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Visão Geral

Euperlan® PK 1200

Euperlan® PK 1200
Perolizante concentrado para bases de 

sabonete líquido e shampoo

Principais benefícios:

INCI Name: 

Coco Glucoside (and) Glycol 

Distearate (and) Glycerin

Dosagem recomendada:

2,5 - 5% 

Aparência: 

Branco, com brilho perolado 

Campos de aplicação

▪ Sabonete Líquido

▪ Espuma de banho

▪ Shampoo

▪ Cuidados para banho de bebê

Por favor, entre em contato conosco 

para mais informações em     

personal-care-as@basf.com

Siga-nos no Instagram

@basfcarecreations_br

O Euperlan® PK 1200 é um agente perolizante indicado 

para preparações de surfactantes, processável à frio e de 

fácil manuseio. 

▪ Não iônico

▪ Produto de fácil manuseio (líquido, bombeável)

▪ Contribui com a economia de tempo e de consumo de energia

▪ Adequado para formulações livres de sulfato (Sulfate-free)

▪ Contribui para a espumação

▪ Confere efeito perolado intenso, com cobertura brilhante

* max. nível de concentração nas formulações finais a considerar de acordo com os respectivos critérios de atribuição do rótulo ecológico

*¹Origem natural% = Número de átomos de carbono natural / Número total de átomos de carbono (natural e não natural) X 100

✓ Avaliação visual: 15 panelistas

Efeito brilhante do EUPERLAN® PK 1200: 

✓ Euperlan® PK 1200: aparência à diferentes dosagens

Embora todas as declarações e informações contidas nesta publicação sejam consideradas precisas e confiáveis, elas são apresentadas gratuitamente e apenas para fins de 

investigação, e os riscos e responsabilidades pelos resultados obtidos pelo uso dos produtos ou pela aplicação da sugestão descrita são assumidos pelo usuário. NÃO HÁ 

NENHUMA GARANTIA. TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS SÃO REJEITADAS. O usuário não deve presumir que os dados de toxicidade e medidas de 

segurança estão indicados ou que outras medidas podem não ser necessárias. As reivindicações e informações são apropriadas e estão em conformidade com os requisitos 

regulamentares de uma jurisdição.
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