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As tendências evoluem rapidamente, mas a Dow pode ajudá-
lo a estar à frente com ingredientes e conhecimento para a 
formulação de produtos de última geração para cuidados com 
a pele que atendam às demandas de seus clientes.

Com as mais recentes soluções em ingredientes da Dow, 
é possível criar produtos que se espalham mais facilmente 
para uma aplicação mais suave, quase sem esforço, com 
dispersão uniforme de pigmento – produtos que mantêm suas 
características e duram mais tempo do que outros disponíveis 
no mercado. As novas tecnologias da Dow também criam 
novas texturas, minimizam a sensação pegajosa ou oleosa de 
outros ingredientes e formulam produtos leves que exibem 
uma sensação sedosa durante e após a aplicação.

Para saber mais sobre um produto listado no catálogo,  
entre em contato com o seu representante da Dow.
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Emolientes/Condicionadores para a pele

Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma do Produto Viscosidade (cP) Aplicação/Benefício
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FOAMYSENSE™ N10 Polymer PEG-2M Pó solúvel em água 30-50 (Solução Aquosa a 5%)

Oferece a sensação de deslizamento e
lubrificação enquanto aumenta a espuma.
Melhora a espalhabilidade de produtos de
limpeza, depilação, cuidados da pele
e proteção solar.

FOAMYSENSE™ N750 Polymer PEG-7M Pó solúvel em água 600-1.000 (Solução Aquosa a 5%)

FOAMYSENSE™ N3000 Polymer PEG-14M Pó solúvel em água 12-50 (Solução Aquosa a 5%)

FOAMYSENSE™ 205 Polymer PEG-14M Pó solúvel em água 4.500-8.800 (Solução Aquosa a 5%)

FOAMYSENSE™ N12K Polymer PEG-23M Pó solúvel em água 400-800 (Solução Aquosa a 2%)

FOAMYSENSE™ N60K Polymer PEG-45M Pó solúvel em água 200-400 (Solução Aquosa a 2%)

FOAMYSENSE™ 301 Polymer PEG-90M Pó solúvel em água 1.650-5.500 (Solução Aquosa a 1%)
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Fluid AP Low Odor PPG-14 Butyl Ether Líquido 100

Fornece emoliência, dissolução e 
deslizamento em loções para a pele, 
removedores de maquiagem dos olhos, 
antiperspirantes e desodorantes.

UCON™ LB-1715  PPG-40 Butyl Ether Líquido 320-350
Fornece emoliência, dissolução e 
deslizamento em loções para a pele e 
removedores de maquiagem dos olhos.

UCON™  50-HB-660 PPG-12-Buteth-16 Líquido 120-130 Fornece emoliência, dissolução e 
deslizamento em produtos para body wash, 
loções para a pele e tônicos e produtos de 
proteção solar diária.UCON™  50-HB-3520 PPG-28-Buteth-35 Líquido 650-700

UCON™ 75-H-450 PEG/PPG-17/6 Copolymer Líquido 84-94
Fornece emoliência, dissolução  
e deslizamento em tônicos faciais  
e aplicações de lavagem do corpo.
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SoftCAT™ Polymer SK-MH Polyquaternium 67 Pó 2.500 (Solução Aquosa a 1%) Dedicated to skin conditioning and deposition 
of caring ingredients (e.g., natural oils, 
silicones, etc.).

UCARE™ Polymer JR-30M Polyquaternium-10 Pó 30.000 (Solução Aquosa a 2%)

UCARE™ Polymer JR-400 Polyquaternium-10 Pó 300–500 (Solução Aquosa a 2%)
Dedicated to skin conditioning. Provides 
moisturization, reduces damage to barrier 
function of the skin caused by soap.

UCARE™ Extreme Polymer Polyquaternium-10 Pó 3.000-7.000 (Solução Aquosa a 1%)

A bioderived and biodegradable cationic 
cellulosic polymer that can be used as 
principal conditioning agent. This cellulosic 
polymer is derived from non-GMO and PEFC 
(Programme for Endorsement of Forest 
Certification) certified wood pulp.

As seguintes propriedades são típicas, não devem ser consideradas especificações do produto.  
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Auxiliares de Formulação

Nome do Produto Nome INCI Ativo (%) Veículo HLB 
(Calculado) Aplicação/Benefício

DOWSIL™ 5225C Formulation Aid Cyclopentasiloxane (and) PEG/PPG 18/18 
Dimethicone 10,5 XIAMETER™ 

PMX-0245 Fluid 2

Cria emulsões W/Si de média a alta viscosidade. Pode estabilizar o
nível elevado de glicóis, tais como sais de alumínio e glicerina, na fase
aquosa. Processamento a frio.

DOWSIL™ ES-5226 DM Formulation 
Aid

Dimethicone (and) PEG/PPG-18/18 
Dimethicone 37,5 XIAMETER™ 

PMX-200 Fluid, 2 cSt 2

DOWSIL™ ES-5227 DM Formulation 
Aid 

Dimethicone (and) PEG/PPG-18/18 
Dimethicone 25 XIAMETER™ 

PMX-200 Fluid, 5 cSt 2

DOWSIL™ BY-11-030 Emulsifier Cyclopentasiloxane (and) PEG/PPG-19/19 
Dimethicone 50 XIAMETER™ 

PMX-0245 Fluid 3.6 Cria emulsões W/Si de média a alta viscosidade. Pode estabilizar o nível
elevado de glicóis, tais como a glicerina e etanol. Pode preparar géis únicos 
com óleos voláteis. Processamento a frio.DOWSIL™ BY-25-337  

Silicone Emulsifier
PEG/PPG-19/19 Dimethicone (and) C13-16 
Isoparaffin (and) C10-13 Isoparaffin 50 Isoparaffin N/A

DOWSIL™ ES-5612 Formulation Aid PEG-10 Dimethicone 100 Nenhum 4

Cria emulsões W/O de baixa a média viscosidade. Emulsiona uma
ampla variedade de silicone e fases orgânicas. Fácil de usar. Útil como
dispersante para nanopartículas de TiO2 ou pós de ZnO em fluidos de
silicone. Pouco odor.

DOWSIL™ 5200 Formulation Aid Lauryl PEG/PPG-18/18 Methicone 100 Nenhum 2.2
Adequado para emulsões W/O e W/O+Si de fase oleosa de baixa
a média polaridade (por exemplo, óleo mineral, óleo éster) graças à
presença da cadeia alquila. Processamento a frio.

DOWSIL™ ES-5300 Formulation Aid Lauryl PEG-10 Tris (Trimethylsiloxy) Silylethyl 
Dimethicone 100 Nenhum 3

Cria emulsões W/O com baixa a alta viscosidade com uma fase oleosa
de alta flexibilidade e alta capacidade de emulsificação combinada
com uma leve percepção sensorial. Auxiliar de dispersão para pós e
pigmentos micronizados. Pouco odor.

DOWSIL™ ES-5600 
Silicone Glycerol Emulsifier

Cetyl Diglyceryl Tris (Trimethylsiloxy) Silylethyl 
Dimethicone 100 Nenhum 2

Emulsificante W/O com funcionalidades de poliglicerol. Capaz de criar
emulsões de baixa a alta viscosidade com óleos de baixa a alta polaridade.
Auxílio de dispersão para pós e pigmentos micronizados. Fornece leve
sensação e baixo branqueamento. Pouco odor. Processamento a frio.

DOWSIL™ ES-5700 Formulation Aid Cetyl Diglyceryl Tris(Trimethylsiloxy)silylethyl 
Dimethicone 100 Nenhum 2.5

Copolímero de PEG/dimeticona para emulsões W/Si e W/ Si + O de
média a alta viscosidade. Útil como um agente dispersante para pós
micronizados tais como TiO2 em fluidos de silicone.

DOWSIL™ ES-5800 Formulation aid Carboxydecyl Dimethicone 100 Nenhum N/A
Carboxy functional silicone for oil-in-water and silicone-in-water emulsions with
smaller particle. Dispersant for powder in aqueous media. Allows to work as
surface treatment for pigments and fine particles.

DOWSIL™ FZ-2233  
Silicone Emulsifier

Bis-Isobutyl PEG/PPG-10/7 Dimethicone 
Copolymer 100 Nenhum 2.5

Copolímero de PEG/dimeticona para emulsões W/Si e W/ Si + O de
média a alta viscosidade. Útil como um agente dispersante para pós
micronizados tais como TiO2 em fluidos de silicone.

DOWSIL™ 9011 Silicone  
Elastomer Blend

Cyclopentasiloxane (and) PEG-12 
Dimethicone Crosspolymer 12,5 XIAMETER™ 

PMX-0245 Fluid 1.7
Cria emulsões W/Si de baixa a média viscosidade. Pode estabilizar o
nível elevado de glicóis, tais como sais de alumínio e glicerina em fase
aquosa. Processamento a frio. 

XIAMETER™ OFX-5329 Fluid PEG-12 Dimethicone 100 Nenhum 6.7 Útil para emulsões O/W ou Si/W. Pode produzir emulsões estáveis e
finas em água. Capazes de formar vesículas de silicone.

DOWSIL™ ES-5373 Formulation Aid PEG-12 Dimethicone 100 Nenhum 8 Útil para emulsões O/W ou Si/W. Pode produzir emulsões estáveis e
finas em água. Pouco odor.

As seguintes propriedades são típicas, não devem ser consideradas especificações do produto.
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https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-5225c-formulation-aid.03026213z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-es-5226-dm-formulation-aid.04090219z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-es-5226-dm-formulation-aid.04090219z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-es-5227-dm-formulation-aid.04096218h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-es-5227-dm-formulation-aid.04096218h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-by-11-030.02707047z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-by-25-337.02795698z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-by-25-337.02795698z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-es-5612-formulation-aid.04089895z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-5200-formulation-aid.02060256z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-es-5300-formulation-aid.04101603z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-es-5600-silicone-glycerol-emulsifier.04112214z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-es-5600-silicone-glycerol-emulsifier.04112214z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fz-2233.04068464z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fz-2233.04068464z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-9011-silicone-elastomer-blend.03235998z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-9011-silicone-elastomer-blend.03235998z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-ofx-5329-fluid.02018080z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-es-5373-formulation-aid.04126078z.html


Surfactantes
Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma do Produto Ativo (%) Aplicação/Benefício
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EcoSense™ 1200 Surfactant Lauryl Glucoside High-Viscosity Líquido 50

Recomendado para ambos os segmentos de mercado
em massa e natural. Origem 100% vegetal. Biodegradáveis
para aplicações em body wash, produtos de limpeza
e lenços faciais.

EcoSense™ 919 Surfactant Coco Glucoside Líquido 50

EcoSense™ 3000 Surfactant Decyl Glucoside Líquido 51

Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma do Produto Viscosidade (cSt) Aplicação/Benefício
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e XIAMETER™ OFX-0190 Fluid PEG/PPG -18/18 Dimethicone Líquido 1.500-2.500 
Fornece um bom controle de espuma e uma sensação
sensorial sedosa nas aplicações de body wash.

XIAMETER™ OFX-0193 Fluid PEG-12 Dimethicone Líquido 250-380 

As seguintes propriedades são típicas, não devem ser consideradas especificações do produto.

Surfactantes
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https://www.dow.com/en-us/pdp.ecosense-1200-surfactant.240263z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.ecosense-919-surfactant.240264z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.ecosense-3000-surfactant.364151z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-ofx-0190-fluid.04022346h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-ofx-0193-fluid.04072032h.html


Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Gravidade 

específica a 25°C
Índice de  
refração a 25°C

Ponto de
Fulgor (°C) Aplicação/Benefício 
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XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane Cyclopentasiloxane 0,95 1,397 76

Veículos voláteis de baixo peso molecular que 
podem ser usados como removedores transitórios. 
Boa compatibilidade com óleo e álcool. Nenhum 
resíduo de pele nem efeito de resfriamento em 
formulações para cuidados com a pele. Pode ser 
formulado em sistemas isentos de óleo. Melhora o 
padrão de pulverização e sem manchas ou ardor em 
aplicações AP/Deo. 

XIAMETER™ PMX-0246 Cyclohexasiloxane Cyclohexasiloxane (and) 
Cyclopentasiloxane 0,96 1,399 93

XIAMETER™ PMX-0345 Cyclosiloxane Blend Cyclopentasiloxane (and) 
Cyclohexasiloxane 0,96 1,398 74

XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid 0.65 cSt Disiloxane 0,76 1,375 -3

XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid 1 cSt Trisiloxane 0,82 1,382 30

XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid 1.5 cSt Dimethicone 0,85 1,387 57

XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid 2 cSt Dimethicone 0,87 1,389 87

XIAMETER™ PMX-1184 Silicone Fluid Dimethicone (and) Trisiloxane 0,85 1,388 42

O veículo de silicone volátil que pode reduzir 
a aderência e brancura em formulações de 
antiperspirante e desodorante. Efeito não 
refrescante na pele e fornece uma sensação 
agradável à pele.

DOWSIL™ FZ-3196 Fluid Caprylyl Methicone 0,84 1,413 110

Solvente de volatilidade moderada que traz uma 
sensação suave única, não gordurosa e sedosa 
com excelente espalhabilidade. Compatível com 
uma ampla variedade de óleos. Reduz a oleosidade 
e aderência de outros óleos. Bom meio para 
dispersão de pigmentos.
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e XIAMETER™ PMX-200 Fluid 5 cSt Dimethicone 0,915 1,397 134

Dimeticonas de médio a alto peso molecular 
que fornecem emoliência, substantividade, 
lubrificação, efeito de deslizamento, ensaboamento, 
condicionamento, proteção e espalhabilidade em 
aplicações para pele e para maquiagens.

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 6 cSt Dimethicone 0,925 1,397 153

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 10 cSt Dimethicone 0,934 1,399 211

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 20 cSt Dimethicone 0,950 1,401 246
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XIAMETER™ PMX-200 Fluid 50 cSt Dimethicone 0,960 1,402 > 326

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 100 cSt Dimethicone 0,965 1,402 > 326

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 200 cSt Dimethicone 0,970 1,403 > 326

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 350 cSt Dimethicone 0,970 1,404 > 326

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 500 cSt Dimethicone 0,970 1,404 > 326

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 1000 cSt Dimethicone 0,970 1,404 > 326
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de XIAMETER™ PMX-200 Fluid 12.500 cSt Dimethicone 0,970 1,404 > 326

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 60.000 cSt Dimethicone 0,970 1,404 > 326

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 300.000 cSt Dimethicone 0,970 1,404 > 326

XIAMETER™ PMX-200 Fluid 500.000 cSt Dimethicone 0,970 1,403 321

As seguintes propriedades são típicas, não devem ser consideradas especificações do produto.  
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https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-0245-cyclopentasiloxane.01645196z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-0246-cyclohexasiloxane.02238977z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-0345-cyclosiloxane-blend.01235249z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-65-cst.04088216h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-1-cst.04088389h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-15-cst.04088413h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-2-cst.04088549h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-1184-silicone-fluid.02696665z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fz-3196-fluid.04060158z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-5-cst.01013131z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-6-cst.04128576z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-10-cst.01013165z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-20-cst.04088872h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-50-cst.01013181z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-100-cst.01013190z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-200-cst.01013203z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-350-cst.01013211z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-500-cst.01013238z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-1000-cst.01013246z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-12500-cst.01013360z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-60000-cst.01013394z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-300000-cst.02831538z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.xiameter-pmx-200-silicone-fluid-500000-cst.02923335z.html


Tipo de
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Índice de  
refração a 25°C Viscosidade (cSt) Aplicação/Benefício 

Fl
ui

do
s 

de
 s

ilic
on

e

Es
pe

ci
al

id
ad

es

DOWSIL™ 556 Cosmetic Grade Fluid Phenyltrimethicone 0,98 1,460 15-30 Alto índice de refração, sensação suave e boa
espalhabilidade. Compatível com ingredientes orgânicos.

DOWSIL™ 2502 Cosmetic Fluid Cetyl Dimethicone 0,86 1,448 45
Compatível com óleos vegetais e de hidrocarbonetos, 
filtros solares orgânicos e ésteres. Resistente à lavagem, 
material semioclusivo que oferece hidratação controlada.

DOWSIL™ 5562 Carbinol Fluid Bis-Hydroxyethoxypropyl 
Dimethicone 0,98 1,410 30-60

Adjuvante de processamento que ajuda na dispersão 
do pigmento. Ampla gama de compatibilidades com 
solventes polares e não polares. Aumenta a liberação  
da fragrância.

Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Sólido (%) Veículo Viscosidade (cSt Aplicação/Benefício 
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XIAMETER™ PMX-1411 Fluid Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone 15 Cyclopentasiloxane 6.000 cSt Proporciona um filme sobre a pele, transmitindo uma 

sensação suave e aveludada na pele. Permite efeitos  
de longa duração e é resistente à lavagem. Secagem 
imediata. Sensação suave e macia.

XIAMETER™ PMX-1501 Fluid Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethiconol 15 Cyclopentasiloxane 4.500-8.000 cSt

XIAMETER™ PMX-1504 Fluid C11-13 Isoparaffin (and) 
Isohexadecane (and) Dimethiconol 26-28 C11-13 Isoparaffin 

(and) Isohexadecane 25.000-35.000 cSt Provides film barrier properties together with a light, 
velvety feel. Provides good oil compatibility.

XIAMETER™ PMX-1505 Fluid Isododecane (and) Dimethiconol 13-17 Isododecane 800-2.200 cPs
Delivers a film on the skin, imparting soft. Enables 
long-lasting effects and is wash- off resistant. Immediate 
drying. Soft and smooth feel.

XIAMETER™ PMX-1507 Fluid Dimethicone (and) Dimethiconol 17,5-19,5 Dimethicone 5.200-8.400 cPs Provides film barrier properties together with a long- 
lasting lubricious and velvety skin feel.

DOWSIL™ BY 25-320 C13-16 Isoparaffin (and) 
Dimethicone 20

C13-16 Isoparaffin 
and C10-13 
Isoparaffin

10.000 cSt Fornece boa compatibilidade com óleos orgânicos além 
da resistência à lavagem e benefícios de longa duração.

XIAMETER™ PMX-9027 Fluid
Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethiconol (and) Dimethicone 
Crosspolymer

11 Cyclopentasiloxane 3.000-5.000 cSt

Fornece uma sensação levemente empoeirada, suave, 
lubrificante e não pegajosa na pele. Combinação ideal 
entre a sensação de goma de silicone e elastômero 
de silicone: efeito ligeiramente matificante a partir 
do elastômero juntamente com uma sensação mais 
duradoura proporcionada pela goma de silicone.
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sensação sensação de pele lubrificada e aveludada de 
longa duração.XIAMETER™ PMX-1503 Fluid Dimethicone (and) Dimethiconol 15 Dimethicone 2.000 cSt

XIAMETER™ PMX-1508 Fluid C13-15 Alkane (and) Dimethiconol 19,5-21,5 C13-15 Alkane 5.200-8.400 cPs Provides film barrier properties together with a long- 
lasting lubricious kin feel.
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e DOWSIL™ 3901 Liquid Satin Blend Dimethicone (and) Dimethicone/Vinyl 

Dimethicone Crosspolymer 6,25 Dimethicone 1.500 cPs Fornece a textura fibrosa única com alta lubricidade e 
brilho. Proporciona uma sensação suave e sedosa, com 
um benefício percebido de hidratação.DOWSIL™ 3903 Liquid Satin Blend Isododecane (and) Dimethicone/ 

Vinyl Dimethicone Crosspolymer 7-8 Isododecane 1.000-8.000 cPs

As seguintes propriedades são típicas, não devem ser consideradas especificações do produto.

Acentuardores Sensoriais
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Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Ativo (%) Tamanho médio  

da partícula Conservantes Aplicação/Benefício 
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Pó

DOWSIL™ 9506 Powder Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer 100 1-6 Microns NA

Elastômero de silicone em pó capaz de absorver óleos. 
Proporciona sensação suave de pó não gorduroso.  
Alta absorção de gordura. Espessante de fase oleosa.

DOWSIL™ 9701 Cosmetic Powder Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer (and) Silica 100 1-10 Microns NA

Elastômero de silicone em pó de fluxo livre com 
dispersão superior. Fornece sensação seca e sedosa. 
Absorção de óleo e gordura. Espessante de fase oleosa.

DOWSIL™ EP-9215 Cosmetic Powder Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer 100 2-7 Microns NA Elastômero de silicone em pó que proporciona sensação 

sedosa e empoeirada na pele. Absorção de gordura.

DOWSIL™ EP-9289 LL Cosmetic Powder Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer (and) Lauroyl Lysine 100 NT NA

Elastômero de silicone em pó, combinado com lauril 
lisina, proporciona suavidade e uma sensação cremosa 
na pele. Alta absorção de gordura. Melhora  
a compactação de pó.

DOWSIL™ EP-9608 Cosmetic Powder Dimethicone Crosspolymer (and) 
Dimethicone 100 1-8 Microns NA

Oil loaded silicone elastomer powder provides rich non 
powdery feel and masks pores naturally. Very easy to 
handle and does not agglomerate which makes it the 
ideal silicone powder for manufacturing operations. 
Designed for compact/pressed powder and color 
cosmetic applications.

DOWSIL™ EP-9610 Cosmetic Powder Dimethicone Crosspolymer 100 1-8 Microns NA
Silicone elastomer powder providing superior softness, 
elastomeric bouncing feel, oil/sebum absorption, matte 
effect. Allow various textures. 

Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Veículo Teor Não Volátil (%) Viscosidade (cP) Aplicação/Benefício 

DOWSIL™ 9040 Silicone Elastomer Blend Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone Crosspolymer Cyclopentasiloxane 12-12,75 250.000-580.000

Proporciona uma sensação suave e seca para formulações 
e uma aparência fosca para a pele. Espessante de fase 
oleosa de pseudoplasticidade. Veículo volátil.
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DOWSIL™ 9045 Silicone Elastomer Blend Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone Crosspolymer Cyclopentasiloxane 12-12,75 350.000-550.000 Proporciona uma sensação suave e seca para 

formulações e uma aparência fosca para a pele. 
Não esférico. Espessante de fase oleosa de 
pseudoplasticidade. Veículo volátil.DOWSIL™ EL-9048 Silicone Elastomer Blend Cyclopentasiloxane (and) 

Dimethicone Crosspolymer Cyclopentasiloxane 12-12,75 350.000-550.000 

DOWSIL™ EL-9080 Silicone Elastomer Blend
Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer

Cyclopentasiloxane 12,25-13,75 250.000-50.000 

Provides a smooth & powdery feel to formulation and a 
matte appearance to skin. Non balling. Shear thinning oil 
phase thickener. Volatile Veículo. High transparency.Ideal 
for fragrance free formulation.

DOWSIL™ EL-9081 Silicone Elastomer Blend Dimethicone (and) Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer Dimethicone (2 cSt) ~ 14 250.000-500.000

Provides a smooth feel to formulation and improves 
compatibility with other cosmetic ingredients. Non 
balling. Viscosity builder with lower use dosage. Volatile 
Veículo. Low color, low odor and high transparency.

DOWSIL™ EL-TIPS Silicone Elastomer Blend C13-15 Alkane (and) Dimethicone/
Vinyl Dimethicone Crosspolymer C13-15 Alkane ~ 26,5 250.000-550.000

Provides a smooth feel to formulation and blur effect to 
skin. Non balling. Non volatile sugar care source Veículo 
produced by biofermentation. Silicone elastomer blend 
with 0.7 natural origin index per ISO 16-128 standard. 
High transparency. Ideal for non alcohol fragrance 
formulation and formulation with high natural content.

As seguintes propriedades são típicas, mas não devem ser consideradas especificações do produto.
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https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-9506-powder.02723484h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-9701-cosmetic-powder.04031656z.html
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https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-el-9080-elastomer-blend.4135310z.html


Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Veículo Teor Não Volátil (%) Viscosidade (cP) Aplicação/Benefício 

DOWSIL™ EL-9140 DM Silicone Elastomer Blend Dimethicone (and) Dimethicone 
Crosspolymer Dimethicone (1.5 cSt) 13.25-14.75 350,000-575,000 Provides a smooth and powdery feel to formulation and a 

matte appearance to skin. Non balling. Shear thinning oil 
phase thickener. Volatile carrier.DOWSIL™ EL-9240 Silicone Elastomer Blend Dimethicone (and) Dimethicone 

Crosspolymer Dimethicone (2 cSt) 13-14.5 350,000-575,000 

DOWSIL™ 9041 Silicone Elastomer Blend Dimethicone (and) Dimethicone 
Crosspolymer Dimethicone (5 cSt) NA 300,000-500,000 

Smooth, silky, non-greasy skin feel. Shear thinning oil 
phase thickener. Non-volatile carrier

DOWSIL™ EL-9241 DM Silicone Elastomer Blend Dimethicone (and) Dimethicone 
Crosspolymer Dimethicone (5 cSt) NA 300,000-500,000 

DOWSIL™ 9046 Silicone Elastomer Blend Cyclopentasiloxane (and) Petrolatum 
(and) Dimethicone Crosspolymer

Cyclopentasiloxane 
Petrolatum 22.3-25.3 40,000-100,000 Semi-occlusive material with excellent spreadability and 

low greasiness. USP-grade petrolatum. 

DOWSIL™ FB-9586 Silicone Elastomer Blend
Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer (and) Dimethicone

Cyclopentasiloxane 
Dimethicone 40-50 30,000-70,000 Provides non-greasy, non-tacky, smooth, slippery, 

powdery feel and matte appearance to the skin.

DOWSIL™ 9546 Silicone Elastomer Blend

Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone Crosspolymer (and) 
Dimethicone/Vinyldimethicone 
Crosspolymer (and) Dimethiconol

Cyclopentasiloxane 15-16 250,000-450,000 
Provides a dry, silky and non-greasy feel to formulations 
and a matte appearance to skin. Shear thinning oil phase 
thickener. Volatile carrier.
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DOWSIL™ 9591 Cosmetic Powder Dispersion Cyclopentasiloxane (and) 
Polysilicone-11 Cyclopentasiloxane 21-26 30,000-70,000

Fornece uma sensação seca, suave, sedosa, leve e de 
pó e uma aparência fosca para a pele.

DOWSIL™ 9852 Elastomer
Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer

Cyclopentasiloxane 21-26 30,000-70,000

DOWSIL™ EL-8040 ID Silicone Organic Blend Isododecane (and) Dimethicone 
Crosspolymer Isododecane 15.25-16.75 300,000-550,000 Sensação de elastômero fornecida a partir de um 

veículo orgânico de alta volatilidade. Não transferência 
DOWSIL™ EL-8048 ID Silicone melhorada nas 
formulações cosméticas coloridas.DOWSIL™ EL-8048 ID Silicone Organic Blend Isododecane (and) Dimethicone 

Crosspolymer Isododecane 13.50-16.50 200,000-400,000 

DOWSIL™ EL-8050 ID Silicone Organic Elastomer 
Blend

Isododecane (and) Dimethicone/Bis-
Isobutyl PPG-20 Crosspolymer Isododecane 14.25-15.75 350,000-575,000 

Fornece uma sensação seca, sedosa para formulações e 
aparência fosca à pele. Boa compatibilidade com óleos 
orgânicos, incluindo filtros solares. Não transferência 
melhorada nas formulações cosméticas coloridas.

DOWSIL™ EL-8051 IN Silicone Organic Elastomer 
Blend

Isodecyl Neopentanoate (and) 
Dimethicone/Bis-Isobutyl PPG-20 
Crosspolymer 

Isodecyl 
Neopentanoate NA 350,000-575,000 

Proporciona uma sensação suave às formulações. 
Boa compatibilidade com óleos orgânicos incluindo 
protetores solares.

DOWSIL™ EL-8052 IH Silicone Organic Elastomer 
Blend

Isohexadecane (and) Dimethicone/
Bis- Isobutyl PPG 20 Crosspolymer Isohexadecane 16-17.5 350,000-575,000 

Proporciona uma sensação suave e sedosa e aparência 
fosca da pele. Boa compatibilidade com óleos orgânicos, 
incluindo filtros solares.

DOWSIL™ EL-7314 Silicone Elastomer Blend Isododecane (and) Hexyl/Succinyl 
Dimethicone Crosspolymer Isododecane 30-32 > 1,000,000

Provides a smooth feel. Excellent sebum, water, and 
rub-off resistance. Ability to incorporate water and polar 
materials while maintaining a viscous, gel structure. 
Improved organic compatibility versus traditional silicone 
elastomer gels. Rheology modifier in water based and 
anhydrous systems.

DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend Caprylyl Methicone (and) PEG-12 
Dimethicone/ PPG-20 Crosspolymer Caprylyl Methicone 17.5-19.5 275,000-995,000 

Proporciona uma sensação suave e aparência fosca 
para a pele. Boa compatibilidade com óleos orgânicos. 
Capacidade de incorporar água e materiais polares como 
glicerina através de processamento a frio mantendo a 
textura e sensação de elastômero de silicone.

As seguintes propriedades são típicas, mas não devem ser consideradas especificações do produto.

Acentuardores Sensoriais
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https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-el-8052-ih-silicone-organic-elastomer-blend.04082024z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html


Reforçadores de Fator de Proteção Solar
Nome do Produto Nome INCI Product Form Solid (%) Aplicação/Benefício

SunSpheres™ Powder Styrene/Acrylate Copolymer Pó 98 Intensifica o desempenho UVA e UVB de filtros de proteção
solar inorgânicos e orgânicos.

SunSpheres™ PGL Polymer Styrene/Acrylates Copolymer Líquido 24,5-26,5

Enables greater SPF efficiency in sun care and daily wear SPF 
products. Raises the UV protection over the whole UVA/UVB 
spectrum, working equally well with organic and inorganic 
sunscreen filters.

SunSpheres™ BIO SPF Booster Mycrocristalline Cellulose Pó 94

Bio-based, readily biodegradable SPF booster (UVA and 
UVB). Allows reduced amount of UV filters. Useful for wide 
variety of cosmetic products using either inorganic or organic 
UV filters. Naturality Origin Index (ISO1 16128): 0.97. Readily 
biodegradable (OECD301).

As seguintes propriedades são típicas, mas não devem ser consideradas especificações do produto.R
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Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Conservantes Sólido (%) Viscosidade (cP) Aplicação/Benefício 

DOWSIL™ HMW 2220 Non-ionic Emulsion
Divinyldimethicone/Dimethicone 
Copolymer (and) C12-13 Pareth-23 
(and) C12-13 Pareth-3

Phenoxyethanol 60
Internal Phase 
Viscosity > 
120.000.000

Non ionic emulsion of high molecular weight PDMS. 
Allows a rich texture to skin care formulations. Creates 
a film on the skin which is resistant to wash. Provides 
excellent skin feel together with foam boosting in rinse off 
applications.
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DOWSIL™ 7-3100 Gum Blend HIP Emulsion
Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethiconol (and) Laureth-4 (and) 
Laureth-23

Phenoxyethanol + 
(Methyl/Propyl/Ethyl) 
Paraben

15 150.000

High internal-phase emulsion easily diluted with water. 
Allows quick and easy formulation development with 
different silicone oils, gums and elastomers. Process 
equipment can be easily cleaned with water.

DOWSIL™ 7-3101 Elastomer Blend HIP Emulsion

Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone Crosspolymer (and) 
Dimethicone (and) Laureth-23 (and) 
Laureth-4

Phenoxyethanol, 
Methylparaben, 
Isopropylparaben, 
Isobutylparaben, 
Butylparaben

15 30.000
Emulsão de fase altamente interna facilmente diluída 
em água. Permite o o rápido e fácil desenvolvimento da 
formulação com diferentes óleos de silicone, gomas e 
elastômeros. O equipamento usado no processo pode 
ser facilmente limpo com água.DOWSIL™ 7-3118 EBAP HIP Emulsion 

Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone Crosspolymer (and) 
Dimethicone (and) Laureth-23 
(and) Laureth-4

Phenoxyethanol 
Potassium Sorbate 15 30.000

DOWSIL™ 7-3120 VFAP HIP Emulsion Dimethicone (and) Trisiloxane 
(and) Ceteth-10 (and) Laureth-4

Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate 6 115.000

DOWSIL™ CE 0101 Wipes Lotion

Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethiconol (and) Laureth-4 
(and) Laureth-23 (and) Steareth-2 
(and) Steareth-100

Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin 6 85

Loção de baixa viscosidade que pode ser personalizada 
pelo acréscimo de ingredientes cosméticos adicionais 
através do processamento a frio. Atributos sensoriais 
reforçados tais como melhor suavidade e oleosidade 
e aderência reduzidas em comparação aos lenços 
comerciais. Excelentes propriedades de limpeza.
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https://www.dow.com/en-us/pdp.sunspheres-powder.183214z.html
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Auxilares de Aparência Óptica

Nome do Produto Nome INCI Forma física Ativo (%) Tamanho médio
da partícula Conservantes pH Aplicação/Benefício

DOWSIL™ EP-9801 Hydro Cosmetic 
Powder

Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
crosspolymer (and) Butylene Glycol 
(and) Silica

Pó 100 3-10 Microns NA NA

Pó de elastômero de silicone solúvel em água
que oferece foco em mascaramento de rugas/
foco suave, absorção de gordura e efeito
matificante junto a uma sensação única de pó.

DOWSIL™ VM-2270 Aerogel Fine 
Particles Silica Silylate Pó 100 5-15 Microns NA NA

Fornece mascaramento de rugas/foco suave,
e absorção de gordura. Permite espessar óleos
polares a não polares.

DOWSIL™ 9509 Silicone Elastomer 
Suspension

Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer (and) C12-14 Pareth-12

Suspensão
Aquosa 63-68 D50<4  Microns

Phenoxyethanol, 
Chlorophenesin, 
Methyl Paraben, 
Benzoic Acid

3-4.5 Fornece mascaramento de rugas/foco suave,
absorção de gordura e efeito matificante junto
a uma sensação sedosa em formulações O/W e
DOWSIL™ PF-9510 Silicone tipo hidrogel.DOWSIL™ PF-9510 Silicone Elastomer 

Suspension
Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer (and) C12-14 Pareth-12

Suspensão
Aquosa 63-68 D50<4  Microns Chlorphenesin + 

Phenoxyethanol 3-7.5

DOWSIL™ 9576 Smooth Away 
Elastomer

Dimethicone (and) Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer (and) 
Dimethicone Crosspolymer (and) 
Beeswax (and) Silica (and) Silica Silylate

Elastômero em gel
em 1,5 cSt 15-17 NA NA NA

Fornece mascaramento imediato de rugas, linhas
finas e poros em formulações anidras juntamente
a uma textura única e sensação suave.

Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma do produto Sólido (%) Eletronegativi-

dade Aplicação/Benefício
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ACULYN™ 22 Rheology Modifier Acrylate/Steareth-20 Methacrylate 
Copolymer Emulsão 30 Aniônica

Espessante aniônico para construir a viscosidade aparente. Compatível com 
sistemas surfactantes difíceis de espessar. Líquido fácil de usar.  
Sem necessidade de pré-mistura ou dispersão.

ACULYN™ 28 Rheology Modifier Acrylate/Beheneth-25 
Methacrylate Copolymer Emulsão 20 Aniônica

Espessante aniônico altamente eficiente para construir a viscosidade aparente. 
Excelente clareza em baixo pH. Compatível com sistemas de surfactantes 
difíceis de espessar, tais como glicosídeos. Recomendado para lavagem facial 
onde oferece uma sensação aquosa refrescante. Útil como um emulsificante 
polimérico independente que fornece benefícios de quebra rápida.

ACULYN™ 33A Rheology Modifier Acrylate Colymer Emulsão 28 Aniônica

Espessantes aniônicos não associativos que fornecem boa compatibilidade 
com solventes polares e a água oxigenada. ACULYN™ 33 Rheology Modifier 
e ACULYN™ 33A Rheology Modifier são soluções em suspensão de bom 
custo/benefício para sistemas não transparentes. Também podem ser usadas 
individualmente ou em combinação com ACULYN™ 22 Rheology Modifier ou 
ACULYN™ 28 Rheology Modifier como um estabilizador de emulsão.

ACULYN™ 38 Rheology Modifier Acrylate/Vinyl Neodecanoate 
Crosspolymer Emulsão 29 Aniônica

Excelente agente de suspensão aniônico para textura grossa e rica 
em produtos de enxágue, tais como body washes. Este também é um 
espessante muito versátil, oferecendo uma mistura de excelente sensação e 
resistência à umidade.

ACULYN™ 88 Rheology Modifier Acrylate/Steareth-20 Methacrylate 
Crosspolymer Emulsão 29 Aniônica Associative anionic rheology modifier very efficient at building low shear 

viscosity and impart a mild, non-greasy, non-sticky rich feel to formulations.

ACULYN™ Excel Rheology Modifier Acrylate Copolymer Emulsão 31 Aniônica Excellent anionic suspending agent for clear systems usable across a broad 
pH, including acidic pH.

ACULYN™ U Rheology Modifier Acrylates/Beheneth-25 
Methacrylate Copolymer Emulsão 30 Aniônica

Associative anionic rheology modifier developed specifically for skin and 
hair care applications. This thickener is a hydrophobically modified alkali 
soluble polymer emulsion (HASE) with unusually high aqueous thickening 
and stabilizing efficiency. Cold-processable product that instantaneously 
thickens upon neutralization, providing ease of handling and increased 
manufacturing efficiency.

As seguintes propriedades são típicas, mas não devem ser consideradas especificações do produto.

Modificadores de Reologia/Construtores de Textura/Foam Boosters M
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https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-ep-9801-hydro-cosmetic-powder.04094084z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-ep-9801-hydro-cosmetic-powder.04094084z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-vm-2270-aerogel-fine-particles.04060829z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-vm-2270-aerogel-fine-particles.04060829z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-9509-silicone-elastomer-suspension.03318257z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-9509-silicone-elastomer-suspension.03318257z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-pf-9510-elastomer-suspension.04063067z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-pf-9510-elastomer-suspension.04063067z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-9576-smooth-away-elastomer.04130173h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-9576-smooth-away-elastomer.04130173h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-22-rheology-modifier.183168z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-28-rheology-modifier.183194z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-33a-rheology-modifier.154208z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-38-rheology-modifier.183220z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-88-rheology-modifier.226595z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-excel-rheology-modifier.379892z.html


Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma do produto Sólido (%) Eletronegativi-

dade Aplicação/Benefício
U

re
ta

no

ACULYN™ 44 Rheology Modifier PEG-150/Decyl Alcohol/SMDI 
Copolymer Emulsão 35 Não iônica

Um espessante não iônico utilizável em uma ampla faixa de pH e compatível 
com ingredientes catiônicos. Oferece uma textura rica e cremosa para 
formulações.

ACULYN™ 46N Rheology Modifier* PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI 
Copolymer Emulsão 19 Não iônica

Esse modificador de reologia associativo não iônico é usado em uma 
ampla faixa de pH e compatível com ingredientes catiônicos. ACULYN™ 
46N Rheology Modifier transmite uma sensação cremosa e boa mistura às 
formulações.

Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma do produto Sólido (%) Viscosidade

a 25°C (cP) Aplicação/Benefício
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ACULYN™ 2051 Rheology Modifier

Sodium Polyacrylate 
(and) Dimethicone (and)
Cyclopentasiloxane (and) 
Trideceth-6 (and) PEG/PPG-18/18 
Dimethicone

Emulsão 26 1.500-4.000  
(30 rpm)

Espessamento e emulsão de fase aquosa. Fácil de usar (sem neutralização, 
sem aquecimento). Gera formulações suaves, não gordurosas e não oleosas. 
Excelente para estabilizar sistemas ricos em silicone.

ACULYN™ Siltouch Rheology 
Modifier

Sodium Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer (and) Dimethicone 
(and) Trideceth-6 (and) PEG/PPG-
18/18 Dimethicone

Emulsão 27 1.000-6.000  
(30 rpm)

Espessamento e emulsão de fase aquosa. Facilidade de uso (sem 
neutralização, sem aquecimento). Gera formulações suaves, não gordurosas 
e não oleosas. D4 e D5 é inferior a 0,1%. Excelente para estabilizar sistemas 
ricos em silicone.

Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma do produto Formulação de Viscosidade (cP) Aplicação/Benefício

C
el

lu
lo

se

CELLOSIZE™ Hydroxyethyl 
Cellulose PCG-10 Europer

Hydroxyethyl Cellulose

Pó solúvel em água 4.400-6.000 (at 1%, 30 rpm)
Derived from cellulose, a renewable, natural material. Nonionic, 
efficient water-phase thickener for body washes and skin cleansers. 
Cotton source- Partially non- GMO.

CELLOSIZE™ Hydroxyethyl 
Cellulose QP-300 Europe Pó solúvel em água 300-400 (at 2%, 60 rpm)

Derived from cellulose, a renewable, natural material. Nonionic, 
efficient water-phase thickener for body washes and skin cleansers. 
Wood – PECF certification-Non GMO.

CELLOSIZE™ Hydroxyethyl 
Cellulose QP-4400-H Europe Pó solúvel em água 4.800-6.000 (2%, 30 rpm)

Derived from cellulose, a renewable, natural material. Nonionic, 
efficient water-phase thickener for body washes and skin cleansers . 
Wood – PECF certification- Non GMO.

CELLOSIZE™ Hydroxyethyl 
Cellulose QP-15000-H Europe Pó solúvel em água 1.100-1.500 (at 1%, 30 rpm)

Derived from cellulose, a renewable, natural material. Nonionic, 
efficient water-phase thickener for body washes and skin cleansers. 
Wood – PECF certification- Non GMO.

CELLOSIZE™ Hydroxyethyl 
Cellulose QP-30000-H Europe Pó solúvel em água 1.500-2.400 (at 1%, 30 rpm)

Derived from cellulose, a renewable, natural material. Nonionic, 
efficient water-phase thickener for body washes and skin cleansers 
Wood – PECF certification.- Non GMO.

CELLOSIZE™ Hydroxyethyl 
Cellulose QP-52000-H Europe Pó solúvel em água 2.400-3.000 (at 1%, 30 rpm)

Derived from cellulose, a renewable, natural material. Nonionic, 
efficient water-phase thickener for body washes and skin cleansers. 
Wood – PECF certification- Non GMO.

CELLOSIZE™ Hydroxyethyl 
Cellulose QP-100 MH Europe Pó solúvel em água 4.400-6.000 (at 1%, 30 rpm)

Derived from cellulose, a renewable, natural material. Nonionic, 
efficient water-phase thickener for body washes and skin cleansers. 
Cotton source- Partially non- GMO.

CELLOSIZE™ Texture 40-0100 
Hydroxypropyl Methylcellulose

Hydroxypropyl Methylcellulose

Pó 10.000-6.500  
(2% aqueous solution)

Water thickeners that enhance and stabilize foam.  Used  in body 
washes, facial cleansers, liquid hand soaps and shaving creams. Foam 
boosters.

CELLOSIZE™ Texture 40-0101 
Hydroxypropyl Methylcellulose Pó 60.000-90.000  

(2% aqueous solution)

CELLOSIZE™ Texture 40-0202 
Hydroxypropyl Methylcellulose Pó 3.500-5.500  

(2% aqueous solution)

As seguintes propriedades são típicas, não devem ser consideradas especificações do produto.  
*Not available in Europe, Middle East, Africa and India

M
od

ifi
ca

do
re

s 
de

 R
eo

lo
gi

a/
C

on
st

ru
to

re
s 

de
 T

ex
tu

ra
/F

oa
m

 B
oo

st
er

s

10

https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-44-rheology-modifier.183178z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-46n-rheology-modifier.224956z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-2051-rheology-modifier.04055052z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-siltouch-rheology-modifier.04132164z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.aculyn-siltouch-rheology-modifier.04132164z.html


Formadores de Filme
Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Viscosidade (cP) Veículo Sólido (%) Aplicação/Benefício

Ac
ril

at
o

EPITEX™ 66 Polymer Acrylate Copolymer 500 Água 43-46 Um formador de filme orgânico para protetores solares e cosméticos 
coloridos. Excelente resistência à água, baixo custo em uso.

DOWSIL™ FA 4001  
Silicone Acrylate

Cyclopentasiloxane (and) Acrylate/
Polytrimethylsiloxymethacrylate 
Copolymer

80-400 Cyclopentasiloxane 30
Copolímero de acrilato de silicone que forma um filme rígido, de 
longa duração, resistente à lavagem, fricção e transferência. Boa 
compatibilidade com óleo.

DOWSIL™ FA 4002 ID  
Silicone Acrylate

Isododecane (and) Acrylate/
Polytrimethylsiloxymethacrylate 
Copolymer

100-500 Isododecane 40
Copolímero de acrilato de silicone que forma um filme duro, de longa 
duração, resistente à lavagem, fricção e transferência. Boa compatibilidade 
com óleo. Oferece proteção contra poluentes e firma a pele.

DOWSIL™ FA-4003 DM  
Silicone Acrylate

Dimethicone (and) Acrylate/
Polytrimethylsiloxymethacrylate 
Copolymer

199 Dimethicone 2 cSt 40

Copolímero de acrilato de silicone que forma um filme flexível de longa 
duração confortável de usar. Também fornece resistência à lavagem, 
esfregamento, gordura e transferência. Boa compatibilidade com óleo. 
Fornece proteção contra poluentes.

DOWSIL™ FA 4004 ID  
Silicone Acrylate

Isododecane (and) Acrylate/
Polytrimethylsiloxymethacrylate 
Copolymer

100 Isododecane 40

Copolímero de acrilato de silicone de secagem rápida que forma um filme 
flexível de longa duração, que é confortável de usar. Também fornece 
resistência à lavagem, esfregamento, gordura e transferência. Boa 
compatibilidade com óleo.

DOWSIL™ FA 4012  
Silicone Acrylate

Isododecane (and) Acrylate/ 
Polytrimethylsiloxymethacrylate 
Copolymer

< 300 Isododecane 40

Silicone acrylate copolymer that has good compatibility with organic 
sunscreens, pigments and cosmetic ingredients. Allows durable 
foundation with comfort to wear. Provides long lasting, non-transfer and 
comfort properties to lipstick. Also provides wash off resistance, sebum 
resistance.

DOWSIL™ FA 4103  
Silicone Acrylate Emulsion

Acrylate/
Polytrimethylsiloxymethacrylate 
(and) Laureth-1 Phosphate

10 Água 28-32

Copolímero de acrilato de silicone entregues a partir de água. Forma 
um filme flexível de longa duração confortável de usar. Também fornece 
resistência à lavagem, esfregamento, gordura e transferência. Fornece 
proteção contra poluentes. Potencializa o Fator de Proteção Solar.

DOWSIL™ FA PEPS  
Silicone Acrylate

Undecane (and) 
Tridecane (and) Acrylates/
Polytrimethylsiloxymethacrylate

25-400  Undecane (and) 
Tridecane  40

Silicone acrylate copolymer in a bio-based Veículo for improved naturality 
and better sustainability, maintaining the premium performance of silicone 
acrylates in long lasting, non transfer and wash-off resistance.

As seguintes propriedades são típicas, não devem ser consideradas especificações do produto.

Form
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Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma do produto Ponto de fusão (°C) Aplicação/Benefício
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DOWSIL™ 2501 Cosmetic Wax BIS-PEG-18 Methyl Ether 
Dimethyl Silane Sólido ~31

Cera de silicone que derrete em contato com a pele. Facilmente adicionado 
à fase aquosa. Fornece umidade e hidratação. Reduz a aderência e melhora 
as qualidades de espuma em aplicações de lavagem.

DOWSIL™ 2511 Cosmetic Wax BIS-PEG-18 Methyl Ether 
Dimethyl Silane Sólido ~36-42

Silicone wax that melts in contact with skin. Easily added to water phase. 
Provides humectancy and moisturization. Reduces tackiness  and improves 
foam qualities in wash-off applications. Contains Vitamin E.

DOWSIL™ 2503 Cosmetic Wax Stearyl Dimethicone (and) 
Octadecene Sólido 28-35

Cera de silicone semioclusiva que derrete à temperatura corporal e fornece 
uma hidratação. Boa compatibilidade com óleos orgânicos. Melhora a 
resistência à lavagem em formulações de proteção solar O/W.

DOWSIL™ AMS-C30 Cosmetic Wax C30-45 Alkyl Methicone (and) 
C30-45 Olefin Sólido 73-77

Cera de silicone com um alto ponto de fusão e compatível com muitas 
matérias-primas cosméticas não polares. Adiciona corpo aos cremes e 
loções. Fornece integridade estrutural para bastões. Atua como um agente 
de hidratação.

DOWSIL™ 580 Wax Stearoxy Trimethylsilane (and) 
Stearyl Alcohol Sólido 36-56 Cera de silicone é compatível com ingredientes orgânicos e fornece 

benefícios de lubricidade, repelência à água, filme não oclusivo e remoção.

DOWSIL™ SW-8005 C30 Resin Wax C30-45 Alkyldimethylsilyl 
Polypropylsilsesquioxane Sólido 63-71

Fornece propriedades duradouras e de não transferência. Compatível 
com ceras orgânicas, ésteres, protetores solares, óleos vegetais, óleos de 
hidrocarbonetos, D5, fragrância e silicones. Não transferência.

M
odificadores de R
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 Boosters

11

https://www.dow.com/en-us/pdp.epitex-66-polymer.240427z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4001-cm-silicone-acrylate.04050976z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4001-cm-silicone-acrylate.04050976z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4002-id-silicone-acrylate.04050616z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4002-id-silicone-acrylate.04050616z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4003-dm-silicone-acrylate.04126152h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4003-dm-silicone-acrylate.04126152h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4004-id-silicone-acrylate.04124796z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4004-id-silicone-acrylate.04124796z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4103-silicone-acrylate-emulsion.04126640z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-4103-silicone-acrylate-emulsion.04126640z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-peps-silicone-acrylate.497081z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fa-peps-silicone-acrylate.497081z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-2501-cosmetic-wax.02364352z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-2503-cosmetic-wax.02364344z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-ams-c30-cosmetic-wax.02859831z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-580-wax.01511394z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-sw-8005-c30-resin-wax.04078843z.html


Opacifantes
Nome do Produto Nome INCI Forma do produto Sólido (%) Particle Size Eletronegatividade Aplicação/Benefício

OPULYN™ 301 Opacifier Styrene/Acrylate Copolymer Emulsion 40 170 nm Aniônica

Opacificante altamente versátil para sistemas com base em 
surfactante aniônico. Melhor desempenho em faixa de pH 
ligeiramente ácido a moderada. Tolera níveis moderados de 
eletrólitos inorgânicos. Recomendado para géis de banho.

OPULYN™ 302B Opacifier Styrene/Acrylate Copolymer Emulsion 40 210 nm Aniônica

Concebido especificamente para sistemas baseados em 
surfactante aniônico em ampla faixa de pH e com baixos 
níveis de eletrólitos inorgânicos. Escolha ideal para sistemas 
com conservantes suaves, tais como géis de banho.

OPULYN™  
303B Opacifier* Styrene/Acrylamide Copolymer Emulsion 40 250 nm Não iônica Especificamente concebido para aumentar a opacidade

das formulações à base de surfactante catiônico.

As seguintes propriedades são típicas, não devem ser consideradas especificações do produto.  
*Not available in Europe, Middle East, Africa and India
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Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Viscosidade (cP) Veículo Sólido (%) Aplicação/Benefício
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DOWSIL™ FC-5001  
CM Resin Gum

Cyclopentasiloxane (and) 
Trimethylsiloxysilicate/ Dimethiconol 
Crosspolymer

1.240 Cyclopentasiloxane 36-44 

Dispersão das gomas de resina em veículos voláteis de diferentes
volatilidades. Oferece alta repelência à gordura, boa resistência à
fricção e excelente flexibilidade do filme.

DOWSIL™ FC-5002  
IDD Resin Gum

Isododecane (and) 
Trimethylsiloxysilicate/Dimethiconol 
Crosspolymer

114 Isododecane 40

DOWSIL™  FC-5004  
DM Resin Gum

Dimethicone (and) 
Trimethylsiloxysilicate/  
Dimethiconol Crosspolymer

200 Dimethicone 1.5 cSt 35-45
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DOWSIL™ MQ-1640 Flake Resin Trimethylsiloxysilicate (and) 
Polypropylsilsesquioxane NA NA 100

Solid resin that forms a semiflexible film. Provides wash-off, water and 
sebum resistance and is comfortable to wear. Compatible with organic 
Veículos. Tightens skin.

DOWSIL™ 1686 Resin Polyphenylsilsesquioxane 1.000-6.000 NA > 90 Liquid resin that can be used to generate skin care formulations that 
provide comfortable wear, colour uniformity, and improved colour retention.

DOWSIL™ MQ-1600 Solid Resin Trimethylsiloxysilicate NA NA 100 Resina sólida que forma um filme rígido. Fornece resistência à
lavagem e gordura. Compatível com veículos orgânicos.

DOWSIL™ 593 Fluid Dimethicone (and) 
Trimethylsiloxysilicate 400-1.000 Dimethicone 100 cSt 33 Dispersão de resina em veículo de silicone não volátil. Proporciona

resistência à lavagem.

DOWSIL™ RSN-0749 Resin Cyclopentasiloxane (and)  
Trimethylsiloxysilicate 200-700 Cyclopentasiloxane 50 Dispersão de resina em veículo de silicone volátil. Efeito de longa duração.
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https://www.dow.com/en-us/pdp.opulyn-301-opacifier.183297z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.opulyn-302b-opacifier.183266z.html#pdp-overview
https://www.dow.com/en-us/pdp.opulyn-303b-opacifier.183267z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.opulyn-303b-opacifier.183267z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fc-5001-cm-resin-gum.04126459h.html
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https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fc-5004-dm-15cst-silicone-resin-gum.04126460h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-fc-5004-dm-15cst-silicone-resin-gum.04126460h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-mq-1640-flake-resin.04093029z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-mq-1600-solid-resin.04078278z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-593-fluid.01225707z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-rsn-0749-resin.02705338z.html


Amaciantes
Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma Física Faixa Média (MW) Viscosidade

a 100°C (cSt) Aplicação/Benefício
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CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 300 PEG-6 Líquido 285-315 5.8

Usado em cremes e loções devido à sua afinidade com a água,  
sua natureza inerte e capacidade de solubilizar ingredientes ativos. 
O efeito umectante dos PEGs aumenta a capacidade desses cremes 
e loções em reter água enquanto também transmite um efeito 
de condicionador sobre a pele tratada, sem produzir a sensação 
de viscosidade. A umidade dos CARBOWAX™ SENTRY™ PEGs 
também ajuda a evitar a secagem de cremes e loções.

CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 400 PEG-8 Líquido 380-420 7.3

CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 540 
Blend

PEG-6 (and) PEG-32 Semissólido NA 15,8

CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 600 PEG-12 Semissólido 570-630 10,8

CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 1000 PEG-20 Semissólido 950-1.050 17,2

CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 1450 PEG-32 Sólido 1.302-1.595 26,5

CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 3350 PEG-75 Sólido 3.015-3.685 90,8

CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 4000 PEG-90 Sólido 3.600-4.400 140,4

CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 4600 PEG-100 Sólido 5.400-6.600 320

CARBOWAX™ SENTRY™ PEG 8000 PEG-180 Sólido 7.000-9.000 821,7
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CARBOWAX™ SENTRY™ MPEG 350 PEG-6 Methyl Ether Líquido 335-365 3,9 Usado em cremes e loções devido à sua afinidade com a água,  
sua natureza inerte e capacidade de solubilizar ingredientes ativos. 
O efeito umectante de MPEGs aumenta a capacidade desses 
cremes e loções em reter água enquanto também transmite um 
efeito condicionador sobre a pele tratada, sem produzir a sensação 
de viscosidade. O efeito umectante de CARBOWAX™ SENTRY™ 
MPEGs também ajuda a evitar a secagem dos cremes e loções.

CARBOWAX™ SENTRY™ MPEG 550 PEG-10 Methyl Ether Semissólido 525-575 6,5

Tipo de
Produto Nome do Produto Nome INCI Forma Física Média (MW) Aplicação/Benefício
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Propylene Glycol USP/EP Propylene Glycol Líquido 76,1

Serve como um umectante eficaz para ajudar a impedir a secagem do 
produto e pode atuar como um depressor do ponto de congelamento 
em produtos como espuma de barbear. Também pode servir como 
um solvente e um estabilizador de surfactantes, emulsões e protetores 
solares. Pode ser um veículo eficaz para sabores, fragrâncias, 
conservantes e extratos de plantas. Auxilia na formulação de produtos 
finais estáveis.

PURAGUARD™ Propylene Glycol 
USP/EP* Propylene Glycol Líquido 76,1

Usado como um umectante, agente condicionador de pele e/ou 
solvente. A pureza e versatilidade de PURAGUARD™ Propylene 
Glycol USP/ EP permitem que ele seja usado como ingrediente de 
produtos sujeitos a padrões de qualidade muito rigorosos, incluindo 
produtos farmacêuticos, alimentos, bebidas, cosméticos, produtos 
de higiene pessoal e alimentação animal.

DIPROPYLENE GLYCOL LO+ Dipropylene Glycol Líquido 134,2

Pode fornecer excelente cossolvência para água, óleos e 
hidrocarbonetos, com pureza e qualidade consistentes, mínimo 
odor, baixo potencial de irritação da pele, baixa toxicidade e 
distribuição consistente do isômero.

As seguintes propriedades são típicas, não devem ser consideradas especificações do produto.  
*Disponível apenas nos Estados Unidos

Am
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https://www.dow.com/en-us/pdp.puraguard-uspep.133084z.html
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Agentes Quelantes
Nome do Produto Nome INCI Forma do produto Ensaio (%) pH Aplicação/Benefício

VERSENE™ 100XL Chelating Agent Tetrasodium EDTA Líquido 38 Wt% as Na4EDTA 11-12 (1 Wt% Solution)

Fornecido como uma solução aquosa de sal 
tetrassódico do ácido etilenodiaminotetracético. 
Fabricados de acordo com as especificações de alta 
pureza que são concebidas para limitar as impurezas.

VERSENE™ 220 Crystals Chelating Agent Tetrasodium EDTA Pó cristalino
99,0 Wt% as Na4EDTA • 4H2O
83,2 Wt% as Na4EDTA
64,0 Wt% as H4EDTA

10,5-11,5 (1 Wt% Solution)

Uma versão seca e cristalina do VERSENE™ 100 
Chelating Agent. É útil na formulação de produtos secos 
ou onde o teor total de água de um produto deve ser 
mantido ao mínimo.

VERSENE™ Na2 Crystals Chelating Agent Disodium EDTA Pó
99,0 Wt% as Na2H2EDTA • 2H2O
89,4 Wt% as Na2H2EDTA
77,7 Wt% as H4EDTA

4,3-4,7 (1 Wt% Solution)

Um sal parcialmente neutralizado de EDTA, na forma 
seca. O agente quelante em cristais VERSENE™ Na2 
é adequado para aplicações que exigem pH neutro ou 
condições ligeiramente ácidas, como produtos para 
cuidados pessoais.

Tratamentos de Pigmento
Nome do Produto Nome INCI Viscosidade (cSt) Gravidade Específica a 25°C Ponto de fulgor (°C) Ativo (%) Aplicação/Benefício

DOWSIL™ AM-3100 
Hydrogen Fluid Hydrogen Dimethicone 40 0,97 205 100

Tratamento de superfície via reação de 
desidrogenação. Oferece repelência à água  
e à gordura.

DOWSIL™ OFS-6341 Silane Triethoxycaprylylsilane 2,04 0,875 63 100

Tratamento de superfície através da reação de
condensação de álcool. Oferece repelência à
água, sensação úmida e aderência a pele. Fácil
dispersão em silicone e veículos orgânicos.
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https://www.dow.com/en-us/pdp.versene-100-xl.5770z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.versene-220-crystals.90692z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.versene-na2-crystals-chelating-agent.9918z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-am-3100-hydrogen-fluid.04121377h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-am-3100-hydrogen-fluid.04121377h.html
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América do Norte
Ligação gratuita + 800 447 4369
Ligação tarifada + 989 832 1542
Fax + 989 832 1465

Europa, Índia, África e Oriente Médio
Ligação gratuita* + 800 3 694 6367
Ligação tarifada  + 32 3 450 2240
Ligação gratuita para Itália  + 800 783 825
Ligação gratuita para África do Sul  + 800 99 5078
Fax + 32 3 450 2815
* Ligação gratuita de Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia (prefixo 990), França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Holanda, Noruega, 

Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido
**  Ligação gratuita da Coreia, Japão, China, Taiwan, Hong Kong, Tailândia, Malásia, Cingapura, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia

dow.com/personalcareÁsia-Pacífico
Ligação gratuita** + 800 7776 7776
Ligação tarifada + 60 3 7965 5392
Ligação gratuita fax** + 800 7779 7779
Fax tarifado + 60 3 7958 5598

América Latina
Ligação tarifada + 55 11 5188 9000
Fax + 55 11 5188 9887

Através da unidade de negócio de Cuidados Pessoais e com a Casa, parte de seu portfólio de 
Soluções para o Consumidor a Dow oferece inovações únicas que permitem que os brand owners ao 
redor do mundo possam criar produtos com desempenho excepcional e novos benefícios os quais os 
consumidores podem ver e sentir. Nosso variado portfólio serve a uma grande variedade de aplicações 
nos mercados de cuidados pessoais desde cuidados da pele e com os cabelos até cuidados com 
tecidos e muitos outros. Nossas soluções inovadoras ajudam a viabilizar produtos que são únicos  
e memoráveis, e que atendem à crescente demanda do consumidores atuais. Continuamos a trazer 
tecnologias inovadoras e soluções de formulação que diferenciarem os produtos dos nossos clientes, 
melhoram a experiência do consumidor e protegem o meio ambiente. Com escritórios, unidades de 
pesquisa e desenvolvimento (R&D), fábricas e centros de aplicações para o cliente ao redor do mundo, 
a Dow tem a experiência e a base para acelerar inovações globais e locais.

Visite dow.com/personalcare para obter mais informações.

Sobre a Dow 
Home and Personal Care solutions

Imágenes: iStock_178707888, iStock_500911247, iStock_637753880, iStock_640307048, iStock_690840724

AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO REQUERIDAS PARA SUA UTILIZAÇÃO NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANUSEÁ-LO, LEIA AS FICHAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA DO PRODUTO, ASSIM COMO AS 
INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS PARA USO SEGURO, E INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E RISCOS À SAÚDE. A FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA DOW NA INTERNET WWW.
DOW.COM/PT-BR, OU PODE SER OBTIDA COM O ENGENHEIRO DE APLICAÇÕES DA DOW RESPONSÁVEL PELO SEU ATENDIMETO, UM DISTRIBUIDOR DA DOW, OU AINDA, LIGANDO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA DOW.

AVISO: A violação de qualquer patente de propriedade da Dow ou de terceiros será objeto de demanda a qualquer tempo. Posto que as condições de uso e leis aplicáveis podem variar de uma localidade para outra ou ainda sofrer alterações ao longo do tempo, é 
responsabilidade de cada cliente determinar se os produtos e informações contidos neste documento são adequados para o uso por parte do cliente e assegurar que o local de trabalho e as práticas de eliminação de resíduos cumpram a legislação vigente em cada 
região. O produto descrito nesta literatura pode não estar disponível para venda e/ou disponível em todas as geografias onde a Dow opera. As declarações sobre uso contidas neste documento podem não ter aprovação em todos os países. A Dow não assume 
nenhuma obrigação ou responsabilidade pelas informações aqui contidas. As referências à “Dow” ou a “Companhia” significam a pessoa jurídica Dow no papel de vendedora de produtos ao cliente, a não ser que detalhadas expressamente de outra forma. NÃO SE 
OUTORGA NENHUMA ESPÉCIE DE GARANTIA; QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DETERMINADO USO EM PARTICULAR SE ENCONTRA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA.
®™ Marca da The Dow Chemical Company (“Dow”) ou de uma empresa afiliada da Dow.

© 2023 The Dow Chemical Company. Todos os direitos reservados.
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