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ls aliments també són presents en la composició dels 
cosmètics. En cas d’aŀlèrgia alimentària a més de no 
ingerir o inhalar també és important evitar el contacte 

amb l’aŀlergen.
Els cosmètics estan regulats pel Reglament UE 1223/2009 del Par-
lament Europeu i del Consell de 30 de novembre de 2009. Però has 
de tenir en compte que el Reglament UE 1169/2011 d’Informació 

Alimentària al Consumidor (RIAC 1169/2011) no és d’aplicació en els 
cosmètics, per això no hi ha declaració obligatòria d’aŀlèrgens ali-
mentaris en aquests productes.

Immunitas Vera elabora aquest dossier per ajudar-te en la teva 
tasca de controlar els ingredients en aquests productes d’ús quo-
tidià i que tenen un etiquetatge amb característiques especials.

E
COSMÈTICS I AL·LÈRGIA ALIMENTàRIA

QuÈ éS uN COSMÈTIC?
eglament UE 1223/2009. Artícle 2.1.a: 

“Tota substància o mescla destinada a ser posada en 
contacte amb les parts superficials del cos humà (epidermis, sis-
tema pilós i capil•lar, ungles, llavis i òrgans genitals externs) o amb 
les dents i les mucoses bucals, amb la finalitat exclusiva o princi-
pal de netejar-los, perfumar-los, modificar el seu aspecte, prote-
gir-los, mantenir-los en bon estat o corregir les olors corporals “.

El RD 1599/1997 en el seu Annex I considera cosmètics les cremes, 

emulsions, locions, gels i olis per a la pell, maquillatges, sabons, 
perfums, productes per al bany, depilatoris, desodorants, pro-
ductes capil•lars, tints i decolorants, productes per l’afaitat, cura 
bucal, bronzejadors, etc.  Aquest Reial Decret està parcialment 
derogat des del 11/07/2013 en allò que s’oposi al Reglament UE 
1223/2009 sobre cosmètics.

La legislació sobre cosmètics està en constant canvi per les cor-
reccions i modificacions en els seus annexos i textos per la mul-
titud de substàncies i de debats, límits i restriccions que hi ha en 
aquest camp en constant evolució.

R

a base comuna a les fórmules de cosmètics són els prin-
cipis actius (naturals, semi-sintètics o de síntesi orgàni-
ca), els excipients que uneixen i donen forma al cosmètic 

(líquid, sòlid, escuma, gel, crema ...) i els additius (colorants , con-
servants, perfums).

• Principis actius: d’origen animal, vegetal o mineral

• Excipients: aigua, alcohol, glicerina, acetona, lanolina, etc.

• Additius: parabens (conservants), olis essencials (aromes), 

òxids (colorants), etc ...

Alguns exemples d’ingredients alimentaris que pots trobar en 
els cosmètics:

Origen animal:

• Derivats de la llet (sèrum, caseïna i altres proteïnes, lac-
tosa, glicèrids, albúmines, etc.).

• Derivats de l’ou (clara, lecitina, hidrolitzats, extractes de 
rovell, etc)

• Derivats de peix i marisc (olis, extractes del peix i del 
marisc)

• Substàncies procedents de mamífers (greixos, sèu, coŀla-
gen i extractes de teixits, etc.)

Origen vegetal
• Derivats de cereals (blat, blat de moro, civada, sègol, etc.)
• Derivats d’hortalisses
• Derivats d’espècies
• Derivats de fruita seca (ametlles, nous, avellana, pistatxo, 

anacard, castanya, etc.)
• Derivats de les llegums (cacauet, soja, pèsols, garrofa, 

regalèssia, alfals, llentia, etc.)
• Derivats de fruites (alvocat, raïm, kiwi, préssec, cirera, 

pera, pinya, poma, etc.)

Un mateix ingredient pot exercir diferents funcions al cosmè-
tic. Al llistat que trobaràs més endavant comprovaràs quina 
funció té cada un dels ingredients classificats.

COMPONENTS DELS COSMÈTICS
L
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an d’expressar de forma visible i llegible:

• Nom i raó social del responsable

• Contingut

• Data de durada mínima

• Precaucions particulars i condicions d’ús

• Nombre de lot de fabricació

• Funció del producte

• Llista d’ingredients

• País d’origen (si el producte no procedeix de la UE).

Les etiquetes com “natural” i “hipoaŀlergènic” no tenen un 
significat concret. En teoria es refereixen a productes cos-
mètics sense perfum, però en cap cas, és un terme que com-
prometi el fabricant a res. I evidentment no indica que no 
contingui aŀlèrgens alimentaris. Les empreses les utilitzen 
per indicar el que millor els sembla.

LA LLISTA D'INGREDIENTS NOMENCLATuRA INCI
Els ingredients es relacionen en ordre decreixent de con-
centració i s’utilitza la nomenclatura INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

La nomenclatura INCI és la reconeguda per la legislació europea 
perquè és el llenguatge estàndard internacional utilitzat per a de-
tallar els ingredients que han d’aparèixer obligatòriament  sobre 
l’embalatge dels productes cosmètics.

Els principis actius naturals d’origen vegetal o animal estan escrits 
en nomenclatura INCI amb el seu nom científic en llatí i els ingre-

dients sintètics d’origen químic en anglès.

Recorda
Principis actius naturals

Origen vegetal o animal: llatí
Ingredients sintètics: anglès

H

L

COM S'ETIQuETEN ELS COSMÈTICS?

I LES TRACES?
iu el Reglament UE 1223/2009 en l’art. 17: “La presència 
fortuïta de petites quantitats d’una substància prohibi-
da, procedent d’impureses d’ingredients naturals o sin-

tètics, del procés de fabricació, l’emmagatzematge o de la migració 
des de l’embalatge, que sigui tècnicament inevitable en les bones 
pràctiques de fabricació, es permetrà sempre que sigui conforme 
amb l’article 3 “.

Aquest Reglament és d’aplicació als cosmètics i no tracta les tra-
ces a aliments. Malgrat  això et pot sorprendre que sigui permissiu 
amb les “substàncies prohibides”. Amb raó.

D

a nomenclatura INCI va néixer per garantir la transpa-
rència sobre la composició dels cosmètics. Per a tu pot 

suposar un laberint, un altre laberint més, per viure amb l’al•lèrgia 

a aliments, per això t’oferim aquest dossier informatiu esperant 
que faciliti la teva tasca d’investigació, control i detecció dels 
al•lèrgens alimentaris que has d’evitar. 

VOLEM AjuDAR-TE
L
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PRINCIPIS ACTIuS D'ORIGEN VEGETAL

Tornar al Sumari
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DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

ARRòS
HYDroGEnatED  ricE bran WaX Ceres i substàncies cérees, salvat d’arròs, hidrogenat Controladors de viscositat/aglutinants/

Acondicionador de la pell

HYDroLYZED ricE bran ProtEin

Hidrolitzats de proteïnes, salvat d’arròs. Substancia obtin-
guda per hidròlisis àcida, alcalina o enzimàtica de salvat 
d’arròs, composta principalment d’aminoácids, pèptids i 
proteïnes. 

Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar/Acon-
dicionador de la pell

HYDroLYZED  ricE ProtEin
Hidrolitzats de proteïna, arròs. Substancia obtinguda per 
hidròlisis àcida, alcalina o enzimàtica d’arròs, composta 
principalment d’aminoàcids, pèptids i proteïnes

Antiestàtic/Acondicionador de la pell/
Acondicionador capiŀlar

HYDroXYProPYLtrimoniUm 
HYDroLYZED ricE bran ProtEin

1-propanaminio, 2-hidroxi-N, N,N-trimetil-, derivats 3- (hi-
drolitzats de proteïna de salvat d’arròs), clorur

Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar/Acon-
dicionador de la pell

monaScUS/orYZa SatiVa FErmEnt Producte obtingut en la fermentació d’arròs per
Monascus purpureus Protector de la pell

orYZa  SatiVa bran Closca partida d’arròs, Oryza sativa, Gramineae Voluminador/abrasiu

orYZa  SatiVa bran EXtract Extracte de salvat d’arròs, Oryza sativa, Gramineae Acondicionador de la pell/protector de la pell

orYZa SatiVa bran oiL
Oli fix espremut de salvat d’arròs, Oryza sativa, Graminae. 
Es composa bàsicament de glicèrids dels àcids grassos 
linoleic, oleic, palmític i esteàric

Emolient

orYZa  SatiVa cEra Cera obtinguda de salvat d’arròs, Oryza sativa, Gramineae
Controladors de viscositat/Acondicionador 
de la pell/Acondicionador capiŀlar/protec-
tor de la pell/ Allisant

orYZa  SatiVa EXtract Extracte de gra d’arròs, Oryza sativa, Gramineae Acondicionador de la pell i capiŀlar/volu-
minador/ absorbent/abrasiu

orYZa  SatiVa GErm oiL
Oli fix obtingut per pressió de germen d’arròs, Oryza sativa, 
Gramineae. Consisteix  bàsicament  en glicèrids d’àcids 
grassos

Emolient

orYZa  SatiVa GErm PoWDEr Pols obtingut de germen d’arròs, Oryza sativa, Gramineae Voluminador/abrasiu

orYZa  SatiVa StarcH Material carbohidratat d’alta polimerització derivat de llavor 
espellofada  d’arròs, Oryza sativa, Graminae

Absorbent/aglutinants/controladors de 
viscositat/voluminador

bLat
GLIADIN Gliadines: grup de proteïnes vegetals simples derivades del 

gluten d’alguns cereals Acondicionador de la pell

HYDroLYZED WHEat GLUtEn Hidratant/protector de la pell/ Acondicio-
nador de la pell

HYDroLYZED WHEat ProtEin
Hidrolitzats de proteïna, germen de blat Substancia obtin-
guda por hidròlisis àcida, alcalina o enzimàtica de germen 
de blat, composta principalment d’aminoàcids, pèptids i 
proteïnes. 

Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar/Acon-
dicionador de la pell

HYDroLYZED WHEat StarcH Controladors de viscositat/acondicionador 
de la pell

triticUm VULGarE bran Salvat de blat, Triticum  vulgare, Gramineae Protector de la pell/abrasiu

triticUm VULGarE bran EXtract Extracte de salvat de blat, Triticum  vulgare, Gramineae Protector i acondicionador de la pell

triticUm VULGarE EXtract Extracte de llavor de blat, Triticum  vulgare, Gramineae Protector de la pell/ Acondicionador de 
la pell/

triticUm VULGarE FLoUr Farina mòlta de gra de blat, Triticum  vulgare, Gramineae Abrasiu

triticUm VULGarE GErm Producte natural obtingut d’embrió de salvat del blat, Triti-
cum  vulgare, Gramineae Protector de la pell/Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE CEREALS

Tornar al Sumari
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bLat
triticUm VULGarE GErm EXtract Extracte de germen de blat, Triticum vulgare, Gramineae Protector de la pell/Acondicionador de la pell

triticUm VULGarE GErm oiL Oli obtingut per pressió o extracció de germen de blat 
(Triticum  vulgare, Graminae). Emolient

triticUm VULGarE GErm ProtEin Substancia proteica obtinguda de germen de blat, Triticum 
vulgare, Gramineae

Acondicionador de la pell/emolient/Acon-
dicionador capiŀlar

triticUm VULGarE GLUtEn Substancia proteica mesclada amb la porció midonosa 
d’endosperma de blat, Triticum  vulgare, Gramineae

Humectant/Acondicionador capiŀlar/Acon-
dicionador de la pell

triticUm VULGarE PoWDEr Pols derivat de germen de blat, Triticum vulgare, Gramineae Protector i  Acondicionador de la pell

triticUm VULGarE ProtEin Proteïna obtinguda de llavor pelada de blat, Triticum vulga-
re, Gramineae

Acondicionador de la pell/emolient/pro-
tector de la pell

triticUm VULGarE SProUt EXtract Extracto de brot de blat, Triticum  vulgare, Gramineae Protector de la pell/Acondicionador de la pell

triticUm VULGarE StarcH Carbohidratat molt polimeritzat que s’obté del blat. Triticum  
vulgare, Gramineae Absorbent/controladors de viscositat

WHEat aminoaciDS Aminoàcids, blat Protector de la pell/calmant/acondiciona-
dor de la pell

WHEat GErm aciD Àcids grassos, germen de blat Emolient/Acondicionador de la pell/Ne-
tejador

WHEat GErm GLYcEriDES Glicèrids, mono-, di- i tri- d’oli de germen de blat Emolient/Acondicionador de la pell/en-
greixant

WHEat GErmamiDE DEa Amides, germen de blat, N,N-bis(2-hidroxietil)- Tensioactiu/Acondicionador de la pell

WHEat GErmamiDo ProPYLbEtainE 1-propanaminio, N-carboximetil-N,N-dimetil-3-amino-, deri-
vats N-acílicos de germen de blat, hidròxids, sals internes

Tensioactiu/Acondicionador de la pell/
Acondicionador capiŀlar/acrecentador 
d’escuma

bLat DE moro
CORN ACID Àcids grassos, oli de Blat de Moro Emolient/emulsificant/tensioactiu 

corn GLUtEn amino aciDS Glútens de cereals hidrolitzats Acondicionador de la pell i capiŀlar

corn GLYcEriDES Mono- i diglicèrids de oli de Blat de Moro Emulsificant

corn  oiL PEG-6 EStErS Oli de Blat de Moro, etoxilat (proporció molar mitja: 6 moles 
de òxid de etilè/mol) Emolient/emulsificant

corn StarcH/acrYLa- miDE/SoDiUm 
acrYLatE coPoLYmEr

Midó de Blat de Moro, productes de reacció con 2-propena- 
mida i 2-propenoato de sodi

Antiestàtic/formadors de peŀlícula/Acon-
dicionador capiŀlar/fixadors capiŀlars/
estabilitzant

HYDroLYZED corn ProtEin
Hidrolitzats de proteïna, Blat de Moro. Substancia obtingu-
da per hidròlisis àcida, alcalina o enzimàtica de Zea mays, 
composta principalment d’aminoàcids, pèptids i proteïnes. 

Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar/Acon-
dicionador de la pell

HYDroLYZED corn StarcH
Xarops, midó hidrolitzat. Combinació complexa obtinguda 
per hidròlisis del midó de Blat de Moro per l’acció d’àcids o 
enzimes. Composta principalment de D-glucosa, maltosa i 
maltodextrinas

Aglutinants/controladors de viscositat/hu-
mectant/Acondicionador de la pell

HYDroLYZED ZEin Hidrolitzats de proteïna, zeínes Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar/Acon-
dicionador de la pell

ioDiZED corn ProtEin Proteïnes, cereals, iodades Allisant

ioDiZED HYDroLYZED ZEin Hidrolitzats de proteïna, zeínas, iodats Allisant

oXiDiZED corn oiL Oli de Blat de Moro, oxidat Acondicionador de la pell

ZEa maYS cob mEaL Pols molta preparada amb panotxa de Blat de Moro, Zea 
mays, Gramineae Aglutinants

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE CEREALS

Tornar al Sumari
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bLat DE moro

ZEa maYS cob PoWDEr Pols molta preparada amb panotxa de Blat de Moro, Zea 
mays, Gramineae Aglutinants/abrasiu

ZEa maYS EXtract Extracte de llavor de Blat de Moro, Zea mays, Graminae Aglutinants/emolient/calmant

ZEa maYS FLoUr Substàncies finament  moltes i refinades obtingudes de 
gran de Blat de Moro, Zea mays, Gramineae Abrasiu/aglutinants

ZEa maYS GErm EXtract Extracte de germen de Blat de Moro, Zea mays, Gramineae Acondicionador de la pell

ZEa maYS GErm oiL Oli fix obtingut de germen de Blat de Moro, Zea mays, 
Gramineae Emolient

ZEa maYS GLUtEn ProtEin Proteïna obtinguda d’endosperma midonós de Blat de 
Moro, Zea mays, Gramineae

Humectant/aglutinants/emolient/Acondici-
onador de la pell

ZEa maYS mEaL Farina gruixuda preparada molent llavor de Blat de Moro, 
Zea mays, Gramineae Aglutinants

ZEa maYS oiL

Oli fix refinat obtingut molent Blat de Moro previament 
remullat.. Es composa fonamentalment de glicèrids dels 
àcids grassos linoleic, oleic, palmític i esteàric (Zea mays, 
Gramineae)

Antiestàtic/emolient/dissolvent

ZEa maYS oiL UnSaPoniFiabLES
Fracció d’oli de Blat de Moro (Zea mays, Gramineae) que no 
se saponifica en la recuperació per refinat dels seus àcids 
grassos

Emolient/Acondicionador de la pell

ZEa maYS SiLK EXtract Extracte de estigmes de Blat de Moro, Zea mays, Gramineae Acondicionador de la pell

ZEa maYS StarcH Carbohidrats molt polimeritzats que s’obtenen de llavor 
pelada de Blat de Moro, Zea mays, Gramineae

Absorbent/controladors de viscositat/
antiagregante

ZEin Zeína. Proteïna obtinguda de Zea mays, Gramineae. Perte-
neix  a la classe de la prolamina i conté disset aminoàcids

Acondicionador de la pell/Acondicionador 
capiŀlar

ciVaDa (aVEna)
aVEna SatiVa bran Gra de civada, Avena sativa, Poaceae Abrasiu/absorbent/voluminador

aVEna SatiVa bran EXtract Extracte de salvat de civada, Avena sativa, Poaceae Abrasiu

aVEna SatiVa EXtract Extracte de llavor de civada, Avena sativa, Poaceae Emolient

aVEna SatiVa FLoUr Pols obtingut de la mòlta de grans de civada, Avena sativa, Abrasiu/absorbent/controladors

aVEna  SatiVa KErnEL EXtract Extracte de gra de civada, Avena sativa, Poaceae Abrasiu

aVEna  SatiVa KErnEL oiL Oli fix obtingut per pressió de grans de civada, Avena sativa, Dissolvent

aVEna  SatiVa mEaL Farina basta obtinguda de la mòlta de grans de civada, 
Avena sativa, Poaceae Abrasiu

aVEna  SatiVa mEaL EXtract Extracte de farina de civada, Avena sativa, Poaceae Calmant

aVEna SatiVa ProtEin Proteïna obtinguda de gra de civada, Avena sativa, Poaceae Calmant/hidratant/abrasiu/ absorbent/

aVEna SatiVa ProtEin EXtract Extracte de proteïna de civada, Avena sativa, Poaceae Acondicionador de la pell

aVEna SatiVa StarcH Midó. Carbohidratat d’alta polimerització derivat general-
ment de gra de civada, Avena sativa, Poaceae Controladors de viscositat

coLLoiDaL oatmEaL Substàncies naturals: farina de civada, Avena sativa Abrasiu/absorbent/voluminador

HYDroLYZED oat FLoUr Hidrolitzats, farina de civada Acondicionador capiŀlar/Acondicionador de la pell

HYDroLYZED oat ProtEin Hidrolitzats de proteïna, civada Antiestàtic/Acondicionador de la pell/
Acondicionador capiŀlar

HYDroLYZED oatS Civada, hidrolitzades Antiestàtic/Acondicionador de la pell/
Acondicionador capiŀlar

SoDiUm  StEaroYL oat ProtEin Proteïna hidrolitzada de civada, derivats N-octanoílicos, 
sales sòdiques

Acondicionador capiŀlar/Acondicionador 
de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE CEREALS

Tornar al Sumari
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miLL
HYDroLYZED  miLLEt Hidrolitzat de llavor de Mill (Panicum miliaceum) Acondicionador de la pell

PanicUm miLiacEUm EXtract Extracte de llavor de Mill, Panicum miliaceum, Gramineae Allisant/Acondicionador de la pell

orDi (cEbaDa)
HorDEUm DiSticHon EXtract Extracte del cereal Hordeum distichon, Poaceae Protector de la pell

HorDEUm DiSticHon FLoUr Llavor mòlta de Hordeum distichon, Poaceae Abrasiu/voluminador

HorDEUm VULGarE Substancia vegetal derivada de llavor de Hordeum vulgare, 
Poaceae Protector de la pell

HorDEUm VULGarE EXtract Extracte del cereal  Hordeum vulgare, Graminae Emolient/Acondicionador de la pell

HorDEUm VULGarE FLoUr Llavor mòlta de Hordeum vulgare, Graminae Absorbent/voluminador

HorDEUm VULGarE JUicE Líquid espremut de fruit espellofat de Hordeum vulgare, 
Graminae Emolient/Acondicionador de la pell

HorDEUm VULGarE LEaF JUicE Suc espremut de fulla de Hordeum  vulgare, Graminae Emolient/Acondicionador de la pell

HorDEUm VULGarE root EXtract Extracte d’arrel de Hordeum vulgare, Graminae Emolient/Acondicionador de la pell

HorDEUm VULGarE WaX Hordeum vulgare, Graminae Emolient/Acondicionador de la pell

maLt EXtract
Xarop fosc obtingut per evaporació d’un extracte aquos de 
llavor d’ordi parcialment germinat i sec (Hordeum  vulgare, 
Gramineae)

Tònic

SèGoL (cEntEno)

SEcaLE cErEaLE EXtract Extracte de llavor de Sègol, Secale cereale, Gramineae Abrasiu/voluminador/Acondicionador de 
la pell

SEcaLE cErEaLE FLoUr Pols preparat per trituració de llavor de Sègol,  Secale 
cereale, Gramineae

Abrasiu/voluminador

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE CEREALS

Tornar al Sumari
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aLbErcoc
aPricot KErnEL oiL PEG-6 EStErS Greixos i olis glicèrids, llavor d’albercoc, etoxilats Emolient/emulsionant/tensioactiu

aPricotamiDE DEa Amidas, oli de llavor d’albercoc, N,N-bis(2-hidro- xietil)- Tensioactiu/controladors de viscosi-
tat/acrecentador d’escuma

EtHYL aPricot KErnELatE Àcids grassos, (llavor de préssec o albercoc), èsters 
etílics Emoŀient

PrUnUS armEniaca EXtract Extracte de fruit d’albercoquer, Prunus armeniaca, 
Rosaceae Emolient - hidratant

PrUnUS armEniaca JUicE Líquid obtingut per pressió de polpa fresca d’albercoc, 
Prunus armeniaca, Rosaceae Hidratant

PrUnUS armEniaca KErnEL EXtract Extracte de llavor d’albercoquer, Prunus armeniaca, 
Rosaceae Acondicionador de la pell

PrUnUS armEniaca KErnEL oiL Oli fix obtingut per pressió de llavor d’albercoquer, 
Prunus armeniaca, Rosaceae. Emolient/acondicionador de la pell

PrUnUS armEniaca LEaF EXtract Extracte de fulla d’albercoquer, Prunus armeniaca, 
Rosaceae Acondicionador de la pell

PrUnUS armEniaca SEED PoW DEr Pols mòlta de llavor d’albercoquer, Prunus armeniaca, 
Rosaceae Abrasiu

aLVocat

aVocaDamiDE DEa Amides d’alvocat, N,N-bis(2-hidroxietil)-
Emulsionants/estabilitzador de emul-
siones/tensioactiu/controlador de 
viscositat/acrecentador d’escuma

aVocaDamiDoProPYL bEtainE
1-propanaminio, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, 
derivats N-acílicos d’oli d’alvocat, sals internes

Tensioactiu/netejador/acrecentador 
d’escuma

aVocaDamiDoProPYL DimEtHYLaminE Amides, oli d’alvocat, N-[3-(dimetilamino)propil]- Antiestàtic

aVocaDo  oiL PEG-11 EStErS Olis, alvocat, etoxilats (proporció molar mitja: 11 mols 
d’òxid d’etilè/mol) Emolient

EtHYL aVocaDatE Olis, alvocat, èsters etílics Emolient

iSoProPYL aVocaDatE Àcids grassos, oli d’alvocat, èsters isopropílics Emolient - acondicionador de la pell

iSoStEarYL aVocaDatE Àcids grassos, oli d’alvocat, èsters isooctadecílics Emolient - acondicionador de la pell

PErSEa GratíSSima cEra Fracció semi-sòlida d’oli d’alvocat (Persea gratissima, 
Lauraceae) Emolient - estabilitzant

PErSEa GratíSSima EXtract Extracte de fruit d’alvocat, Persea gratissima, Lauraceae Allisant- emolient- acondicionador de 
la pell- hidratant

PErSEa GratiSSima LEaF EXtract Extracte de fulla d’alvocat, Persea gratissima, Lauraceae Acondicionador de la pell

PErSEa GratiSSima oiL Oli fix obtingut per pressió de carn d’alvocat (Persea 
gratissima, Lauraceae) Emolient

PErSEa GratíSSima PoWDEr Substancia vegetal seca obtinguda de fruit d’alvocat, 
Persea gratissima, Lauraceae Abrasiu

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITES
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aranJa (PomELo)

citrUS GranDiS EXtract Extracte de fruit d’aranja, Citrus grandis, Rutaceae Acondicionador de la pell/astringent/
tònic

citrUS GranDiS  JUicE Líquid obtingut per pressió de polpa fresca d’aranja, 
Citrus grandis, Rutaceae

Acondicionador de la pell/astringent/
tònic

citrUS GranDiS  LEaF EXtract Extracte de fulla d’aranja, Citrus grandis, Rutaceae Acondicionador de la pell/astringent/
tònic

citrUS GranDiS oiL Oli volàtil obtingut de la pell de l’aranja, Citrus grandis, 
Rutaceae Astringent/tònic

citrUS GranDiS  PEEL EXtract Extracto de pell d’aranja, Citrus grandis, Rutaceae Acondicionador de la pell/astringent/
tònic

citrUS GranDiS  SEED EXtract Extracte de llavor d’aranja, Citrus grandis, Rutaceae Acondicionador de la pell/astringent/
tònic

aranYonEr  (EnDrino)

PrUnUS SPinoSa DiStiLLatE Solució aquosa dels principis odorífers de flor d’aranyoner, 
Prunus spinosa, Rosaceae Emmascarant/tònic

PrUnUS  SPinoSa  JUicE Líquid obtingut per pressió de fruit d’aranyoner, Prunus 
spinosa, Rosaceae Tònic/acondicionador de la pell

cirEra
PrUnUS aViUm EXtract Extracte de fruit de cirerer dolç, Prunus avium, Rosaceae Acondicionador de la pell

PrUnUS  aViUm SEED oiL

Oli fix obtingut de llavor de cirerer dolç, Prunus avium, 
Rosaceae. Es composa fonamentalment dels glicèrids 
dels àcids grassos

Emolient/estabilitzador d’emulsions

PrUnUS cEraSUS EXtract Extracte d’escorça de cirerer amarg, Prunus cerasus, 
Rosaceae

Acondicionador de la pell/queratolí-
tic/hidratant

PrUnUS cEraSUS oiL Oli fix obtingut d’ossos de cirera amarga, Prunus cerasus, 
Rosaceae Emolient

PrUnUS SErotina Material derivat d’escorça seca de troncs de cirerer silvestre, 
Prunus serotina, Rosaceae Acondicionador de la pell/hidratant

PrUnUS SErotina  barK EXtract Extracte d’escorça de cirerer silvestre, Prunus serotina, 
Rosaceae Acondicionador de la pell/hidratant

PrUnUS SErotina EXtract Extracte de fruit sec de cirerer silvestre, Prunus serotina, 
Rosaceae Acondicionador de la pell/hidratant

PrUnUS SPEcioSa EXtract Extracte de fulla de Prunus  speciosa, Rosaceae Acondicionador de la pell

CODONy 

cHaEnomELES JaPonica EXtract Extracte de llavor de codony japonès, Chaenomeles 
japonica, Rosaceae Emolient/protector de la pell

PYrUS cYDonia EXtract Extracte de codony, Pyrus cydonia, Rosaceae Acondicionador de la pell/calmant

PYrUS cYDonia  SEED Llavor seca de codony, Pyrus cydonia, Rosaceae Abrasiu

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITES
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GErD (FrambUESa)
rUbUS iDaEUS EXtract Extracte de fruit de gerdonera, Rubus idaeus, Rosaceae Allisant-queratolític-astringent-tònic

rUbUS iDaEUS JUicE Líquid obtingut per pressió de polpa fresca de gerdone-
ra, Rubus idaeus, Rosaceae Allisant - astringent - tònic

rUbUS iDaEUS LEaF EXtract Extracte de fulla de gerdonera, Rubus idaeus, Rosaceae Acondicionador de la pell

rUbUS iDaEUS SEED Llavor seca de gerdonera, Rubus idaeus, Rosaceae Abrasiu

GroSELLa 

ribES niGrUm EXtract Extracte de fruit de groseller negre, Ribes nigrum, Saxifragaceae Emoŀlient/acondicionador de la pell/
astringent

ribES niGrUm oiL Oli de llavor de groseller negre, Ribes nigrum, Saxifragaceae Emolient

ribES rUbrUm EXtract Extracte de baïa de groseller vermell, Ribes rubrum, Saxifragaceae Tònic

KiWi
actiniDia cHinEnSiS FrUit EXtract Extracte de fruit de kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae Emolient/acondicionador de la pell

actiniDia cHinEnSiS SEED Llavor triturada de kiwi, Actinidia chinensis,Actinidiaceae Emolient/acondicionador de la pell

actiniDia cHinEnSiS SEED oiL Oli obtingut per pressió de llavor de kiwi, Actinidia chinensis, 
Actinidiaceae Emolient/acondicionador de la pell

actiniDia cHinEnSiS WatEr Solució aquosa de principis odorífers de fruit de kiwi, Actini-
dia chinensis, Actinidiaceae Emolient/acondicionador de la pell

LLimona 

citrUS aUrantiFoLia EXtract Extracte de fruit de Citrus limetta, Rutaceae Llimona dolça Acondicionador de la pell/acondicio-
nador capiŀlar/tònic/netejador

citrUS aUrantiFoLia JUicE Líquid espremut de polpa fresca de Citrus aurantifolia, 
Rutaceae

Acondicionador de la pell/acondicio-
nador capiŀlar/tònic/

citrUS aUrantiFoLia oiL Oli volàtil obtingut del fruit de Citrus aurantifolia, Rutaceae Acondicionador de la pell/acondicio-
nador capiŀlar/tònic/

citrUS aUrantiFoLia PEEL EXtract Extracte de closca de Citrus aurantifolia,  Rutaceae Acondicionador de la pell/acondicio-
nador capiŀlar/tònic/netejador

citrUS mEDica LimonUm EXtract Extracte de llimona, Citrus medica limonum,  Rutaceae Tònic

citrUS mEDica LimonUm JUicE Líquid obtingut per pressió de polpa fresca de llimona,
Citrus medica limonum,  Rutaceae Tònic

citrUS mEDica LimonUm JUicE EXtract Extracte de suc de llimona, Citrus medica limonum,  Rutaceae Tònic

citrUS mEDica LimonUm JUicE PoWDEr Pols de suc sec de llimona, Citrus medica limonum, Rutaceae Tònic

citrUS mEDica LimonUm oiL Oli volàtil obtingut de closca fresca de llimona, Citrus medica 
limonum,  Rutaceae Tònic/emmascarant

citrUS mEDica LimonUm  PEEL EXtract Extracte de closca de llimona, Citrus medica limonum, 
Rutaceae Tònic

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITES
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maDUiXa 
FraGaria cHiLoEnSiS EXtract Extracte de fruit de Fragaria chiloensis, Rosaceae Acondicionador de la pell

FraGaria VESca EXtract Extracte de fruit de Fragaria vesca, Rosaceae Acondicionador de la pell- astringent

FraGaria VESca FrUit Substancia vegetal derivada de fruit sec de Fragaria vesca, Acondicionador de la pell - astringent

FraGaria VESca JUicE Líquid espremut de polpa fresca de Fragaria vesca, Rosaceae Acondicionador de la pell- astringent

FraGaria VESca LEaF EXtract Extracte de fulla de Fragaria vesca, Rosaceae Acondicionador de la pell- astringent

FraGaria VESca SEED Llavor de maduixa Fragaria vesca, Rosaceae Acondicionador de la pell- astringent

manDarina 
citrUS nobiLiS EXtract Extracte de pell de mandarina, Citrus nobilis, Rutaceae Acondicionador de la pell

citrUS nobiLiS FrUit EXtract Extracte de mandarina, Citrus nobilis, Rutaceae Acondicionador de la pell

citrUS nobiLiS oiL Oli obtingut per pressió de pell de mandarina, Citrus 
nobilis, Rutaceae Tònic/emmascarant

citrUS tanGErina EXtract Extracte de fruit de tangerina,  Citrus tangerina, Rutaceae Tònic

citrUS UnSHiU EXtract Extracte de pericarpi de Citrus unshiu, Rutaceae Acondicionador de la pell

citrUS UnSHiU  PEEL EXtract Extracte de pell de Citrus unshiu, Rutaceae Emmascarant

citrUS UnSHiU  PEEL PoWDEr Pols de pell seca de Citrus unshiu, Rutaceae Emmascarant

citrUS JUnoS oiL Extracte de pell de Citrus junos, Rutaceae Tònic

manGo 
manGiFEra inDica EXtract Extracte de fruit de mango, Mangifera indica, Anacardiaceae Acondicionador de la pell

manGiFEra inDica SEED oiL Oli extret d’os de fruit de mango, Mangifera indica,  Anacardia-
ceae. Es composa bàsicament de glicèrids d’àcids grassos Emolient/acondicionador de la pell

manGo  SEED oiL PEG-70 EStErS Emolient/acondicionador de la pell

manGiFEra inDica EXtract Extracte de fruit de mango, Mangifera indica, Anacardiaceae Acondicionador de la pell

manGiFEra inDica SEED oiL Oli extret d’os de fruit de mango, Mangifera indica,  Anacardia-
ceae. Es composa bàsicament de glicèrids d’àcids grassos Emolient/acondicionador de la pell

manGo  SEED oiL PEG-70 EStErS Emolient/acondicionador de la pell

maGrana
PUnica GranatUm EXtract Extracte d’escorça i fruit de magrana, Punica granatum, Punicaceae Astringent/tònic

mora
rUbUS cHinGii EXtract Extracte de baïa de Rubus chingii, Rosaceae Acondicionador de la pell

rUbUS DELicioSUS EXtract Extracte de fruit i fulla de Rubus deliciosus, Rosaceae Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITES

Tornar al Sumari



Immunitas Vera | Aŀlèrgens en Cosmètics | Dossier Informatiu | info@immunitasvera.org | www.immunitasvera.org | F immunitasvera | T ImmunitasVera

Aŀlèrgens Alimentaris en cosmètics
Dossier Informatiu

15

DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

mora

rUbUS FrUticoSUS EXtract Extracte de fruit d’esbarzer, Rubus fruticosus, Rosaceae Astringent - tònic

rUbUS FrUticoSUS LEaF EXtract Extracte de fulla d’esbarzer, Rubus fruticosus, Rosaceae Acondicionador de la pell

rUbUS SUaViSSimUS EXtract Extracte de fulla de Rubus suavissimus, Rosaceae Acondicionador de la pell

rUbUS ViLLoSUS EXtract Extracte de fruit de morera, Rubus villosus, Rosaceae Astringent/tònic

rUbUS ViLLoSUS LEaF EXtract Extracte de fulla de morera, Rubus villosus, Rosaceae Acondicionador de la pell

rUbUS ViLLoSUS root EXtract Extracte d’arrel de morera, Rubus villosus, Rosaceae Acondicionador de la pell

mELó 
cUcUmiS mELo EXtract Extracte de fruit de meló, Cucumis melo, Cucurbitaceae Calmant

cUcUmiS  mELo JUicE Líquid obtingut per pressió de polpa fresca de meló, 
Cucumis melo, Cucurbitaceae Calmant

nabiU (aranDano)

VacciniUm anGUStiFoLiUm EXtract Extracte de fruit de Vaccinium angustifolium, Ericaceae Calmant/protector de la pell

VacciniUm macrocarPon EXtract Extracte de fruit de Vaccinium macrocarpon, Ericaceae Astringent

VacciniUm mYrtiLLUS EXtract Extracte de fruit i fulla de Vaccinium myrtillus, Ericaceae Tònic/refrescant/astringent

nEctarina 

PrUnUS nEctarina EXtract Extracte de fruit de nectarina, Prunus  persica nectarina, 
Rosaceae Acondicionador de la pell

nESPra
EriobotrYa JaPonica EXtract Extracte de fruit i fulla d’Eriobotrya japonica, Rosaceae Acondicionador de la pell- tònic

EriobotrYa JaPonica LEaF EXtract Extracte de fulla d’Eriobotrya japonica Acondicionador de la pell/tònic

PAPAIA 
aSimina triLoba EXtract Extracte de fruit de papaia, Asimina triloba, Annonaceae Emolient

CARICA PAPAIA Substancia vegetal derivada de papaia, Carica papaia, 
Caricaceae Tònic

carica PaPaia EXtract Extracte de fruit de papaia, Carica papaia, Caricaceae Tònic

carica  PaPaia LEaF EXtract Extracte de fulla de papaia, Carica papaia, Caricaceae Tònic

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITES
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PEra 

PYrUS commUniS EXtract Extracte de fruit de perera, Pyrus communis,  Rosaceae Protector de la pell/acondicionador 
de la pell

PLàtan

mUSa SaPiEntiUm EXtract Extracte de fruit de plataner, Musa  sapientium, Musaceae Acondicionador de la pell/astringent

mUSa  SaPiEntiUm  LEaF EXtract Extracte de fulla de plataner, Musa  sapientium, Musaceae Acondicionador de la pell

PINyA
ananaS SatiVUS EXtract Extracte de fruit de Pinya, Ananas  comosus, Bromeliaceae Refrescant/tònic/hidratant

Poma 
PYrUS maLUS Ceres, pell de poma Emolient

PYrUS maLUS EXtract Extracte de fruit de pomer, Pyrus malus, Rosaceae Acondicionador de la pell

PYrUS maLUS FibEr Fibra finament molta de fruit del pomer, Pyrus malus, 
Rosaceae Abrasiu

PYrUS maLUS LEaF EXtract Extracte de fulla de pomer, Pyrus malus, Rosaceae Acondicionador de la pell

PYrUS maLUS PEctin EXtract Extracte de pectina de poma, Pyrus malus, Rosaceae Acondicionador de la pell

PYrUS maLUS PEEL cEra Cera obtinguda de pell de poma, Pyrus malus, Rosaceae Acondicionador de la pell

PYrUS maLUS WatEr Solució aquosa de principis odorífers de fruit del pomer, 
Pyrus malus, Rosaceae Acondicionador de la pell

PYrUS SorbUS EXtract Extracte de fruit de Pyrus sorbus, Rosaceae Acondicionador de la pell- astringent

PréSSEc 

PrUnUS PErSica EXtract Extracte de fruit de presseguer, Prunus  persica nectarina, 
Rosaceae

Abrasiu/voluminador/acondicionador 
de la pell/hidratant

PrUnUS PErSica FLoWEr EXtract Extracte de flor de presseguer, Prunus  persica nectarina, 
Rosaceae Acondicionador de la pell/hidratant

PrUnUS  PErSica JUicE Líquid obtingut per pressió de polpa fresca de préssec, 
Prunus persica, Rosaceae Acondicionador de la pell/hidratant

PrUnUS  PErSica KErnEL EXtract Extracte de llavor de préssec, Prunus persica, Rosaceae Acondicionador de la pell/hidratant

PrUnUS  PErSica KErnEL oiL
Oli obtingut per pressió de llavor de préssec, Prunus 
persica, Rosaceae. Es composa fonamentalment dels 
glicèrids dels àcids grassos

Emolient/acondicionador de la pell

PrUnUS  PErSica LEaF EXtract Extracte de fulla de presseguer, Prunus persica, Rosaceae Acondicionador de la pell/hidratant

PrUnUS  PErSica SEED PoWDEr Pols d’os mòlt de préssec, Prunus persica, Rosaceae Abrasiu

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITES
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DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

PrUna 
HYDroLYZED PrUnUS DomEStica Pruna,  Prunus domestica, hidrolitzat Acondicionador de la pell

PrUnUS DomEStica EXtract Extracte de fruit de pruner,  Prunus domestica, Rosaceae Allisant/hidratant

raïm 

VitiS ViniFEra DiStiLLatE Solució aquosa de principis odorífers del fruit de la 
vinya, Vitis  vinifera, Vitaceae Tònic/emmascarant

VitiS ViniFEra EXtract Extracte de fruit de vinya, Vitis vinifera, Vitaceae Acondicionador de la pell

VitiS ViniFEra JUicE Líquid obtingut per pressió de polpa fresca de vinya, 
Vitis vinifera, Vitaceae Acondicionador de la pell

VitiS ViniFEra  LEaF EXtract Extracte de fulla de vinya, Vitis  vinifera, Vitaceae Acondicionador de la pell

VitiS ViniFEra root EXtract Extracte d’arrel de vinya, Vitis  vinifera, Vitaceae Acondicionador de la pell

VitiS ViniFEra SEED EXtract Extracte de llavor de raïm, Vitis  vinifera, Vitaceae Protector de la pell

VitiS ViniFEra SEED oiL
Oli fix, compost fonamentalment per glicèrids d’àcids 
grassos, obtingut per pressió de llavor de vinya, Vitis 
vinifera,  Vitaceae

Emolient

SínDria
citrULLUS coLocYntHiS EXtract Extracte de fruit de Citrullus colocynthis, Cucurbitaceae

citrULLUS VULGariS EXtract Extracte de fruit de Citrullus vulgaris, Cucurbitaceae Acondicionador de la pell

citrULLUS VULGariS SEED EXtract Extracte de llavor de Citrullus vulgaris, Cucurbitaceae Acondicionador de la pell

taronJa 
citrUS aUrantiUm amara EXtract Extracte de fruit de Taronja amarga, Citrus aurantium amara, 

Rutaceae Refrescant

citrUS aUrantiUm amara FLoWEr DiStiLLatE Solució aquosa que conté olis volàtils obtinguts per destil-
lació de flor de Citrus aurantium  amara,  Rutaceae Refrescant

citrUS aUrantiUm amara FLoWEr EXtract Extracte de flor de Taronja amarga, Citrus aurantium  amara, 
Rutaceae Refrescant

citrUS aUrantiUm amara oiL Oli volàtil obtingut de Citrus aurantium,  Rutaceae Tònic/emmascarant

citrUS aUrantiUm amara  PEEL EXtract Extracte de pell de Taronja amarga, Citrus aurantium amara, 
Rutaceae Refrescant

citrUS aUrantiUm bErGamia EXtract Extracte de fruit de Citrus aurantium  bergamia, Rutaceae Calmant

citrUS aUrantiUm bErGamia oiL Oli volàtil sense psoraleno, obtingut de fruit de Citrus auran-
tium  bergamia, Rutaceae Emmascarant

citrUS aUrantiUm DULciS EXtract Extracte de fruit de Citrus aurantium  dulcis, Rutaceae Acondicionador de la pell

citrUS aUrantiUm DULciS FLoWEr EX-
tract Extracte de flor de Citrus aurantium  dulcis, Rutaceae Acondicionador de la pell

citrUS aUrantiUm amara EXtract Extracte de fruit de Taronja amarga,  Citrus aurantium amara, 
Rutaceae Refrescant

citrUS aUrantiUm DULciS FLoWEr oiL Oli volàtil obtingut de flor de taronger, Citrus aurantium 
dulcis, Rutaceae Astringent/tònic

citrUS aUrantiUm DULciS FLoWEr WatEr Solució aquosa de principis odorífers de flor de taronger, 
Citrus aurantium dulcis, Rutaceae Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITES
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DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

taronJa 

citrUS aUrantiUm DULciS oiL Oli volàtil obtingut per pressió de pell fresca de Taronja 
dolça madura, Citrus aurantium  var. Dulcis, Rutaceae Astringent/tònic

citrUS aUrantiUm DULciS  PEEL cEra Cera obtinguda de pell de Taronja dolça, Citrus aurantium 
dulcis, Rutaceae Emolient/acondicionador de la pell

citrUS aUrantiUm DULciS  PEEL EXtract Extracte de pell de Taronja, Citrus aurantium  dulcis Acondicionador de la pell

citrUS aUrantiUm DULciS SEED EXtract Extracte de llavor de taronger, Citrus aurantium  dulcis, 
Rutaceae Acondicionador de la pell

citrUS aUrantiUm DULciS WatEr Solució aquosa de principis odorífers de Taronja, Citrus 
aurantium  dulcis, Rutaceae Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITES

Tornar al Sumari
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DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

amEtLLa

aLmonD oiL PEG-6 EStErS Olis, ametlla, etoxilats (proporció molar mitja: 6 mols d’òxid 
d’etilè/mol) Emolient 

aLmonDamiDE DEa Amides d’ametlla Tensioactiu

aLmonDamiDoProPaLKoniUm cHLoriDE Clorur d’alquil d’ametlla amidopropildimetilbencilamonio Antiestàtic

aLmonDamiDoProPYL bEtainE Amida d’ametlla -propildimetilglicina Tensioactiu/escumant/netejador

HYDroLYZED SWEEt aLmonD ProtEin Hidrolitzat ametlla Antiestàtic/acondicionador capiŀlar/
acondicionador de la pell

aLmonD GLYcEriDES Emulsionant

PrUnUS amYGDaLUS amara EXtract Extracte de llavor d’ametller amarg, Prunus amygdalus amara,  
Rosaceae Emolient/hidratant

PrUnUS amYGDaLUS amara oiL Oli volàtil extret de llavor d’ametller amarg,
Prunus amygdalus amara,  Rosaceae Emmascarant

PrUnUS amYGDaLUS DULciS EXtract Extracte del fruit d’ametller dolç, Prunus amygdalus dulcis, 
Rosaceae

Acondicionador de la pell/abrasiu/
Voluminador/hidratant

PrUnUS amYGDaLUS DULciS mEaL Residu de l’extracció d’oli de llavor madura seca d’ametller 
dolç, Prunus amygdalus dulcis, Rosaceae Voluminador

PrUnUS amYGDaLUS DULciS oiL
Oli fix obtingut de llavor madura d’ametller dolç, Prunus  
amygdalus  dulcis, Rosaceae. Es composa fonamentalment 
dels glicèrids dels àcids grassos

Emolient/acondicionador de la pell

PrUnUS amYGDaLUS DULciS ProtEin Proteïna obtinguda d’ametller dolç, Prunus amygdalus dulcis, 
Rosaceae Acondicionador de la pell

PrUnUS amYDGaLUS DULciS SEED EX-
tract

Extracte de llavor madura seca d’ametller dolç, Prunus amyg-
dalus  dulcis, Rosaceae Acondicionador de la pell

ANACARD 

anacarDiUm occiDEntaLE EXtract Extracte de llavor d’Anacardium occidentale, Anacardiaceae Emolient

anacarDiUm occiDEntaLE nUt oiL Oli fix obtingut de llavor d’Anacardium occidentale Emolient

aVELLana 

corYLUS amEricana EXtract Extracte de fulla de Corylus americana,  Betulaceae Acondicionador de la pell

corYLUS amEricana nUt EXtract Extracte de fruit de Corylus americana,  Betulaceae Acondicionador de la pell

corYLUS amEricana nUt oiL Oli obtingut per pressió de fruit de Corylus americana, Betu-
laceae Emolient

corYLUS aVELLana EXtract Extracte de fulla d’avellaner, Corylus avellana, Betulaceae Acondicionador de la pell

corYLUS aVELLana nUt EXtract Extracte de fruit d’avellaner,  Corylus avellana, Betulaceae Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITS SECS
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DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

aVELLana

corYLUS aVELLana nUt oiL Oli obtingut per pressió de fruit d’avellaner,  
Corylus avellana, Betulaceae Emolient

corYLUS roStrata EXtract Extracte de fulla de Corylus rostrata, Betulaceae Netejador

corYLUS roStrata nUt EXtract Extracte de fruit de Corylus rostrata, Betulaceae Netejador

caStanYa 
caStanEa SatiVa EXtract Extracte de fulla de castanyer, Castanea sativa, Fagaceae Calmant

COCO

cocamiDE Amides, coco
Emulsionant/estabilitzador d’emul-
sions/tensioactiu/controladors de 
viscositat

cocamiDE miPa Amides, coco, N-(2-hidroxipropil)-

Emulsionant/estabilitzador d’emul-
sions/tensioactiu/controladors de 
viscositat/

cocamiDoProPYL LaUrYL EtHEr Amides, coco, 3-(dodeciloxi)propil-l Emulsionant/estabilitzador d’emulsi-
ons/tensioactiu

cocaminE Amines, alquil de coco Emulsionant

cocaminobUtYric aciD Ácido butanoico, 3-amino-, derivats N- alquílics de coco Emolient/tensioactiu/netejador

cocaminoProPionic aciD β-alanina, Derivats N- alquílics de coco Emolient/tensioactiu/netejador

cocEtH-3 Alcohols, coco, etoxilats (proporció molar mitja: 3 mols d’òxid 
d’etilè/mol Emulsionant

coco-GLUcoSiDE Alcohols, coco, productes de reacció amb glucosa Tensioactiu/escumant

cocoGLYcEriDES Glicèrids, coco Emolient/emulsionant

coco-HYDroXYSULtainE 1-propanaminio, N,N-dimetil-2-hidroxi-3-sulfo-, derivats N- 
acílics de coco, hidròxids,  sals internes

Antiestàtic/tensioactiu/netejador/
Acondicionador capiŀlar

coco-morPHoLinE oXiDE Morfolina, derivats 4-alquílicos de coco, 4-óxidos Antiestàtic/tensioactiu/netejador/
/acondicionador capiŀlar

coconUt aciD Àcids grassos, coco Emolient/emulsionant/tensioactiu

coconUt aLcoHoL Alcohols, coco Emolient/emulsionant/estabilitzant

coco-raPESEEDatE Àcids grassos, oli de colza, èsters alquílics de coco Emolient

cocoS  nUciFEra EXtract Extracte de fruit de cocoter, Cocos nucifera,  Palmae Acondicionador de la pell/acondici-
onador capiŀlar/emolient

cocoS  nUciFEra oiL Oli fix obtingut per pressió d’endosperm sec de Cocos nuci-
fera,  Palmae Emolient/dissolvent

cocoS  nUciFEra SHELL PoWDEr Pols de closca finament mòlta de Cocos Nucifera,  Palmae Acondicionador de la pell/acondici-
onador capiŀlar/emolient

coco-SULtainE 1-propanaminio, N,N-dimetil-3-sulfo-, derivats N- acílics de 
coco, hidròxids,  sals internes

Tensioactiu/netejador/acrecentador 
de escuma

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITS SECS
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DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

FEStUc 
PiStacia VEra SEED oiL Oli obtingut de llavor de Pistacia vera, Anacardiaceae Emolient

Gira-SoL

HELiantHUS annUUS EXtract Extracte de llavor i flor d’Helianthus annuus, Compositae Acondicionador de la pell/emoli-
ent/acondicionador capiŀlar

HELiantHUS annUUS HYbriD oiL Oli derivat de llavor d’una varietat híbrida de gira-sol, que conté 
sobretot àcid oleic, diferent de l’oli de llavor de gira-sol Emolient

HELiantHUS annUUS SEED aciD Mescla d’àcids grassos derivats d’oli de llavor d’Helianthus 
annuus, Compositae Emolient

HELiantHUS annUUS SEED EXtract Extracte de llavor d’Helianthus annuus, Compositae Acondicionador de la pell

HELiantHUS annUUS SEED oiL Oli obtingut per pressió de llavor de Helianthus annuus, Com-
positae

Emolient/acondicionador de la 
pell/emmascarant

HELiantHUS annUUS SEED oiL  
UnSaPoniFiabLES

Fracció d’oli de llavor d’Helianthus annuus, Compositae, que no 
es transforma en sabó en el procés de saponificació Emolient

HELiantHUS annUUS SEED WaX Cera que s’obté de llavor d’Helianthus annuus, Compositae Emolient

HELiantHUS tUbEroSUS EXtract Extracte d’arrel d’Helianthus tuberosus, Compositae Acondicionador de la pell

SUnFLoWEr  SEED ACID Àcids grassos, oli de gira-sol Netejador/tensioactiu

SUnFLoWEr SEED oiL GLYcEriDE Glicèrids, mono- d’oli de gira-sol Emolient/emulsionant/acondicio-
nador de la pell

SUnFLoWEr SEED oiL GLycEriDES Glicèrids, mono-, di- i tri- d’oli de gira-sol Emolient/emulsionant/acondicio-
nador de la pell

noU
JUGLanS manDSHUricA SHELL PoWDEr Extracte de closca de Juglans mandshurica,  Juglandaceae Abrasiu

JUGLanS niGra EXtract Extracte de fulla de Juglans nigra,  Juglandaceae Emolient/astringent/emmascarant

JUGLanS niGra  SHELL EXtract Extracte de Juglans nigra,  Juglandaceae Emolient/astringent/emmascarant

JUGLanS rEGia LEaF EXtract Extracte de fulla de Juglans regia, Juglandaceae Astringent/calmant/netejador/ 
abrasiu/voluminador/

JUGLanS rEGia LEaVES Fulles de Juglans regia, Juglandaceae Astringent/calmant/netejador/ 
abrasiu/voluminador/

JUGLanS rEGia oiL Oli derivat del fruit de Juglans regia, Juglandaceae Emolient

JUGLanS rEGia SEED Llavors triturades de Juglans regia, Juglandaceae Abrasiu

JUGLanS rEGia SHELL PoWDEr Pols de closca molta de Juglans regia, Juglandaceae Abrasiu

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITS SECS
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SubSTàNCIES PROCEDENTS DE fRuITS SECS
DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

noU amEricana-noU DE PEcan
carYa iLLinoEnSiS oiL Oli de nou de pacana

carYa iLLinoEnSiS SHELL PoWDEr Pols de closca de nou de pacana

noU DE braSiL

bErtoLLEtia EXcELSa Nou de Brasil

bErtHoLLEtia EXcELSa nUt oiL Oli de nou del Brasil

noU DE macaDamia

macaDamia tErniFoLia EXtract Extracte de nou de Macadàmia ternifolia, Proteaceae Emolient/acondicionador de la pell

macaDamia tErniFoLia SEED oiL Oli de Macadàmia

PHYtoStErYL macaDamiatE Oli de nou de macadàmia

DiHYDrocHoLEStErYL macaDamiatE Àcids grassos, oli de nou de macadàmia, èsters Acondicionador de la pell/emolient

PinYó
PinUS PinEa KErnEL oiL Oli fix obtingut de llavor de Pinus pinea, Pinaceae Tònic

PinUS KoraiEnSiS EXtract Extracte de llavor de Pinus koraiensis, Pinaceae Tònic

SèSam 

SESamiDE DEa Amides, oli de sèsam, N,N-bis(2-hidroxietil)- Tensioactiu/acrecentador d’escu-
ma/controladors de viscositat

SESamiDoPrOPyL bEtainE 1-propanaminio, N-carboximetil-N, N-dimetil-3-amino-, N- acil 
derivats de oli de sèsam, hidròxids, sales internes

Tensioactiu/acrecentador de 
espuma/acondicionador capiŀlar/ 
netejador/antiestàtic/acondiciona-
dor de la pell

SESamiDoProPYL DimEtHYLaminE Amides, oli de sèsam, N-(3-dimetilaminopropil)- Tensioactiu/acondicionador capil-
lar/antiestàtic

SESamiDoPrOPyLaminE oXiDE Amides, oli de sèsam, N-(3-dimetilaminopropil)-, N- òxids
Tensioactiu/netejador/acondiciona-
dor capiŀlar/acrecentador d’escu-
ma/acondicionador de la pell

SESamUm inDicUm EXtract Extracte de llavor de sèsam, Sesamum indicum, Pedaliaceae Calmant/allisant/acondicionador 
de la pell/acondicionador capiŀlar

SESamUm inDicUm OIL
Oli obtingut de llavor de sèsam, Sesamum indicum, Pedali-
aceae. Es composa fonamentalment de glicèrids dels àcids 
grassos linoleic, oleic, palmític i esteàric

Emolient/acondicionador capiŀlar/ 
acondicionador de la pell

SESamUm inDicUm oiL UnSaPoniFiabLES Àcids grassos, fracció d’oli de sèsam que no es saponifica amb 
el refinat del sèsam (Sesamum indicum, Pedaliaceae) Emolient/acondicionador de la pell

SESamUm inDicUm SEED Llavor seca de sèsam, Sesamum indicum, Pedaliaceae Abrasiu

Tornar al Sumari
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DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

ALL
aLLiUm SatiVUm EXtract Extracte de cabeça d’All, Allium sativum, Liliaceae Antimicrobià

ioDiZED GarLic Allium sativum, All, iodat Acondicionador de la pell

ioDiZED GarLic EXtract Allium sativum, All, ext., Iodat Acondicionador de la pell

aLbErGínia
SoLanUm mELonGEna EXtract Extracte de fruit de Albergínia,  Solanum melongena, 

Solanaceae Acondicionador de la pell

API

aPiUm GraVEoLEnS EXtract Extracte de planta sencera, arrel i llavor d’api, Apium 
graveolens, Umbelliferae Tònic

carabaSSa

cUcUrbita PEPo SEED oiL Oli obtingut per pressió de llavor de Carabassa, Cu-
curbita pepo, Cucurbitaceae Emolient

cEba
aLLiUm cEPa EXtract Extracte de bulb de ceba,  Allium cepa, Liliaceae Anticaspa

coGombrE

cUcUmiS SatiVUS Fruit triturat de cogombre, Cucumis sativus, Cucurbi-
taceae Emolient

cUcUmiS SatiVUS EXtract Extracte de fruit de cogombre, Cucumis sativus, Cucur-
bitaceae Emolient

cUcUmiS  SatiVUS JUicE Líquid obtingut per pressió de polpa fresca de co-
gombre, Cucumis sativus, Cucurbitaceae Emolient

cUcUmiS SatiVUS oiL Oli fix obtingut per pressió de fruit de cogombre, 
Cucumis sativus, Cucurbitaceae Emolient

COL

braSSica oLEracEa botrYtiS oiL UnSaPo- 
niFiabLES

Fracció d’oli de coliflor (Brassica oleracea botrytis, 
Brassicaceae) que no s’ha convertit en sabó amb el 
procés de saponificació

Emolient/antiseborreic

braSSica oLEracEa caPitata EXtract Extracte de fulla de lombarda, Brassica  oleracea 
capitata, Brassicaceae Antiseborreic

NAP

braSSica camPEStriS raPa EXtract Extracte d’arrel de nap, Brassica campestris rapa, 
Brassicaceae Antimicrobià/emolient

SubSTàNCIES PROCEDENTS D'hORTALISSES
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SubSTàNCIES PROCEDENTS D’hORTALISSES
DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

PaStanaGa

DaUcUS carota Substancia vegetal derivada d’arrel de Pastanaga, 
Daucus carota sativa, Umbelliferae Emolient/astringent

DaUcUS carota EXtract Extracte d’arrel de Pastanaga, Daucus carota sativa, 
Umbelliferae Emolient/astringent

DaUcUS  carota  JUicE Líquid espremut de polpa fresca de Pastanaga, Dau-
cus carota sativa, Umbelliferae Emolient/astringent

DaUcUS carota oiL Oli obtingut de llavor de Pastanaga,  Daucus carota 
sativa, Umbelliferae Tònic/emmascarant

DaUcUS carota  SEED EXtract Extracte de llavor de Pastanaga, Daucus carota sativa, 
Umbelliferae Emolient/astringent

Patata

Potato StarcH moDi- FiED
Midó de patata, productes de reacció amb àcid halo-
etilaminodipropiònic, grau de substitució per glucosa 
inferior a 0,1

Controladors de viscositat

SoLanUm tUbEroSUm EXtract Extracte de polpa de patata, Solanum tuberosum, 
Solanaceae Allisant

SoLanUm tUbEroSUm PEEL EXtract Extracte de pell de patata, Solanum tuberosum, 
Solanaceae Acondicionador de la pell

SoLanUm tUbEroSUm StarcH Substancia carbohidratada molt polimeritzada deriva-
da de patata, Solanum tuberosum, Solanaceae Absorbent/controladors de viscositat

rEmoLatXa

bEta VULGariS EXtract Extracte d’arrel de remolatxa,  Beta vulgaris, Cheno-
podiaceae Colorant cosmètic

tomàqUEt

SoLanUm LYcoPErSicUm EXtract Extracte de fulla, branques i fruit de Solanum lycoper-
sicum, Solanaceae Acondicionador de la pell/astringent

SoLanUm LYcoPErSicUm JUicE Suc obtingut per pressió de tomàquet, Solanum  lyco-
persicum, Solanaceae Acondicionador de la pell

SoLanUm LYcoPErSicUm oiL Oli fix obtingut de llavor de tomàquet, Solanum lyco-
persicum, Solanaceae Emolient

Tornar al Sumari
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SubSTàNCIES PROCEDENTS D'hERbES I ESPÈCIES
DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

aníS

PimPinELLa aniSUm EXtract Extracte de fruit madur i sec d’anís, Pimpinella ani-
sum, Umbelliferae Cura oral/emmascarant

corianDrE

corianDrUm SatiVUm EXtract Extracte de fruit i fulla de Coriandre, Coriandrum 
sativum, Umbelliferae Antiseborreic

corianDrUm SatiVUm oiL Oli volàtil obtingut de fruit sec de Coriandre, Corian-
drum sativum, Umbelliferae Tònic/emmascarant

corianDrUm SatiVUm SEED oiL Oli fix obtingut de llavor de Coriandre, Coriandrum 
sativum, Apiaceae Emolient

LLorEr
LaUrUS nobiLiS EXtract Extracte de fulla de Laurus nobilis, Lauraceae Refrescant/tònic/emmascarant

LaUrUS nobiLiS oiL Oli volàtil que s’obté del fruit de Laurus nobilis, 
Lauraceae Refrescant/tònic/emmascarant

moStaSSa

braSSica aLba EXtract Extracte de llavor de mostassa blanca, Brassica alba, 
Brassicaceae Antimicrobià/antiseborreic

braSSica JUncEa EXtract Extracte de llavor de mostassa marró, Brassica juncea, 
Brassicaceae Antimicrobià

braSSica niGra EXtract Extracte de llavor de mostassa negra, Brassica nigra, 
Brassicaceae Antimicrobià

noU moScaDa

mYriStica FraGranS EXtract Extracte de fruit de Nou moscada, Myristica fragrans, 
Myristicaceae Tònic / emmascarant

mYriStica FraGranS oiL Oli volàtil obtingut de llavor de Nou moscada, Myristi-
ca fragrans, Myristicaceae Tònic / emmascarant

JULiVErt

carUm PEtroSELinUm EXtract Extracte de planta sencera de Julivert, Carum petrose-
linum, Apiaceae Acondicionador de la pell

carUm PEtroSELinUm SEED oiL Oli volàtil obtingut de llavor de Julivert, Carum petro-
selinum, Apiaceae Acondicionador de la pell

PEbrE
PimEnta acriS oiL Oli volàtil destiŀlat de fulla de Pimenta acris, Myrtaceae Desnaturalitzant / emolient

PimEnta Dioica EXtract Extracte de fruit sense madurar de Pimenta dioica, 
Myrtaceae Tònic

PimEnta oFFicinaLiS EXtract Extracte de fruit de Pimenta officinalis, Myrtaceae Tònic
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romEr 
roSmarinUS oFFicinaLiS EXtract 84604-14-8 283-291-9 Extracte de fulla de romer , 

Rosmarinus officinalis, Labiatae Tònic/refrescant/antimicrobià

roSmarinUS oFFicinaLiS LEaF PoWDEr Pols derivada de fulla de romer, Rosmarinus officina-
lis, Labiatae Acondicionador de la pell

roSmarinUS oFFicinaLiS oiL Oli volàtil obtingut de romer florit, Rosmarinus offici-
nalis, Labiatae Tònic/refrescant

VainiLLa

VaniLLa PLaniFoLia
Substancia vegetal derivada de fruit curat, totalment 
desenvolupat però immadur de Vanilla planifolia, 
Orchidaceae

Protector de la pell/allisant

VaniLLa PLaniFoLia EXtract Extracte de fruit de Vanilla planifolia, Orchidaceae Protector de la pell/allisant

VaniLLa taHitEnSiS EXtract Extracte de fruit de Vanilla tahitensis, Orchidaceae Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS D’hERbES I ESPÈCIES
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SubSTàNCIES PROCEDENTS DE LLEGuMINOSES
DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

ALfALS
mEDicaGo SatiVa EXtract Extracte d’arrel d’alfals, Medicago sativa, Leguminosae Tònic

mEDicaGo  SatiVa oiL UnSaPoniFiabLES
Fracció d’oli d’alfals  (Medicago sativa, Leguminosae) ob-
tingut de part aèria de la planta, que no s’ha transformat 
en sabó en el procés de saponificació

Acondicionador de la pell

bàLSam DEL PErú

mYroXYLon  PErEiraE rESin Oleoresina (bàlsam del Perú) obtinguda d’exsudat d’es-
corça de Myroxylon  pereirae, Leguminosae

Formadors de peŀlícula/ acondiciona-
dor capiŀlar/emmascarant

bàLSam DE toLú

mYroXYLon baLSamUm rESin

Oleoresina (bàlsam de Tolú) obtinguda d’exsudat d’escor-
ça de Myroxylon  balsamum, Leguminosae.. Es composa 
principalment de resines, olis essencials i, generalment, 
àcids cinàmic i benzoic

Formadors de peŀlícula/Acondicionador 
capiŀlar/emmascarant

cacaUEt

aracHiS HYPoGaEa FLoUr Pols obtingut de la mòlta de cacauet, Arachis
hypogaea, Leguminosae Abrasiu/controladors de viscositat

aracHiS HYPoGaEa oiL  Oli fix refinat obtingut de llavor d’una o més varietats 
conreades de cacauet, Arachis hypogaea, Leguminosae Emolient/dissolvent

HYDroGEnatED PEanUt oiL Oli de cacauet, hidrogenat Emolient/emulsificant/Acondicionador 
de la pell/controladors de viscositat

PEanUt aciD Àcids grassos, oli de cacauet Netejador

PEanUt GLYcEriDES Glicèrids, mono-, di- i tri- de oli de cacauet Emulsificant/Acondicionador de la pell

PEanUt oiL PEG-6EStErS Oli de cacauet, etoxilat Emolient

PEanUtamiDE mEa Àcids grassos, oli de cacauet, compostos amb etanola-
mina

Emulsificant/estabilitzador d’emulsi-
ons/tensioactiu/

PEanUtamiDE miPa Amides, oli de cacauet, N-(2-hidroxipropil)- Emulsificant/estabilitzador d’emulsi-
ons/tensioactiu/

PotaSSiUm PEanUtatE Àcids grassos, oli de cacauet, sals de potassi Netejador/emulsificant

SoDiUm PEanUtatE Àcids grassos, oli de cacauet, sals sòdiques Netejador/emulsificant

SULFatED PEanUt oiL Oli de cacauet sulfatat Tensioactiu/netejador/escumant

FaVa
Vicia Faba EXtract Extracte de les llavors de Vicia fava, Leguminosae Acondicionador de la pell
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SubSTàNCIES PROCEDENTS DE LLEGuMINOSES
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GomES
E 410 Goma GarroFí

cEratonia SiLiqUa EXtract Extracte de fruit de garrofer, Ceratonia siliqua, Leguminosae Emolient

cEratonia SiLiqUa GUm Llavor triturada del fruit madur de garrofer, Ceratonia 
siliqua, Leguminosae

Emolient/formadors de peŀlícula/ 
controladors de viscositat

E412 Goma GUar

carboXYmEtHYL HYDroXYProPYL GUar Goma de guar, èter carboximetílic 2-hidroxipropilo, sal 
sòdica

Estabilitzador d’emulsions /controlado-
res de viscositat/gelificant

cYamoPSiS tEtraGonoLobUS GUm Material resinós derivat d’endosperma triturat de Cya-
mopsis tetragonolobus, Leguminosae

Aglutinants/estabilitzadors d’emulsi-
ons/formadors de peŀlícula/

GUar HYDroXYProPYLtrimoniUm
cHLoriDE

Goma de guar, èter 2-hidroxi-3-(trimetilamonio)propílic, 
clorur

Antiestàtic/formadors de peŀlícula/ 
controladors de viscositat/ Acondicio-
nador

HYDroXYProPYL GUar Guar de Goma, èter 2-hidroxipropílic, despolimeritzada Antiestàtic/aglutinants/estabilitzador 
d’emulsions/formadors de peŀlícula/

E 413 Goma DE traGacant

aStraGaLUS GUmmiFEr EXtract Extracte d’arrel de tragacant, Astragalus gummifer, Legu-
minosae

Estabilitzador d’emulsions/formadors 
de peŀlícula/controladors de viscositat

aStraGaLUS GUmmiFEr GUm Exsudat resinós sec de tragacant, Astragalus gummifer, 
Leguminosae Controladores de viscositat

aStraGaLUS mEmbranacEUS EXtract Extracte d’arrel d’Astragalus membranaceus, Leguminosae Acondicionador de la pell

aStraGaLUS SinicUS EXtract Extracte de planta d’Astragalus sinicus, Leguminosae Acondicionador de la pell

E 414 Goma aràbiGa
acacia SEnEGaL Goma aràbiga Controladors de viscositat

acacia SEnEGaL EXtract Extracte de flor i branques d’Acàcia Senegal, Leguminosae Controladors de viscositat

acacia SEnEGaL GUm EXtract Extracte de goma d’Acàcia Senegal, Leguminosae Controladors de viscositat

aStraGaLUS GUmmiFEr EXtract  Extracte d’arrel de tragacant, Astragalus gummifer, Legu-
minosae

Estabilitzador d’emulsions/formadors 
de peŀlícula/controladors de viscositat

LLEntia
LEnS EScULEnta EXtract Extracte de fruit de Lens esculenta Emolient/emmascarant

monGEta
bEan PaLmitatE Producte obtingut de la reacció de mongetes triturades del 

gènere Phaseolus amb clorur de àcid palmític Acondicionador de la pell

PHaSEoLUS anGULariS PoWDEr Pols obtingut de llavor de Phaseolus angularis, Leguminosae Absorbent

PHaSEoLUS anGULariS StarcH Midó obtingut de Phaseolus angularis, Leguminosae Controladors de viscositat
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monGEta

PHaSEoLUS LUnatUS EXtract Extracte de mongetes verdes sense madurar,  Phaseolus 
lunatus, Leguminosae Emolient

PHaSEoLUS VULGariS EXtract Extracte de llavor de Phaseolus vulgaris, Leguminosae Absorbent/controladors de viscositat

PèSOL

HYDroLYZED PEa Hidrolitzat de llavor de pèsol (Pisum sativum) Acondicionador de la pell

HYDroLYZED  PEa ProtEin Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar/
Acondicionador de la pell

PEa PaLmitatE Pèsol, productes de reacció amb clorur de palmitoílo Acondicionador de la pell

PiSUm SatiVUm EXtract Extracte de llavor de pèsol,  Pisum sativum, Leguminosae Astringent/firming

SoDiUm  StEaroYL PEa ProtEin Proteïna de pèsol, derivats N-octanoílics, sals sòdiques Acondicionador capiŀlar/Acondicionador 
de la pell

rEGaLèSSia

GLYcYrrHiZa GLabra Substancia vegetal derivada de rizoma i arrel secs de
Glycyrrhiza glabra, Leguminosae Calmant/allisant/emolient/hidratant

GLYcYrrHiZa GLabra EXtract  Extracte d’arrel de Glycyrrhiza glabra, Leguminosae Calmant/allisant/emolient/hidratant

GLyCyRRHIZIC ACID  Àcid glicirrícic Humectant/Acondicionador de la pell

SoJa

citrobactEr/SoY ProtEin FErmEnt Producte obtingut de la fermentació de proteïna de soja 
pel microorganisme Citrobacter Acondicionador de la pell

DiHYDroXYEtHYL SoYa GLYcinatE Alquil de soja amínic, N-carboximetil-N,N-bis(2- hidroxie-
til)-, hidròxids, sals internes

Antiestàtic - tensioactiu acrecentador 
de escuma

DimEtHYL SoYaminE Amines, dimetil alquilo de soja Antiestàtic - emulsificant -acondiciona-
dor capiŀlar

DiSoYaDimoniUm cHLoriDE Compostos d’amoni quaternari, dimetildi-alquil- de soja, 
clorurs

Antiestàtic - tensioactiu - Acondiciona-
dor capiŀlar

DiSoYaminE Amines, dialquil- de soja Emulsificant- Acondicionador capilar-
antiestático

EPoXiDiZED SoYbEan oiL Oli de soja, epoxidat Emolient - plastificants

GLYcErYL HYDroGEnatED SoYatE Glicèrids, mono- de soja, hidrogenats Acondicionador de la pell- emolient

GLYcinE SoJa EXtract Extract de fava de Glycine soja, Leguminosae
Acondicionador de la pell - emolient-
voluminador - acondicionador capiŀlar- 
disolvent - hidratant

GLYcinE SoJa FLoUr Pols elaborada per trituració fina de fava de Glycine soja, 
Leguminosae

Acondicionador de la pell Acondiciona-
dor capiŀlar- hidratant-emolient

GLYcinE SoJa GErm EXtract Extracte de germen de Glycine soja, Leguminosae Acondicionador de la pell- emolient
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SoJa

GLYcinE SoJa oiL
Oli que s’obté de fava de Glycine soja, Leguminosae, per 
extracció o pressió. Consisteix principalment en triglicè-
rids d’àcids oleic, linoleic i saturats

Emolient- acondicionador de la pell

GLYcinE SoJa ProtEin Proteïna que s’obté de Glycine soja, Leguminosae Acondicionador de la pell- disolvent-
hidratant-emolient

GLYcinE SoJa SProUt EXtract Extracte de brot de Glycine soja, Leguminosae Emolient - acondicionador de la pell

GLYcinE SoJa StEroL Mescla de fitoesterols que s’obtenen de Glycine soja, 
Leguminosae Emolient -acondicionador de la pell

HYDroGEnatED SoY GLYcEriDE Glicèrids, mono- de soja, hidrogenats Emolient - estabilitzants

HYDroGEnatED SoYbEan GLYcEriDES Glicèrids, mono-, di- i tri- de soja, hidrogenats Emolient - emulsificant - tensioactiu

HYDroGEnatED SoYbEan oiL Oli de fava de soja, hidrogenat Emolient - humectant - acondicionador 
de la pell- controladors de viscositat

HYDroLYZED SoY Llavor de soja, Glycine soja, hidrolitzada Acondicionador de la pell

HYDroLYZED SoY ProtEin Hidrolitzats de proteïna, soja. Antiestàtic - humectant -acondiciona-
dor capiŀlar- Acondicionador de la pell

HYDroLYZED SoY StarcH Midó de soja, Glycine soja, hidrolitzada Acondicionador de la pell

maLEatED SoYbEan oiL Oli de soja, tractat amb àcid maleic Emolient - acondicionador de la pell

mEtHYL SoYatE Àcids grassos, soja, èsters metílics Acondicionador de la pell- emolient

PEG-2 SoYaminE Amines, alquil de soja, etoxilades Emulsificant - tensioactiu

SaccHaromYcES/GLYcinE SoJa FErmEnt Producte obtingut per la fermentació de proteïna de soja 
per Saccharomyces Protector de la pell

SoDiUm SoYa HYDroLYZED coLLaGEn Clorurs d’àcids, soja, productes de reacció amb hidrolit-
zats de proteïnes, sals sòdiques

Antiestàtic -tensioactiu - Acondiciona-
dor capiŀlar

SoDiUm SoYatE Àcids grassos, soja, sals sòdiques Netejador - emulsificant - tensioactiu

SoDiUm StEaroYL SoY ProtEin Proteïna de soja, derivats N-octanoílicos, sals sòdiques Acondicionador capiŀlar- Acondiciona-
dor de la pell

SOy ACID Àcids grassos, soja Emolient - emulsificant - engreixant

SoY StEroL Esterols, soja Emulsificant - humectant - Acondicio-
nador de la pell

SoYa HYDroXYEtHYL imiDaZoLinE H-imidazol-1-etanol, 4,5-dihidro-, derivats 2- noralquílics 
de soja Tensioactiu - Acondicionador capiŀlar

SoYaEtHYL morPHoLiniUm EtHoSULFatE Compostos onio, morfolinio, 4-etil-4-alquil de soja, etil 
sulfats Antiestàtic - emulsificant

SoYamiDE DEa Amides, soja, N,N-bis(hidroxietil)
Emulsificant - estabilitzador d’emul-
sions -tensioactiu - controladors de 
viscositat - acrecentador d’escuma

SoYamiDoProPYL bEtainE 1-propanaminio, 3-amino-N-carboximetil-N, N-dimetil-, 
derivats N-acílics de soja, hidròxids, sals internes

Tensioactiu - netejador - Acondiciona-
dor capiŀlar- Acondicionador de la pell

SoYaminE Amines, alquil de soja Antiestàtic - emulsificant

SoYaminoProPYLaminE 1,3-propanodiamina, N-alquil de soja Emulsificant

SoYbEan PaLmitatE Llavor de soja, productes de reacció amb clorur d’hexa-
decanoílo Emolient - reengreixant

SoYEtHYLDimoniUm EtHoSULFatE Compostos d’amoni quaternari, etildimetilalquilo de soja, 
etilsulfatos Antiestàtic - acondicionador capiŀlar

SoYtrimoniUm cHLoriDE Compostos d’amoni quaternari, trimetilalquilo de soja, 
clorurs VI/1,44

Antiestàtic - emulsificant - conservants 
- tensioactiu /Acondicionador capiŀlar
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tramúS 

HYDroLYZED LUPinE ProtEin Hidrolitzat Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar/ 
Acondicionador de la pell

LUPinUS aLbUS EXtract  Extracte de llavor de Lupinus albus, Leguminosae Acondicionador de la pell/emmasca-
rant

LUPinUS aLbUS oiL  Oli fix obtingut per pressió de llavor de Lupinus albus, 
Leguminosae

Acondicionador capiŀlar/Acondicionador 
de la pell/emolient

LUPinUS aLbUS oiL UnSaPoniFiabLES Fracció d’oli de tramús no saponificada durant el refina-
ment de l’oli de tramús (Lupinus albus, Leguminosae) Emolient

LUPinUS LUtEUS EXtract  Extracte de llavor de Lupinus luteus, Leguminosae Acondicionador de la pell/emmasca-
rant

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE LLEGuMINOSES
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PRINCIPIS ACTIuS D'ORIGEN ANIMAL
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acEtYLatED HYDroGEnatED LarD 
GLYcEriDE

Glicèrids de mantega de porc, hidrogenats, acetats Emolient

acEtYLatED LarD GLYcEriDE Glicèrids de mantega de porc, acetats Emolient

aDEPS boViS Greix. Grassa animal. Emolient

aDEPS SUiLLUS Mantega de porc. Grassa interna del porc purificada.
Composta principalment de estearina, palmitina i oleïna

Emolient

aorta EXtract Extracte derivat d’aorta d’animals Acondicionador de la pell

brain EXtract Extracte obtingut de cervell de mamífers Protector de la pell

bUbULUm oiL Oli fix obtingut de peülles de bestiar 

caLF bLooD EXtract Extracte obtingut de sang de bovins Acondicionador de la pell

caLF SKin EXtract Extracte obtingut de pell de bovins Engreixant

caLF SKin HYDroLYSatE Pell de vedell, hidrolitzada Acondicionador de la pell

coLoStrUm Substàncies naturals: calostre. Protector de la pell

cUtanEoUS LYSatE Hidrolitzats de proteïna, pell Hidratant/protector de la pell

DEProtEiniZED SErUm Sang, extract, desproteïnitzat Acondicionador de la pell

ELaStin Elastines. Proteïna insoluble que s’extrau d’organismes 
mamífers Acondicionador de la pell/allisant

EmbrYo EXtract Extracte que s’obté de pell d’embrió de mamífer

HEart EXtract Extracte que s’obté de cor de mamífers Acondicionador de la pell

HYDroGEnatED LanoLin aLcoHoL Lanolina, hidrogenats 

HYDroGEnatED LarD Mantega de porc, hidrogenada Emolient - acondicionador de la pell

HYDroGEnatED LarD GLYcEriDE Glicèrids de mantega de porc, hidrogenats Emulsificant - Acondicionador de la pell

HYDroLYZED SPinaL ProtEin Hidrolitzats de proteïna, meduŀla espinal. 

HEart HYDroLYSatE Hidrolitzat de teixit cardíac animal. Acondicionador capiŀlar

LANOLIN Lanolina. Substancia grassa derivada de llana d’ovella. Antiestàtic/emolient/emulsificant/
Acondicionador de la pell/
Acondicionador capiŀlar/tensioactiu

LarD GLYcEriDE Glicèrids de mantega de porc Emulsificant - acondicionador de la 
pell - controladors de viscositat

LiVEr EXtract Extracte que s’obté de fetge de mamífers Acondicionador de la pell

mammarY EXtract Extracte obtingut de  glàndula mamaria de mamífers Protector de la pell/Acondicionador
de la pell

marroW EXtract Extracte de meduŀla d’os de mamífers Acondicionador de la pell

mUScLE EXtract Extracte obtingut de músculs de mamífer

nEUraL EXtract Extracte de teixit nerviós de mamífers Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE MAMÍfERS
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PLacEntaL EnZYmES Enzims, placenta de mamífer Acondicionador de la pell

SErUm Sèrum de vedella Acondicionador de la pell/protector 
de la pell

SPLEEn EXtract Extracte obtingut de melsa de mamífers Acondicionador de la pell

SPLEEn HYDroLYSatE Hidrolitzats de proteïnes, melsa. Acondicionador de la pell

StomacH EXtract Extracte obtingut de l’estómac de mamífers Acondicionador de la pell

SUS EXtract Extracte de pell de porc (Sus) Acondicionador de la pell

tESticULar EXtract Extracte obtingut de testicles de mamífers Acondicionador de la pell

UmbiLicaL EXtract Extracte obtingut de cordó umbilical de mamífers Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE MAMÍfERS

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE L'Ou
DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

aLbUmEn Substàncies naturals: clara d’ou Formadors de peŀlícula

HYDroLYZED aLbUmEn Hidrolitzats de proteïna, clara d’ou de gallina
Antiestàtic/Acondicionador de la pell/
controladores de viscositat/ Acondicio-
nador capiŀlar

HYDroLYZED EGG ProtEin
Hidrolitzats de proteïna, ou. Substancia obtinguda per hidròlisis 
àcida, alcalina o enzimàtica de l’ou, composta principalment 
d’aminoàcids, pèptids i proteïnes. 

Acondicionador capiŀlar

HYDroLYZED  EGG SHELL mEmbranE Hidrolitzats de proteïna, membrana de closca d’ou Acondicionador de la pell

LUtEUm oVi EXtract Extracte de rovell d’ou Acondicionador de la pell/Acondiciona-
dor capiŀlar

LUtEUm oVi PoWDEr Producte que s’obté per deshidratació de rovell d’ou de gallina Abrasiu

oVUm Substàncies naturals: ous de gallina complerts Acondicionador de la pell/Acondiciona-
dor capiŀlar

oVUm oiL Oli obtingut per extracció de rovells d’ous de gallina frescos. Emolient

oVUm PoWDEr Pols obtingut d’ous de gallina sencers i dessecats Abrasiu

oVUm  SHELL PoWDEr Producte obtingut per trituració de closca d’ous de gallina Abrasiu

PHoSPHatiDYLcHoLinE Lecitines, rovell d’ou Antiestàtic/emolient/emulsificant

Tornar al Sumari



Immunitas Vera | Aŀlèrgens en Cosmètics | Dossier Informatiu | info@immunitasvera.org | www.immunitasvera.org | F immunitasvera | T ImmunitasVera

Aŀlèrgens Alimentaris en cosmètics
Dossier Informatiu

35

DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

ammoniUm caSEinatE Caseïna, sal amònica Antiestàtic

bUtYriS Lac PoWDEr 
Substàncies naturals: sèrum de llet sec obtingut per deshidrata-
ció del líquid procedent de llet de vaca o crema batudes per a 
l’elaboració de mantega

Acondicionador capiŀlar Acondicionador 
de la pell

caLciUm caSEinatE Caseïnes, complexos de calci Acondicionador de la pell/voluminador

coLoStrUm Substàncies naturals: calostre. Fluid secretat per las glàndules 
mamàries després del naixement d’un animal Protector de la pell

coLoStrUm crEam Crema de calostre. Protector de la pell

coLoStrUm SErUm Sèrum de calostre. Protector de la pell

caPraE bUtYrUm Grassa semi solida de llet de cabra Acondicionador de la pell/emolient

caPraE Lac  Llet de cabra Acondicionador de la pell

caSEin
Caseïnes. Combinacions complexes produïdes en teixit mamari 
a partir d’aminoàcids procedents de la sang. Conté diverses 
proteïnes, fòsfor i calci

Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar

crEam Substàncies naturals: nata. Capa superficial groguenca que es forma 
a la llet de vaca Acondicionador de la pell/emolient

DiEtHYLEnE tricaSEinamiDE Caseïna, producte amb bis(2-aminoetil)amina Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar

EqUaE Lac Llet sencera d’egua Acondicionador de la pell

GLYcoProtEinS Glucoproteïnes, sèrum de llet bovina Acondicionador de la pell/acondionador 
capiŀlar

HYDroLYZED caSEin Caseïnes, hidrolitzats. Aminoàcids produïts per hidròlisis de caseïnes Antiestàtic/Acondicionador de la pell/Acon-
dicionador capiŀlar

HYDroLYZED  miLK ProtEin
Hidrolitzats de proteïna, llet. Substancia obtinguda per hidròlisi 
àcida, alcalina o enzimàtica, de llet, composta principalment d’ami-
noàcids, pèptids i proteïnes. 

Antiestàtic/Acondicionador de la pell/Acon-
dicionador capiŀlar

HYDroXYLatED  miLK GLYcEriDES Glicèrids, llet, hidroxilats Emolient/Acondicionador de la pell

HYDroXYProPYLtrimoniUm 
HYDroLYZED caSEin

Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar/Acondi-
cionador de la pell

LAC Substancia natural, llet sencera de vaca Acondicionador de la pell

Lac PoWDEr Residu sòlid produït per deshidratació de llet de vaca Acondicionador de la pell

LactiS FaEX Llevat que s’obté de la llet Acondicionador de la pell

LactiS LiPiDa Lípids, llet Emolient/Acondicionador de la pell

LactiS ProtEinUm Proteïnes que s’obtenen de la llet de vaca Acondicionador capiŀlar/Acondicionador de 
la pell

LactiS ProtEinUm EXtract Extracte d’una proteïna de la llet Acondicionador de la pell

LactiS SErUm ProtEinUm Polipèptid que s’obté de la part líquida de la llet després de la 
separació de la quallada

Acondicionador capiŀlar/Acondicionador de 
la pell

LactobaciLLUS/GLYcErin/HYDroLYZED 
caSEin/LactoSE/catHarantUS roSEUS 
SEED/ FaEX EXtract FErmEnt

Producte que s’obté de la fermentació pel microorganisme Lac-
tobacillus de glicerina, caseïna hidrolitzada, lactosa, herba donzella 
(Catharanthus  roseus, Apocy- naceae)  triturada i extracte de llevat

Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE LA LLET
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DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

LactobaciLLUS/Lac FErmEnt Producte que s’obté de la fermentació per Lactobacillus de 
sèrum lacti Acondicionador de la pell

LactococcUS/Lac FErmEnt LYSatE 
Producte que s’obté de la fermentació de la llet pel micro-
organisme Lactococcus lactis amb la posterior lisis de les 
cèŀlules del mateix

Acondicionador de la pell

LactoFErrin Glucoproteïnes, fixador de ferro, llet, lactoferrina Acondicionador de la pell/ Acondicio-
nador capiŀlar

LactoGLobULin Lactoglobulines, β— Antiestàtic/Acondicionador de la pell/
Acondicionador capiŀlar

LactoSE Lactosa Humectant/Acondicionador de la pell

miLK amino  aciDS
Hidrolitzats de proteïna, llet. Substancia obtinguda per hidròlisi 
àcida, alcalina o enzimàtica de llet, composta principalment 
d’amonoàcids, pèptids i proteïnes. 

Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar/
Acondicionador de la pell

miLKamiDoProPYL aminE oXiDE Amides, grassa làctia, N-[3-(dimetilóxidoamino)propil] Acondicionador capiŀlar

miLKamiDoProPYL bEtainE 1-propanaminio, 3-amino-N-(carboximetil)-N, N-dimetil-, derivats 
N-acílicos de grassa làctia, sals internes

Tensioactiu/netejador/Acondicionador 
de la pell

PaLmitoYL HYDroLYZED miLK ProtEin Antiestàtic/netejador

PEG-2 miLK SoLiDS Antiestàtic/emolient

PotaSSiUm caSEinatE Caseïnes, complexos de potassi Antiestàtic

PotaSSiUm cocoYL HYDroLYZED caSEin Hidrolitzats de proteïnes, caseïna, derivats acílics de coco, sals 
de potassi Antiestàtic

SoDiUm caSEinatE Caseïnes, complexos de sodi Antiestàtic/Acondicionador capiŀlar

SoDiUm HYDroLYZED caSEin Hidrolitzats de caseïna, sals sòdiques Acondicionador capiŀlar/Acondicionador 
de la pell

SoDiUm StEaroYL caSEin Caseïna, derivats N-octadecanoílicos, sals sòdiques Acondicionador capiŀlar/Acondiciona-
dor de la pell

SoDiUm  StEaroYL LactaLbUmin Albúmina de llet, derivats N-octanoílicos,  sals sòdiques Acondicionador capiŀlar/Acondicionador 
de la pell

StEarDimoniUm HYDroXYProPYL 
HYDroLYZED caSEin Hidrolitzat caseïna Antiestàtic

ioGUrt Substàncies naturals, preparats lactis, iogurt Acondicionador capiŀlar/protector de 
la pell

ioGUrt FiLtratE Substàncies naturals, iogurt, filtrat Protector de la pell / Acondicionador 
capiŀlar

  
 
  

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE LA LLET

Tornar al Sumari



Immunitas Vera | Aŀlèrgens en Cosmètics | Dossier Informatiu | info@immunitasvera.org | www.immunitasvera.org | F immunitasvera | T ImmunitasVera

Aŀlèrgens Alimentaris en cosmètics
Dossier Informatiu

37

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE CRuSTACIS I MARISCS
DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

crUStacEa EXtract Extracte d’hemolimfa de crustacis Acondicionador de la pell/emmascarant

HYDroXYEtHYL cHitoSan Obtingut a partir de la closca dels crustacis, Formadors de peŀlícula/controladors de 
viscositat

acEtYL GLUcoSaminE Acondicionador de la pell

mYtiLUS EXtract Extracte de musclo,  Mytilus edulis Acondicionador de la pell

oStrEa SHELL EXtract Extracte de closca d’ostra, Ostrea  edulis Abrasiu/Acondicionador de la pell

oStrEa SHELL PoWDEr Pols obtingut de closca d’ostra Abrasiu

SEPia EXtract Extracte de glàndules nidamentals de sípia Acondicionador de la pell

SubSTàNCIES PROCEDENTS DE PEIxOS
DEnominació inci DEnominació iUPac PEr a LES SUbStànciES qUímiqUES FUnció

brEVoortia oiL Oli fix obtingut d’un petit peix de l’Atlàntic nord (Brevoor-
tia tyrannis) Emolient/dissolvent

EtHYL morrHUatE Oli de fetge de bacallà, èsters etílics Emolient

FiSH GLYcEriDES Glicèrids, oli de peix Emolient

GaDi iEcUr oiL Oli fix espremut de fetge fresc de bacallà Emolient

HoPLoStEtHUS oiL Oli que s’obté de grassa subcutània del peix abisal rellot-
ge ataronjat (Hoplostethus atlanticus) Emolient

HYDroGEnatED  FiSH oiL Olis, peix, hidrogenats Emolient/Acondicionador de la pell

HYDroGEnatED  SHarK LiVEr oiL Olis, fetge de tauró, hidrogenats Emolient/Acondicionador de la pell

HYDroLYZED roE Ous de, peix, hidrolitzades Acondicionador de la pell

PEG-8 HYDroGEnatED FiSH GLYcEri-
DES Olis de peix hidrogenats Emolient/emulsificant

PiScES Extracte de cartílag de peix Acondicionador de la pell

PiScES EXtract Extracte de mescla de peixos Acondicionador de la pell/hidratant

PiScUm cartiLaGE EXtract Extracte obtingut de cartílag de peix Acondicionador de la pell

PiScUm iEcUr oiL
Oli fix obtingut per pressió de fetge fresc de mescla de 
peixos. Compost bàsicament de glicèrids d’àcids grassos 
insaturats de C14-C18

Emolient

PiScUm oVUm EXtract Extracte d’ous de peix Acondicionador de la pell

SaLmo oiL
Oli fix obtingut per pressió de salmó (Salmó, Salmonidae). 
Es compon fonamentalment dels glicèrids dels àcids gras-
sos insaturats C14-C18 i C16-C22

Emolient/Acondicionador e la pell

SaLmo oVUm EXtract Extracte obtingut d’ous de salmó (Salmó spp., Salmonidae) Acondicionador de la pell

SqUaLanE Tauró Emolient/Acondicionador capiŀlar/ 
engreixant/Acondicionador

SqUaLi iEcUr oiL
Oli fix obtingut por pressió de fetge fresc de varies espe-
cies de tauró (Squaliformes). Es compon fonamentalment 
de glicèrids de C14-C18 i C16-C22

Emolient/engreixant/Acondiciona-
dor de la pell

Tornar al Sumari
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