina

Aloe vera 1:1

Aloe vera 10:1

Aloe vera polvo 200:1

Ascorbil fosfato de magnesio (map) 

Astaxantina

Beta-arbutina

Ble-40™ extracto de hoja de bambú (40% flavonoid & 20% lactone)

Cafeina

Chitosano (no animal)

Espirulina

Éter etílico pantenil
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ÓLEOS ESSENCIAIS

Óleo essencial de alecrim

Óleo essencial de manjerona

Óleo essencial de orégano

Óleo essencial de tomilho vermelho

ÓLEOS VEGETAIS E MANTEIGAS

Azeite (bagaço)

Azeite refinado

Extravirgem de azeite

manteiga de karité

Manteiga de mafura

Óleo de abacate

Óleo de amendoa doce

Óleo de argan

Óleo de Arvensis

Extracto de pepita de uva (polyphenoles)

Extracto de té blanco (98% polyphenol, 55% egcg)

Extracto de té negro (40% teaflavina)

Extracto de té verde (95% polyphenol, 40% egcg)  

Glabridina 40% 

Glicirretinato de estearilo

Glicirricinato de dipotasio (dpg)

Glicirrizinato de monoamonio (mag)

Glucosido de cetona de frambuesa (rkg)

Hialuronato de sódio hmw (1500 - 1800 kda)

Hialuronato de sódio lmw (10 - 100 kda)

Hialuronato de sódio mmw (100 - 1500 kda)

Hialuronato de sódio mmw (500 - 700 kda)

N-acetil d glucosamina

N-acetil d glucosamina (non-animal derived)

Niacinamida usp  /nicotinamida

Oligo hialuronato de sódio (<10kda)

Pantenol (d)

Pantenol (dl)

Pearlpure (polvo de perla de mar)

Resveratrol

Sd duo-bright-c (ácido etil ascórbico)

Tocoferol
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QUELANTES

EDTA Sal disódica

EDTA Sal tetrasódica

FILTROS SOLARES

Benzofenona-1

Benzofenona-2

Benzofenona-3

Benzofenona-4

Benzofenona-6

Benzofenona-8

Benzofenona-9

Bisoctrizole

BMDM (avobenzona)

Dietilhexil butamido triazona

Etilhexil triazona

Etocrileno

Homossalato

Octocrylene

Salicilato de octilo

Óleo de baobá

Óleo de cânhamo orgânico

Óleo de gergelim

Óleo de girassol

Óleo de girassol (alto oleico)

Óleo de jojoba

Óleo de lunaria

Óleo de marula

Óleo de melão kalahari

Óleo de moringa

Óleo de nim

Óleo de semente de cânhamo (coração)

Óleo de semente de cânhamo (coração) orgânico

Óleo de semente de cânhamo (natural / virgem)

Óleo de semente manketti

Óleo de soja

Óleo de ximenia



Os dados contidos neste documento são baseados em nosso conhecimento. Esta informação não 
implica qualquer garantia, o cliente deve garantir a adequação do conteúdo ao seu fim específico. 
Nossos produtos são vendidos de acordo com nossas Condições Gerais de Venda.

barcelonesa@barcelonesa.com
+34 935 439 135
www.grupbarcelonesa.com

https://www.grupbarcelonesa.com/pt-pt/cosmetica?utm_source=cosmetica_pdf&utm_medium=listado_pt&utm_campaign=url_listados&utm_content=listado_cosmetica_especialidades

