
AVOGELIA® DS 

OCZYSZCZA 
I NAWILŻA  



Avogelia® DS dostarcza olejowe składniki 
emolientu do produktu myjącego bez 
negatywnego wpływu na transparentność 
produktu gotowego i objętość piany. 
Do produkcji surowca wykorzystano składniki 
pochodzenia naturalnego, dzięki czemu 
Avogelia® DS spełnia wymagania standardów 
dla kosmetyków naturalnych. 
Avogelia® DS to mieszanina naturalnych 
surowców - lipoaminokwasów zawartych 
w oleju kokosowym, aminokwasów z ryżu oraz 
oleju awokado. Ze względu na dużą zawartość 
witamin, minerałów i wiele właściwości 
prozdrowotnych, awokado określa się jako 
„superowoc”. 
Otrzymywany przez tłoczenie na zimno olej 
jest szeroko znany ze swoich właściwości 
odżywczych  oraz zdolności do odbudowywania 
płaszcza hydrolipidowego naskórka. Swoim 
działaniem zmniejsza transepidermalny 
ubytek wody (TEWL), chroni skórę przed 
promieniowaniem UV oraz atakiem wolnych 
rodników. Ponadto aktywuje metabolizm 
fibroblastów przez stymulowanie syntezy 
kolagenu i hamowanie aktywności kolagenaz.
 
Badania in vivo*:

• znaczne zmniejszenie poziomu TEWL - 
o ponad 7,4%

• redukcję wydzielania sebum aż o 14,1% 
• poprawę nawilżenia skóry o 11,2% 

* po 14 dniach stosowania surowca

Zastosowanie :
• żele pod prysznic
• szampony nawilżające
• środki do higieny intymnej
• produkty do mycia dla dzieci
• pianki do golenia
• wody micelarne
• chusteczki nawilżane
• delikatne detergenty

INCI 
Aqua, Sodium Cocoyl Amino Acids, Glycerin, 
Persea Gratissima Oil 

Układ konserwujący:
• Sodium Benzoate

ISO 16128
• Indeksy naturalności: 

Natural Index: 0,6-0,7% 
Natural Orgin Index: 0,9-1

• Spełnia wymagania ECOCERT/ 
COSMOS, Nature

Dozowanie
• 2 - 5%

SILKY TOUCH SHAMPOO 09-TE-07-18
FAZA SUROWCE INCI % W/W

A Demineralized water aqua q.s. 

 Gluconolattone Gluconolactone 1,5

 Glucovar 120 PEG-120 Methyyl glucose dioleate 2

B PERLASTAN® L-301 Sodium lauroyl sarcosinate 12

 PLANTACARE® 2000 UP2 Decyl Glucoside 10

 Sabosol PGO3 Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate 2

C Avogelia DS4 Aqua, Sodium Cocoyl, Amino Acids, Glycerin, Persea 
Gratissima Oil

5

 Fragrance  0,2

D Demineralized water Aqua 2

 Vari®  Silk P Hydrolyzed Silk 0,5

 E Physiogenyl® PF5 Magnesium PCA, Manganese PCA, Sodium PCA, Zinc PCA 1

 Preservatives  q.s. 

AVOGELIA® DS
Oczyszczenie łagodne dla skóry

Avogelia® DS to zaawansowany 
środek powierzchniowo 
czynny, zapewniający delikatne 
oczyszczanie połączone 
z dermokompatybilnymi 
właściwości nawilżającymi, dzięki 
którym nadaje się do innowacyjnych 
i łagodnych produktów myjących. 

Dzięki zastosowaniu surowca Avogelia® DS 
udaje się uzyskać delikatną, kremową piankę - 
przyjemną dla skóry i doskonałą do łagodnych 
układów detergentowych. Avogelia® DS 
nie narusza hydrolipidowej warstwy skóry 
i przywraca odpowiedni poziom nawilżenia. 
Surowiec normalizuje poziom sebum tylko 
w miejscach, które tego wymagają, więc idealnie 
sprawdzi się w produktach dla cer mieszanych. 

Dostawcy: 1.Schill + Seilacher; 2.Basf, 3.Sabo; 4.Variati; 5. Solabia

Procedura: Wymieszać składniki fazy A, podgrzać do 45-50°C, wymieszać surowce fazy B następnie podgrzać do 
45-50°C. Dodać fazę B do fazy A. Wymieszać surowce fazy C. Dodać fazę C do fazy A+B. Wymieszać składniki fazy D. 
Dodać fazę D do fazy A+B+C. Następnie dodać fazę E oraz konserwanty. 
Właściwości: pH: 5-5,5; lepkość: (Fungilab R3, rpm 30, 25°C) 1200-1400 mPa*s


