Care Creations®
Emollient Jockey
Temos o prazer de apresentar
nosso mais novo aplicativo da
web: O Emollient Jockey!

Com o aumento da personalização impulsionando o crescimento na
indústria da beleza, os fabricantes sustentam diversas marcas para atender
às diferentes necessidades dos consumidores, o que requer recursos e
tempo consideráveis na escolha dos ingredientes destes produtos!
O Emollient Jockey é a nova ferramenta digital e gratuita da BASF
permite que os usuários acesso a diversas possibilidades de sensoriais em
apenas alguns cliques, encontrando o emoliente certo para sua formulação.
Essa ferramenta simplifica o trabalho diário dos formuladores, para que eles
possam aproveitar ao máximo os diferentes emolientes, suas características
e seu desempenho..
Ajuste as propriedades físico-químicas e as variantes sensoriais
selecionando e combinando os emolientes certos!

Para experimentar o aplicativo acesse:
www.carecreations.basf.com/product-formulations/tools/emollients-jockey-tool

Todos os dados ao seu alcance!
Chega de pesquisas na Internet ou através de
catálogos. Obtenha uma visão abrangente de nosso
portfolio de emolientes, incluindo os resultados de
nossas pesquisas técnicas e sensoriais.

Experimente! xx
Regule a sua seleção de emolientes ajustando os painéis de
controle fáceis de usar. Fatores de filtro como viscosidade,
tensão superficial ou espalhabilidade, permitem que você
mergulhe profundamente no conhecimento técnico da BASF.
Combine seu resultado com atributos sensoriais como
suavidade, pegajosidade ou sensorial tipo óleo de
silicone para agilizar a construção da sua formulação.

Visualize!
Visualize sua seleção no diagrama de radar de leitura
fácil para comparar uma seleção de emolientes ou
reconhecer outliers à primeira vista.
Combinar sua seleção com os emolientes referência de
todo o setor lhe dará orientação adicional.

Tenha um panorama completo
Não são apenas as características individuais do produto
que podem ser de grande interesse: Como um grupo de
produtos atua em termos de propriedades técnicas ou
sensoriais? Quais são as tendências significativas em
relação a um portfólio de emoliente completo?
A visualização da matriz fornecerá um panorama geral e
a perspectiva correta para identificar tendências
significativas.
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