CURSO

O N L IN E

P&D: Maquiagens
e Colorimetria
A ciência das cores aplicadas a cosmetologia

Objetiva elucidar desde as bases físicas das cores e sua percepção, tipos de estratégias de cobertura, corantes e pigmentos e
toda a experiência da farmacêutica Simone França, para o profissional se capacitar na ciência das cores e coloração de cosméticos e maquiagens.

Material Didático:

Início:

Acesso:

Incluso

Imediato

24 Horas Ilimitado

Aulas:

Certificado:

Suporte:

HD Vimeo

Incluso

Professor Tutor

100%

EaD

O curso é disponibilizado na maior plataforma EaD da América Latina, Live Class! A Plataforma
Live Class é a inovação pedagógica para ensino a distância. O objetivo da experiência Live Class é
colocar o professor a disposição do aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso temos
toda a responsabilidade em praticidade, economia de tempo, facilidade de acesso, suporte e
qualidade de ensino.

Ministrante

Simone França

Mestre pelas Faculdades de Ciência Farmacêuticas da USP. Química, graduada pelas Faculdades
Oswaldo Cruz, São Paulo e especialista em Licenciatura em Química e Cosmetologia pelas
Faculdades Oswaldo Cruz. Aperfeiçoamento em Desenvolvimento de produtos para Skin Care,
Sun Care e Make up em empresas internacionais como Daito Kasei e LCW França (Sensient Group).
Possui 14 anos de experiência em Colorimetria e desenvolvimento de produto, atuando na
Gerência Técnica, em empresas como Doutex S/A, Grupo Valisere. Atualmente é Coordenadora
Técnica na PIC Química, empresa atuante em matérias primas cosmética e representante de
grandes marcas internacionais como Clariant, Sasol, Alban Muller International, Daito Kasei entre
outras. Na atuação anterior, foi Coordenadora Técnica na LCW do Brasil, empresa líder mundial em
corantes e pigmentos para a área cosmética. Docente da disciplina de Produtos Faciais e
Maquiagens nas Faculdades Oswaldo Cruz / IPOG (CE, BA, GO) Docente da disciplina de Desenvolvimento de Maquiagens na ETHOSFARMA Instituto de Ensino, Vitória ES. Docente da METROCAMP
e UNICASTELO no curso de pós-graduação em cosmetologia na disciplina de Corantes, Pigmentos
e Maquiagens. Docente e/ou palestrante em instituições como RACINE, UNICSUL, ANHEMBI
MORUMBI, IPUPO e USP.

Conteúdo Programático
Módulo 1 - COLORIMETRIA E CORREÇÃO DE COR































Introdução e colorimetria
Colorimetria e o estudo das cores
Percepção visual de cor
Espectro eletromagné�co da zona visível
Espectro visível e comprimento/frequência de onda
Reﬂectância, Absorbância e Iluminante
Sistema de leitura Cor-Luz RGB
Sistema de leitura Cor-Pigmento CMYK
Cores primárias e suas combinações
Cores secundárias e suas combinações
Cores terciárias e suas combinações
Saturação – Cor limpa/suja
Sistema de cores CIELab e valores numéricos
Medição em reprodução de cor - Delta E
Equipamento – Colímetro e Espectrofotômetro
Técnicas de avaliação visual da cor
Dis�nções entre coloristas e colorimetrista
Análise de consistência de cor
Aplicação do espectrofotômetro na cosmé�ca
Conceitos em formulações de cores e controle de qualidade
Organização das cores em color map
Aplicações da colorimetria na cosmé�ca
Como camuﬂar e naturalizar tons com maquiagem e sua tonalidade
Corre�vos e pigmentos para pele
Combinações de cores para neutralizar manchas
Regulamentos aplicados a pigmentantes
Colorimetria aplicada a hematomas
Colorimetria aplicada a manutenção da cor em cabelos
Colorimetria aplicada a pós-peeling facial
Colorimetria aplicada a acne e rosácea






Colorimetria aplicada a olheiras e vasos
Colorimetria aplicada a vi�ligo
Conceito modulador ó�co
Dicas de a�vos e correção de manchas

Módulo 2 - CORANTES E PIGMENTANTES




















Introdução ao desenvolvimento de corre�vos
Indicações de seleção de cor
Uso de bases para corre�vos
Caracterís�cas dos corantes
Caracterís�cas dos pigmentos
Aplicações dos corantes e pigmentos na maquiagem
Classiﬁcação dos corantes e pigmentos
Polaridade e incompa�bilidades de formulação para maquiagem
Corantes hidrossolúveis e suas compa�bilidades químicas
Mecanismo de ação dos corantes
Mecanismo de proteção de cor do produto
Evitando alterações na cor do cosmé�co
SUNTEST e avaliação de proteção a cor
Controle de qualidade e estabilidade da cor
Homogeneização da produção com corante
Regulamentos aplicados a corantes
Exemplos de produtos e avaliação de risco de coloração
Aplicação de corantes em perfumes e processo de produção
Dicas de a�vos

Módulo 3 - COLORAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS
























Introdução ao desenvolvimento de produtos
Distúrbios triviais de coloração
Aplicação e processo de coloração em perfume
Aplicação e processo de coloração em shampoo
Aplicação e processo de coloração em condicionadores
Aplicação e processo de coloração em sabonete barra
Aplicação e processo de coloração em pele – Jet Bronze
Corantes lipossolúveis e suas compa�bilidades químicas
Classiﬁcação dos pigmentos
Pigmentos orgânicos e suas caracterís�cas
Pigmentos minerais e suas caracterís�cas
Categoria dos pigmentos Ultramarinos
Categoria dos pigmentos Violeta de Manganês
Categoria dos pigmentos Ferrocianeto Férrico
Quadro piloto de pigmentos e aplicação cosmé�ca
Aplicação do dióxido de �tânio na cosmetologia
Pigmentos orgânicos puros e green concept
Processo Toner e Laca – Laca Coprecipitada
Caracterís�cas de cer�ﬁcação orgânica FDA
Dispersões Pigmentárias
Pigmentos em pasta
Pigmentos perolados e efeito lacrante
Dicas de a�vos e fornecedores

Módulo 4 - LEGISLAÇÃO E TECNOLOGIA





Introdução a reologia
Inﬂuência do tamanho de par�cula no brilho, cobertura e sensorial
Indicações de aplicações
Orientações em formulações transparentes e opacas

















Pigmentos perolados e dispersão
Legislação e assuntos regulatórios aplicados a corantes e pigmentos
Esclarecimentos sobre impurezas e metais pesados
Legislação internacional – Color Index
Suﬁxos de iden�ﬁcação
Concentrações permi�das
Legislação aplicada a pigmentos perolados
Legislação aplicada a pigmentos reves�dos
Inovação cosmé�ca com performance de pigmentos reves�dos
Bene�cios e caracterís�cas técnicas dos pigmentos reves�dos
Vantagens para o consumidor
Tecnologia de modiﬁcadores de super�cie
Técnicas de produção para pigmentos reves�dos
Tecnologia de tratamento de super�cie
Aplicações para maquiagens em diferentes polaridades

Módulo 5 - TECNOLOGIA E QUALIDADE COSMÉTICA























Produtos de mercado com pigmentos reves�dos
Nova geração de formulações para maquiagens
Claim cosmé�co em maquiagens
Introdução ao desenvolvimento de maquiagens
Conceitos em cosmé�ca decora�va
Produtos considerados maquiagens
Obje�vos da aplicação de maquiagens
Setores da maquiagem por área de aplicação
Base facial e suas caracterís�cas
Estudo crí�co da formulação para Base Facial
Compa�bilidade de pigmentos e fase da emulsão
Equipamentos e controle de qualidade
Controle da cor
Teste de ruptura e dureza
Tendências no desenvolvimento de maquiagens
Apresentações e embalagens cosmé�cas
Batons e brilhos labiais
Exemplos de formulações
Demaquilantes make up remover
Exemplos de formulações
Modelos de antes e depois
Dicas para pesquisa e desenvolvimento



Acesso Ilimitado 24 horas - 7 dias por semana



Mobile - Tablet - Desktop 100% Responsivo



Conteúdo exclusivo



Aulas em HD - Vimeo Tecnology



Professor tutor 24 horas



Segurança Pagseguro



Apos�la técnica exclusiva



Servidores Microso� Azure



Material de apoio cien�ﬁco

www.ipupo.com.br

