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FORTBASE INTENSE PRO-3

Os clientes estão cada vez mais em busca de ingredientes inovadores e de alto desempenho para os cabelos, que 
também são seguros, sustentáveis e ecológicos. Ao mesmo tempo, a nova categoria de produtos para cuidados 
com os cabelos está gerando atenção significativa no mercado. Fortbase Intense Pro-3 de Hallstar, uma base  
auto-emulsionante catiônica, é uma resposta emocionante a estas tendências do mercado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
NOME DO INCI:  Álcool Cetearyl (e) Cloreto De Determineydimonium (e) Lactato De  
 Stearamidopropyldimethylamine (e) Methosulfate De Behentrimonium 
DOSAGEM RECOMENDADA:  3.0% - 10.0% 
APARÊNCIA  (25 ° C): flocos brancos a amarelos 
ATIVOS CATIONICOS:  20 – 30%
pH (10% sol, 25 ° C):  4.5 – 6.5

BENEFÍCIOS AVANÇADOS DE CONDICIONAMENTO E DESEMBARAÇAMENTO PARA  
CABELOS CACHEADOS 
Nossa equipe de desenvolvimento de produtos no Brasil (antes - Fortinbrás) tem uma vasta experiência na criação de ingredientes 
para tratamento capilar com alegações fundamentadas.  

Fortbase Intense Pro-3 trata-se de um novo auto-emulsificador catiônico que oferece vários benefícios: 

• Alta estabilidade 
• Flocos que são facilmente incorporados na fase óleo 
• Amidoamina pré-neutralizada 
• Sinergismo de ingrediente catiônico que melhora a deposição de seus ativos no cabelo 
• Cadeia C22:0 garante segurança e desempenho 
• Composição livre de etoxilados e CTAC 

É importante ressaltar que as propriedades da Fortbase Intense Pro-3 a tornam um ingrediente fácil de formular.

Fortbase Intense Pro-3 é adequado em formulações para cabelo, como cremes para pentear, condicionadores, cremes para 
coloração de cabelos e máscaras. Ele ajuda na redução de volume e definição de cachos, adiciona suavidade e melhora a 
penteabilidade dos cabelos secos e úmidos. 

Para saber mais sobre a Fortbase Intense Pro-3 da Hallstar, entre em contato com contato@hallstar.com
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