
MaizeCare™ Clarity Polymer
A transparência que você quer e o desempenho que 
precisa em um Modelador de Cabelo sustentável 

Os consumidores estão cada vez mais conscientes dos benefícios 
dos ingredientes naturais e orgânicos, e isso vêm alimentando a 
demanda por produtos de modelagem de cabelo mais sustentáveis. 
O MaizeCare™ Clarity Polymer de base natural e biodegradável 
Tem uma propriedade de formação de filme que proporciona uma 
sensação não pegajosa ao toque ao modelar.

O ingrediente à base de milho é usado como um polímero fixador de 
alto desempenho que oferece retenção de cachos, rigidez do cabelo, 
compatibilidade com carbômero para formulações transparentes.

Nome do INCI: Amido de milho hidrolisado

Benefícios para formuladores:
•  Agente para formulações de modelagem de  

cabelo transparentes

• Processo de formulação à frio

•  Solução ideal para formuladores que buscam ingredientes 
ambientalmente amigáveis

•  Capacidade de atingir uma variedade de níveis de retenção 
com excelente estética

•  Compatível com modificadores de reologia sintéticos  
e naturais 

• Permite versatilidade no formato da formulação

• Mistura de baixa fricção

• Dispersa em minutos

• 100% de origem natural (ISO 16128)

• Não é GMO

• Facilmente biodegradável

• Aprovado por COSMOS/ECOCERT

• Vegano

Listado no Catálogo de Ingredientes Cosméticos na China

Benefícios para os consumidores:
• Géis de cabelo transparentes e sprays de bomba
• A solução aquosa forma uma película natural no cabelo            
• Alta durabilidade ao penteado

• Excelente resistência à umidade
•  Vegano
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Géis comerciais para cabelo Polímeros MaizeCare™ 
na fórmula de teste

Polímeros de modelagem comparativos 
em fórmulas de teste

Maizecare™ Clarity Polymer oferece desempenho transparente em um formato de produto natural.

Auxiliar de modelagem usado:

Benchmark comercial nº 1 PVP (polivinilpirrolidona)
Benchmark comercial nº 2  PVP (polivinilpirrolidona), Acrilatos/Hidroxiésteres Acrilatos Copolímero
Benchmark comercial nº 3  Goma desidroxantana
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MaizeCare™ Clarity Polymer exibe resistência 
superior à umidade ao PVP a 80% RH após 24 hs.

•  Rigidez comparável entre  MaizeCare™ Clarity  
Polymer e PVP

•   Maior rigidez em função da maior concentração  
de polímero

• 

Gel modelador: Rigidez do cabelo
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Gel modelador: Cachos de longa duração
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NOTA: Não deve ser inferida nenhuma liberdade de violação de qualquer patente de propriedade da Dow ou de outros. Como as condições de uso e as leis aplicáveis podem diferir de um local 
para outro e podem mudar com o tempo, o Cliente é responsável por determinar se os produtos e as informações neste documento são adequados para uso do Cliente e por garantir que o local de 
trabalho e as práticas de descarte estejam em conformidade com leis aplicáveis e outras promulgações governamentais. O produto exibido neste documento pode não estar disponível para venda e 
/ ou disponível em todas as geografias onde a Dow é representada. As reivindicações feitas podem não ter sido aprovadas para uso em todos os países. A Dow não assume nenhuma obrigação ou 
responsabilidade pelas informações aqui presentes. As referências à “Dow” ou à “Empresa” significam a entidade legal da Dow que vende os produtos ao Cliente, a menos que seja expressamente 
indicado de outra forma. NÃO É DADA NENHUMA GARANTIA; TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM ESTÃO EXPRESSAMENTE 
EXCLUÍDAS.
®™ Marca registrada da The Dow Chemical Company (“Dow”) ou uma empresa afiliada da Dow

© 2022 The Dow Chemical Company. Todos os direitos reservados.
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