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Manifesto

Durante milênios, fomos evoluindo à medida que conseguimos compreender os dons da natureza, que 
através dos quatro elementos vitais - ar, água, fogo e terra - nos trazem a inspiração para criar os 
mais diversos produtos naturais benéficos aos seres vivos. O elemento ar é o símbolo de poder mental e 
respiração, já o elemento água, é essencial para a nossa existência. O elemento fogo é conhecido pela 
sua energia vital e poder de transformação, e a terra é o elemento da vida, que representa todos aqueles 
que aqui habitam de forma sinérgica. 

Diante deste mundo fascinante, nasce o conceito Natural 4 Life. Uma plataforma composta por produtos 
verdes, capazes de oferecer soluções eficazes para as pessoas que clamam por cosméticos sustentáveis, 
que respeitam a natureza e a vida.



A essência do
natural começa aqui.
Viva o green!



Pilares Natural 4 Life

Vegan
Compreendem os cosméticos isentos de ingredientes de origem animal e que não foram testados 
em animais. Durante o processo de fabricação, nenhum ingrediente, produto ou subproduto de 
origem animal pode ser utilizado.

Clean Beauty
São os cosméticos desenvolvidos e produzidos sem quaisquer ingredientes tóxicos comprovados ou 
suspeitos, que possam causar algum dano ao nosso organismo ou ao meio ambiente. Não necessitam 
conter somente ingredientes de origem natural. Prezam pela transparência na hora de nomear e 
informar os seus ingredientes ao consumidor.

Natural
De acordo com o referencial COSMOS, são cosméticos formulados com ingredientes de origem 
natural, presentes na lista positiva. As matérias-primas utilizadas podem ser obtidas a partir de 
minerais, ingredientes de origem mineral ou animal e agroingredientes quimicamente ou fisicamente 
processados. Não há exigência para utilização de uma concentração mínima de ingredientes orgânicos. 



% Green
São cosméticos que contêm no mínimo 50% de composição de origem natural, calculada pelo 
conteúdo de carbono renovável. Os ingredientes podem ser obtidos por processo natural, de fonte 
renovável, podendo ou não ser quimicamente processados. Considera a naturalidade dos produtos de 
acordo com as definições para ingredientes da ISO 16128.

Organic
De acordo com o referencial COSMOS, são cosméticos formulados com ingredientes certificados, 
que devem possuir 95% de matérias-primas orgânicas fisicamente processadas. Só podem conter os 
ingredientes sintéticos que estão presentes na lista positiva e 20% do total da fórmula deve ser orgânico. 



64%

GREEN

Snow breeze
Stick para lâminas

Cód.: 01BC120419

Sinta em questão de segundos um furacão de incríveis sensações, 
através da textura macia da neve, da brisa refrescante do ar e da 
hidratação profunda da água.

Molha-se o stick na água e aplica-se diretamente sobre 
a pele seca ou úmida. As lâminas deslizam suavemente 
e revela-se uma pele macia, hidratada e livre de pelos. 
Perfeito para barbear ou depilar de maneira prática, 
rápida e sustentável.

Procedimento
Pesar componentes da Fase I, Fase II e Fase III separadamente e aquecer a uma 
temperatura de 75°C - 80°C. Com baixa agitação, adicionar na sequência a Fase II 
e Fase III sob a fase I. O processo de agitação deve prosseguir por pelo menos 30 
minutos a uma temperatura de 80°C. Fundir a Fase IV a uma temperatura de 80°C 
e incorporar a mistura sob baixa agitação. Adicionar Fase V na sequência descrita e 
homogeneizar lentamente. Envasar ainda quente.
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5.0
Fase Ingrediente % Uso

I

II

III

IV

V

ÁCIDO ESTEÁRICO

CETIOL® HE

ÁGUA

GLICERINA BD VEGETAL

ÁCIDO ESTEÁRICO

5.00

2.00

QSP

25.00

3.00

3.00

0.25

0.05

1.00

2.00

3.00

3.00

0.25

4.00

2.00

3.00

1.00

4.00
1.00

3.00

0.80

ÓLEO DE COCO REFINADO

ALOE VERA 200:1

EDTA TETRASSÓDICO

L - MENTHOL FLOCOS FCC

CETIOL® SB 45

BELSIL® DMC 6038

Hidróxido de sódio*

*Matéria-prima de outro fornecedor.

TINOGARD® CP

TEXAPON® V 95

CEGESOFT® PS 6

PLANTAREN® 2000 UP

VITAMIN E ACETATE CARE

ÓLEO DE SEMENTE DE UVA
CUTINA® GMS V

COMPERLAN® KD

FRAGRÂNCIA KL 430975  



Surfing the clouds
Booster pro-aging 

Cód.: 03FC120419

O sopro do ar eleva o vapor de água ao céu, transformando 
microgotículas em nuvem, que ao inflar transborda em uma incessante 
chuva de hidratação.

Para ser usado puro ou na customização de cremes, este 
sérum possui efeito hidratante, lifting e de preenchimento
imediato de rugas e linhas de expressão. Melhora a textura 
da pele, sendo um tratamento rejuvenescedor com ação 
antioxidante e de renovação celular. 

Procedimento
Misturar entre si, itens Fase I e adicionar à Fase II. Separadamente misturar itens Fase 
III, adicionar à Fase I+II e agitar até formação de emulsão leve e homogênea. Ajustar 
o pH (5,5 – 6,5), se necessário. 
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*Matéria-prima de outro fornecedor.

Fase Produto% uso (peso)
5.0
Fase Ingrediente % Uso

I

II

III

GLICERINA BD VEGETAL

DEHYMULS® PGPH

ÁGUA

EUMULGIN® SG

2.00

qsp 100

0.40

0.20
0.25

4.00
5.00
6.00
1.00

3.00

1.50

1.50
6.00

0.50RHEOCARE® XGN

CETIOL® CC
CETIOL® C 5
VITAMINA A PALMITATE CARE
BELSIL® ECO DM 350

ULTRA FILLING SPHERES®

CETIOL® ULTIMATE

Óleo essencial alecrim*

KEM NAT

TINOGARD® CP

78%

GREEN



Aquabio shield
Protetor solar facial FPS 30  

Cód.: 02FC120419

Em contato intenso com a pureza da água e a suavidade do ar, 
conseguimos nos conectar com a natureza plena, livre de substâncias 
nocivas ao nosso corpo e ao meio que nos cerca.

De textura macia e fluida, refrescante como a água, 
protege dos danos causados pelo sol enquanto ativa o 
sistema de proteção natural da pele. Melhora a aparência 
da pele oleosa ou acneica, reduzindo poros, vermelhidão, 
cravos, pápulas e pústulas. Devolve a sensação de pele 
limpa, fresca e leve.

Procedimento
Pesar Fase I. Pré-misturar Fase II e adicionar Fase III. Separadamente, colocar 
sob aquecimento a 65-75 °C. Após, adicionar Fase I sobre Fase II+III, lentamente 
e sob agitação constante até formar uma emulsão lisa e homogênea. Quando 
a temperatura atingir <40°C, adicionar Fase IV e Fase V na sequência descrita e 
homogeneizar. Ajustar o pH 6,0 – 7,0 se necessário.
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5.0
Fase Ingrediente % Uso

I

II

III

IV

V

EUMULGIN® VL 75

KEM NAT

GLICERINA BD VEGETAL

ÁGUA

TINOSORB® S LITE AQUA
TINOSORB® M
TINOSORB® A2B

2.00

1.50

2.00

QSP

5.00
4.00
8.00

1.00

0.25

0.50

0.05

1.50

0.30

1.00

6.00

8.00

2.00

6.00

EUMULGIN® SG

TINOGARD® CP

RHEOCARE® XGN

EDTA DISSÓDICO

TINOSORB® S

FRAGRÂNCIA KL 430973

UVINUL® T 150

CETIOL® ULTIMATE

CETIOL® CC

BETAPUR™ A00067

CETIOL® C5

51%

GREEN



Divine awakeness
Máscara rejuvenescedora        

Cód.: 01FC120419

Comece seu dia positivamente. O ar puro revitalizador e a água fresca 
ao amanhecer são capazes de proporcionar um despertar divino. 

Tratamento intensivo para rugas e linhas de expressão, 
que restaura a função metabólica e mecânica das 
células da pele, revertendo os sinais de envelhecimento. 
Desperta a juventude da pele: aumenta a hidratação, reduz 
rugas e linhas finas e aumenta a densidade e firmeza.

Procedimento
Misturar entre si, itens Fase I e adicionar à Fase II. Separadamente misturar itens Fase III, 
adicionar à Fase I+II e agitar até formação de emulsão leve e homogênea. Ajustar o pH 
(5,5 – 6,5), se necessário. 
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5.0
Fase Ingrediente % Uso

I

II

III

Glicerina BD vegetal orgânica*

CETIOL® CC

ÁGUA

EUMULGIN® SG

4.00

qsp 100

0.25
4.00
5.00
6.00
0.03
1.50
0.20

1.00RHEOCARE® XGN

CEGESOFT® PS 6
CETIOL® ULTIMATE
DERMAGENIST® PW PSE 10004
KEM NAT
Óleo essencial palma rosa orgânico*

*Matéria-prima de outro fornecedor.

87%

GREEN



A pinch of storm
Cleanser detox capilar

Cód.: 02BC120419

Sentir o frescor de uma limpeza profunda é extremamente 
revigorante. Uma sensação de equilíbrio e proteção que a água em  
abundância pode nos oferecer.

Solução antipoluição para todos os tipos de cabelos, 
da raíz às pontas. Protege o couro cabeludo e os 
folículos capilares dos efeitos nocivos da poluição, 
trazendo refrescância, vitalidade e hidratação. Cabelos 
limpos, perfumados e vibrantes por mais tempo.

Procedimento
Misturar entre si, itens Fase I e separadamente misturar itens Fase II. Após adicionar 
Fase I à Fase II e misturar lentamente. Pré-misturar itens Fase III, adicionar à Fase I+II e 
misturar lentamente até completa homogeneização. Ajustar o pH (5,5 – 6,5),
se necessário. 

12
VEGAN   CLEAN BEAUTY  NATURAL   ORGANIC

5.0
Fase Ingrediente % Uso

I

II

III

Glicerina BD vegetal orgânica*

PLANTACARE® 818 UP

ÁGUA
DEHYQUART® GUAR N
RAMBUVITAL™

PLANTAPON® LGC SORB

8.00

qsp 100
1.00
0.10

24.00
12.00
6.00
1.00

20.00
1.00

2.00
0.20

1.50RHEOCARE® XGN

DEHYTON® PK 45
LAMESOFT® PO 65

Original Extract™ Lemon Bio*
LIPOFRUCTYL™ ARGAN 9779

KEM NAT
Óleo essencial lemon grass*

*Matéria-prima de outro fornecedor.

94%

GREEN



Especialidades Embacaps

Cetiol® Ultimate
Emoliente volátil de altíssima espalhabilidade. Confere 
sensorial macio e extra seco. 100% natural, biodegradável. 
Aprovado COSMOS.

Cetiol® C 5
Emoliente de origem 100% natural, biodegradável. Possui 
mesmo perfil sensorial do ciclometicone. Aprovado COSMOS.
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Aloe Vera 200:1
Hidratante, anti-inflamatório, regenerador celular e antirradicais 
livres. Extrato em pó, concentrado.

BELSIL® ECO DM 350
Dimeticone produzido via processo à base de biometanol, que 
respeita o meio ambiente. Promove maciez e toque aveludado.

Eumulgin® VL 75
Emulsionante de origem vegetal, isento de OE e de elevada 
compatibilidade dérmica. Pode ser processado a frio. 
Aprovado COSMOS.

Betapur™
Extrato de folhas de boldo do chile, que regula e equilibra a 
flora da pele por meio da ativação da síntese de ß-defensina. 
Diminui a inflamação, vermelhidão, reduz o tamanho dos 
poros e melhora a aparência da pele oleosa e com acne. 

Cegesoft® PS 6
Emoliente de origem natural, 100% derivado de fontes 
renováveis. Alta concentração de Omega-3 e Omega-6. Confere 
sensorial luxuoso e duradouro à pele. Aprovado COSMOS.

Dermagenist™
Extrato aquoso padronizado de folhas de manjerona, 
restaura a função metabólica e mecânica dos fibroblastos, 
protegendo-os das modificações epigenéticas prejudiciais. 
Clinicamente comprovado para melhorar a densidade e 
firmeza da pele. Aprovado COSMOS.

Eumulgin® SG
Emulsionante não iônico 0/A efetivo em baixas concentrações 
de uso. Compatível com eletrólitos. Auxilia na formação de gel 
lamelar. Aprovado COSMOS. 
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Tinogard® CP
Antioxidante na forma líquida, altamente eficiente para 
estabilizar fragrâncias, ceras e óleos. Não volátil, evita o 
amarelamento e alteração de odor nas formulações. 

Ultra Filling Spheres®
Associação de ácido hialurônico de baixo peso molecular 
com konjac, capaz de absorver 200 vezes seu tamanho 
em água. Preenchimento imediato de rugas e linhas de 
expressão. Restaura a pele de dentro para fora. Efeito lifting 
para uma aparência jovem.

Tinosorb® A2B
Dispersão aquosa de filtro orgânico particulado, permite 
fórmulas com sensoriais mais leves e maior flexibilidade 
ao formulador. Potencializa o efeito dos filtros lipossolúveis. 
Dispersa, refrata e absorve as radiações, promovendo 
proteção contra UVB, UVA II, Infravermelho e luz visível (HEV).

Tinosorb® S Lite Aqua
Filtro ideal para sistemas de baixa viscosidade. Possui 
tecnologia de encapsulamento que permite a dispersão 
em água, possibilitando maior flexibilidade de formulação 
e melhor sensorial. Efeito booster de proteção. Auxilia na 
resistência à água. 

KEM NAT
Blend conservante de amplo espectro para cosméticos tradicionais 
e naturais. Combinação sinérgica de álcool benzílico com 
monoésteres de glicerila. Aprovado COSMOS.

Lamesoft® PO 65
Biolipídio sobreengordurante para suavidade e hidratação da 
pele. Doa brilho e facilita o pentear. Reduz frizz e volume dos fios.  
100% derivado de fontes renováveis. Aprovado COSMOS.

Plantapon® LGC Sorb
Tensoativo aniônico que combina a suavidade característica de 
APGs com excelentes propriedades de formação de espuma e 
sensoriais. Estável em pH ácido. Sulfate free, EO free e PO free.
Aprovado COSMOS.

Rambuvital™
Extrato de sementes do Rambutan, 100% origem natural. Protege 
o cabelo da poluição e aumenta a vitalidade do bulbo capilar. 
Hidrata o couro cabeludo, trazendo saúde e conforto. Evita o 
mau odor causado pela oxidação do sebo por agentes poluentes. 
Doa brilho e proteção antiquebra. Aprovado COSMOS.

Lipofructyl™ Argan LS 9779
Óleo orgânico do Argan, rico em ácidos graxos poli-insaturados 
e tocoferóis naturais, com ação antioxidante. Promove hidratação, 
brilho e maciez ao cabelo. Sem efeito oleoso. Certificado COSMOS.

Rheocare® XGN
Goma xantana de grau cosmético, vegana. Possibilita 
a formulação de produtos transparentes. Aprovado 
COSMOS.
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Em breve os elementos fogo e terra nos trarão 

novas inspirações para incríveis formulações cosméticas.

AGUARDE!



Fone (51) 3371-1 150
vendas@embacaps.com.br
www.embacaps.com.br

s iga-nos:   /embacaps
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