MEADOWFOAM CP

INCI NAME (EU): Limnanthes Alba Seed Oil
INCI NAME (PCPC): Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil
CAS NUMBERS: 153065-40-8, 169107-13-5
EC NUMBER: 604-884-4
JCLD: 552440
PRODUTO DOS EUA

Folha de Dados do Produto: Meadowfoam CP
Meadowfoam CP é o triglicerídeo puro do óleo contido nas sementes de Limnanthes alba (Meadowfoam).
Processado em temperaturas extremamente baixas e clarificado usando apenas filtração, o óleo mantém
um perfil enriquecido de materiais delicados como tocoferóis e outros antioxidantes bem conhecidos
como os fitoesteróis. Com uma tonalidade laranja avermelhada profunda e um aroma terroso agradável, o
Meadowfoam CP é recomendado para produtos de cuidado com a pele e de cuidado com o sol que exigem
o máximo desempenho de um emoliente natural.

Propriedades típicas
Aparência:
Cor:
Odor:
Categoria:

Límpida
Laranja avermelhado
Terroso
Emoliente

Destaques e aplicações do produto
»»
»»
»»
»»
»»

Estabilidade oxidativa extraordinária
Pode ser utilizado para estabilizar outros óleos naturais
Rico em ativos naturais
Prensagem a frio
Utilização principal em cuidados com a pele e o corpo

Embalagem

Tambores de 190,5 kg (420 libras)
Baldes de 15,9 kg (35 libras)

Condições de armazenamento
Os recipientes lacrados devem ser armazenados em temperaturas entre 10° e 25° C (50° e 77° F). Os
recipientes podem ser lacrados novamente depois de abertos e armazenados na mesma faixa de
temperatura por até 12 meses. Se o material aberto for armazenado por mais de 12 meses, é indicado o uso
de nitrogênio.

Data de vencimento

A Natural Plant Products garante a qualidade do produto final por 3 anos a partir da data de
fabricação, desde que o lacre não tenha sido violado e o material tenha sido armazenado conforme
as recomendações do fabricante.

Origem e abastecimento
»» Germoplasma – não geneticamente modificado
»» Produção de sementes - EUA
»» Fabricação - EUA
Estes dados são apresentados de boa fé e se baseiam em informações supostamente confiáveis, que são fornecidas
apenas para avaliação, investigação e verificação dos diferentes fatores que podem afetar os resultados. A Natural
Plant Products, Inc. produz e vende o Meadowfoam CP com o entendimento de que os compradores realizarão seus
próprios testes para determinar a adequação do produto para seu uso particular. Não é dada, nem está implícita,
nenhuma garantia de precisão ou de resultados. A Natural Plant Products, Inc. não assume responsabilidades por
nenhum dano pessoal ou à propriedade como resultado do uso ou de incidentes com o produto. As declarações sobre
o uso do Meadowfoam CP da Natural Plant Products não devem ser interpretadas como recomendações, sugestões ou
incentivos para usá-lo na infração de qualquer patente ou em violação de quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis.
Nenhuma responsabilidade resultante de tal uso é assumida.
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