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Nawilża i nadaje gładkość
INCI: Polymethylsilsesquioxane

MIRASIL MICROPEARL 40



Mirasil Micropearl 40

INCI: Polymethylsilsesquioxane

Mirasil Micropearl 40 to specjalistyczna żywica 
silikonowa, która daje efekt matujący oraz 
optycznie wygładza zmarszczki. Występuje w 
postaci cząsteczek o średnicy ok. 4 µm, a dzięki 
swoim właściwościom hydrofobowym, zapewnia 
dodatkową poprawę wodoodporności.

Po aplikacji nadaje przyjemny poślizg bez uczucia 
tłustości czy lepkości - efekt "ball-bearing". Dzięki 
swojej trójwymiarowej strukturze, doskonale 
sprawdza się w połączeniu z polimerami 
filmotwórczymi w tuszach do rzęs, jako czynnik 
budujący ich grubość. Poza tym, Mirasil Micropearl 
40 znajduje zastosowanie między innymi we 
wszelkich emulsjach. 

Efekt SOFT FOCUS
Dodatkową zaletą Mirasil Micropearl 40 jest to, 
że jego drobinki skutecznie wypełniają wszelkie 
nierówności na powierzchni skóry i dzięki temu, że 
skuteczne rozpraszają światło, dają bardzo dobry 
efekt matujący. Mirasil Micropearl 40 doskonale 
maskuje niedoskonałości na skórze oraz nadaje 
jednorodny, zdrowy i naturalny wygląd skórze.

Skóra przed po aplikacji kremu bez 
dodatku Mirasil Micropearl 40

Skóra po jednokrotnej aplikacji 
kremu z dodatkiem 5,5% Mirasil 

Micropearl 40

Skóra po dwukrotnej aplikacji 
kremu z dodatkiem 5,5% Mirasil 

Micropearl 40 – bardzo skuteczny 
efekt matujący/maskujący 
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Wizualizacja efektu „ball-bearing”

Wizualizacja dystrybucji Mirasil 
Micropearl 40 na powierzchni rzęs 

– efekt powiększenia objętości
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Zalety produktu

 • nadaje pudrowy efekt poślizgu, bez uczucia lepkości czy tłustości
 • daje efekt „ball-bearing”
 • matuje, rozprasza światło, maskuje niedoskonałości
 • poprawia wodoodporność
 • jest kompatybilny z organicznymi i nieorganicznymi filtrami UV
 • niweluje uczucie lepkości i tłustości

Zastosowanie i dozowanie

Emulsje (dozowanie 3,0-5,0%)
 • nadaje suche i jedwabiste uczucie na skórze
 • maskuje zmarszczki i inne niedoskonałości na skórze
 • minimalizuje uczucie lepkości i tłustości
 • pochłania sebum

Kosmetyka kolorowa (dozowanie 1,0-5,0%)
 • nadaje suche i jedwabiste uczucie na skórze
 • maskuje zmarszczki i inne niedoskonałości na skórze
 • minimalizuje uczucie lepkości i tłustości
 • ułatwia jednorodną dystrybucję pigmentów
 • nadaje objętość – tusze do rzęs

Pudry (dozowanie 5,0-35,0%)
 • minimalizuje uczucie lepkości i tłustości
 • nadaje suche i jedwabiste uczucie na skórze
 • pochłania sebum
 • maskuje zmarszczki i inne niedoskonałości na skórze

Kosmetyka do opalania (dozowanie 1,0-5,0%)
 • poprawia dystrybucję filtrów UV
 • jest kompatybilny z organicznymi i nieorganicznymi filtrami UV
 • redukuje uczucie lepkości i tłustości
 • matuje

Ewaluacja sensoryczna
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www.brenntag.pl

Kontakt
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel.: 77 472 15 00
fax: 77 472 16 00
biuro@brenntag.pl

Znajdź najbliższego przedstawiciela handlowego:
https://link.do/kxPDu
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