INGREDIENTES
PRODUTOS TERO
AGENTES CONDICIONANTES
(usados para condicionar o cabelo, também melhoram sua aparência e brilho,
e reduzindo a estática ou frizz)
Betaine (betaína)
Presente na beterraba e algumas outras plantas. Seguro (score
EWG 1) e biodegradável.
Cocos Nucifera Oil* (óleo de coco)
Extraído da prensagem da carne da semente. Seguro (score
EWG 1) e biodegradável.
Distearoylethyl Dimonium Chloride
Derivado de plantas. Seguro (score EWG 1) e biodegradável.

EMOLIENTES
(proporcionam maciez aos cabelos)
Cetearyl Alcohol (álcool cetearílico)
Agente coemulsionante (ajuda a misturar e preservar
misturadas as fases aquosa e oleosa da fórmula) e emoliente.
Obtido a partir de óleos vegetais. Seguro (score EWG 1) e
biodegradável.
Helianthus Annuus Seed Oil (óleo de semente de girassol)
Obtido a partir da semente do girassol. Seguro (score EWG 1) e
biodegradável.

INGREDIENTES
PRODUTOS TERO
TENSOATIVOS
(surfactantes ou agentes de limpeza, promovem ação de limpeza ao
aumentar a capacidade da água se misturar à gordura e sebo do cabelo, e
levar o excesso embora na lavagem)
Disodium Cocoyl Glutamate (cocoil glutamato dissódico)
Derivado de óleos vegetais. Classificado como tensoativo
suave (menos agressivo). Seguro (score EWG 1), e
biodegradável.
Lauryl Glucoside (glucosídeo de lauril)
Produzido pela combinação de óleos de palma e coco com a
glicose do milho. Classificado como tensoativo suave. Seguro
(score EWG 1), e biodegradável.
Sodium Cocoyl Glutamate (cocoil glutamato sódico)
Derivado de ingredientes vegetais, como o óleo de coco, milho
e palma, dentre outros. Tensoativo suave. Seguro (score EWG
1), e biodegradável.
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate
Suave. Derivado de glucosídeos de coco e milho.
FRAGRÂNCIA NATURAL
Boswellia Carterii Oil (óleo essencial de olíbano)
Óleo essencial extraído da madeira da árvore do olíbano, muito
presente no nordeste da África e Oriente Médio. Relacionado à
consciência e à espiritualidade. Seguro (score EWG 1) e
biodegradável.

INGREDIENTES
PRODUTOS TERO
FRAGRÂNCIA NATURAL
Cedrus Atlantica Wood Oil (óleo essencial de cedro)
Óleo essencial extraído da madeira da árvore do cedro, presente
no noroeste da África (Marrocos e Argélia). Relacionado à energia
masculina e à positividade. Foi um dos primeiros óleos essenciais
extraídos, e usado pelos egípcios nos embalsamamentos
espirituais. Seguro (score EWG 2) e biodegradável.
Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Oil* (óleo essencial de
tangerina)
Óleo essencial extraído da casca da tangerina (fruta), presente em
diversas regiões do mundo, sendo mais facilmente cultivável em
regiões de clima tropical e subtropical. Conhecido por seu aroma
doce e suas propriedades calmantes e inspiradoras. Seguro (score
EWG 2) e biodegradável.
Eugenia Caryophyllus Leaf Oil (óleo essencial de cravo)
Óleo essencial extraído das folhas da árvore do cravo, nativa da
Indonésia e cultivada em outros países asiáticos. Conhecido por
suas propriedades revigorantes e de estimulante mental. Deve
ser evitado por pessoas sensíveis a ele (score EWG 5).
Biodegradável.
Pelargonium Graveolens Oil (óleo essencial de gerânio)
Óleo essencial extraído de todas as partes do arbusto do gerânio,
nativo da África do Sul, Zimbábue e Moçambique. Relacionado
aos ciclos femininos, e conhecido por suas propriedades de
equilíbrio e calmante. Seguro (score EWG 1) e biodegradável.

INGREDIENTES
PRODUTOS TERO
SOLVENTES
(diluem e contêm os demais ingredientes)
Aqua (água)
Provém de fontes minerais, quando volta ao meio ambiente
(se tratada em estações de tratamento de esgoto) pode voltar
ao ciclo de utilização completa pela natureza. A água usada
nos cosméticos é livre de microrganismos e tem o seu pH
corrigido para não interferir na ação dos demais
componentes.
Benzyl Alcohol (álcool benzílico)
Ajuda a diluir e homogeneizar componentes menos solúveis à
água (apolares). Também reduz a disseminação de
microrganismos, atuando como conservante. Presente em
diversos óleos essenciais (extraídos de plantas). Deve ser
evitado por pessoas alérgicas (score EWG 5). Biodegradável.
Pogostemon Cablin Leaf Extract* (extrato de patchouli)
Usado neste caso como parte da fase aquosa dos solventes. É
uma água aromática produzida após a produção do óleo
essencial da folha de patchouli via destilação a vapor ou água.
O patchouli é reconhecido por suas características
românticas e sensuais. Seguro (score EWG 1) e
biodegradável.

INGREDIENTES
PRODUTOS TERO
CONSERVANTES
(controlam a proliferação de microrganismos)
Potassium Sorbate (sorbato de potássio)
Tem ação antimicrobiana. Embora ocorra naturalmente em
alguns frutos, para uso na indústria é normalmente sintetizado.
Considerado como seguro dentre os conservantes, sendo
validado para uso em formulações orgânicas, porém deve ser
evitado por pessoas alérgicas (score EWG 3).
Sodium Benzoate, (benzoato de sódio)
Tem ação bacteriostática (impede o crescimento de
microrganismos). Embora ocorra naturalmente em alguns
frutos, para uso na indústria é normalmente sintetizado.
Considerado como seguro dentre os conservantes (score EWG
3). Validado para uso em formulações cosméticas orgânicas, é
usado também na indústria alimentícia.
Sorbic Acid (ácido sórbico)
Tem ação antimicrobiana. Embora ocorra naturalmente em
alguns frutos, para uso na indústria é normalmente sintetizado.
Considerado como seguro dentre os conservantes, sendo
validado para uso em formulações orgânicas, porém deve ser
evitado por pessoas alérgicas (score EWG 3).

OUTROS
Citric Acid (ácido cítrico)
Agente quelante e regulador de pH. Presente nas frutas cítricas
como limão e lima. Seguro (score EWG 2) e biodegradável.

INGREDIENTES
PRODUTOS TERO
OUTROS
D-Limonene (d-limoneno)
Encontrado naturalmente em óleos essenciais. Sem função na
fórmula. Pode ser irritante para pessoas sensíveis (score EWG
2), por isso é descrito separadamente na lista de ingredientes do
rótulo. Biodegradável.
Tocopherol (tocoferol/vit E)
Antioxidante natural. Encontrado em gorduras e óleos vegetais
como girassol, amendoim, noz, gergelim e azeite. Apesar de
seguro (score EWG 1), algumas pessoas podem ser sensíveis a
ele. Biodegradável.
Xanthan Gum (goma xantana)
Agente espessante. Polissacarídeo (açúcar) secretado pela
bactéria Xanthomonas campestres. Derivado normalmente do
xarope de milho, mas pode provir também da batata e do trigo.
Apesar de seguro (score EWG 1), algumas pessoas podem ser
sensíveis a ele. Seguro (score EWG 1) e biodegradável.

FONTES
CosIng (banco de dados da União Europeia para ingredientes cosméticos)
EWG (associação americana para segurança da saúda e do meio ambiente)
emporiolaszlo.com.br (empresa brasileira de aromaterapia)
aromaweb.com (site americano de aromaterapia)
ecostoreusa.com (loja americana especializada em produtos naturais e não agressivos à
saúde e ao meio ambiente)
ingredientes.puracy.com (loja americana especializada em produtos naturais)
boucleme.co.uk/pages/ingredientes (loja britânica de produtos naturais para cabelos
encaracolados)

