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ORMADRY
ORMADRY SED
O PRODUTO
ORMADRY SED é obtido a partir de algas marinhas das classes Phaeophyceae (algas marrons) e
Rhodophyceae (algas vermelhas), coletadas na costa do nordeste brasileiro.
As algas são selecionadas, secas e processadas e o extrato obtido é combinado com diatomita
e desidratado sob condições especiais que asseguram ao produto alta atividade cosmética.
PROPRIEDADES
ORMADRY SED combina a atividade hidratante e protetora das algas marinhas com a ação
plastificante da diatomita. ORMADRY pode ser usado na formulação de produtos para
tratamento estético em spas ou para tratamento em cabine, catalisando e ativando os
processos bioquímicos que permitem a hidratação, a vitalização e o condicionamento da pele.
APLICAÇÕES
ORMADRY SED é um ativo indicado para produtos com apelo de hidratação, rejuvenescimento
e tonificação, tais como produtos para spas ou para tratamento intensivo e pode ser incluído
em fórmulas de:
Máscaras para o rosto
Máscaras de tratamento para corpo
Mud-packs
Cremes de massagem
Cremes de polimento
ORMADRY CLC
O PRODUTO
ORMADRY CLC é obtido a partir de algas marinhas da classe Rhodophyceae (algas vermelhas),
coletadas na costa do nordeste brasileiro.
As algas são selecionadas, extraídas e o extrato obtido é desidratado sob condições especiais
que asseguram ao produto alta atividade cosmética.
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PROPRIEDADES
ORMADRY CLC é um poderoso agente hidratante e protetor, atuando sobre a pele e os
cabelos. ORMADRY CLC reduz os sintomas de irritação (vermelhidão e "stinging") que surgem
durante e após a aplicação de produtos agressivos e irritantes sobre a pele.
ORMADRY CLC é igualmente efetivo na proteção dos cabelos contra os danos produzidos por
produtos oxidantes e/ou alcalinos.
APLICAÇÕES
ORMADRY CLC é um produto indicado como agente hidratante e protetor em fórmulas de
produtos agressivos e irritantes, tais como:
Pós clareadores
Tinturas capilares em pó
Tinturas capilares em pasta
Máscaras pós-depilatórias ( para rosto e corpo)
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