Dane aktualne na dzień: 14-05-2021 17:40

Link do produktu: http://lawendy.pl/wwwlawendypl-p-556.html

Bacdanol, Sandalore,
Sandalrome, molekuła do
produkcji perfum drzewo
sandałowe, miękki ciepły,
Sanjinol,
Cena brutto

23,70 zł

Cena netto

19,27 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP2112

Kod producenta

CAS: 28219-61-6 , /23144-6

Opis produktu

BACDANOL SANDALROME - ZWIĄZEK
ZAPACHOWY DO PRODUKCJI PERFUM
Molekuła o nazwie : Sandalrome Bacdanol, o zapachu drzewa sandałowego

Formuła: C14 H24 O

nazwa chemiczna: 2-etylo-4- (2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo) but-2-en-1-ol

związek zapachowy; o handlowej nazwie Bacdanol, Sandalrome, drzewo sandałowe molekuła, Sanjinol,
Bacdanol to molekuła o zapachu drzewa sandałowego, tłustym, oleistym, woskowym. Zapewnia doskonałe i długotrwałe wspacie dla kwiatowych
kompozycji, niezwykle dyfuzyjny.
Molekuła do tworzenia kompozycji perfumeryjnych, kosmetyków, perfum, szamponów, świec woskowych itp

zapach: drzewo sandałowe, tłuste, oleiste, woskowe
siła zapachu: średnia do wysokiej tworzy dolne nuty bazowe
kolor: bezbarwna do bladożółtego klarowna ciecz
Idealnie łączy się z większością kompozycji : kwiatowymi, owocowymi, drzewnymi, kadzidlanymi, waniliowymi, ziołowymi, słodkimi, skórzanymi,
zwierzęcymi.
nuta : podstawy
producent : IFF
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waga molekularna: 208,34 g / mol
wytrzymałość : do 200 godzin na blotterze

zalecane zastosowanie: 5% do 10 % w kompozycji

Opis zapachu: wszechstronna nuta o wyraźnym zapachu drzewa sandałowego, mocna prawdziwa drzewna, z nutami
olejowymi i woskowymi.
zapach dojrzewa powoli ale trwale zachowuje nuty drzewa sandałowego z woskowymi akordami.

ORYGINALNE SKONCENTROWANE OLEJKI ORAZ KOMPOZYCJE PERFUMERYJNE DO TWORZENIA WŁASNYCH PERFUM W DOMU.
WSZYSTKIE OLEJKI ORAZ KOMPOZYCJE PERFUMERYJNE POSIADAJĄ CERTYFIKATY
KOMPOZYCJE POCHODZĄ OD NAJBARDZIEJ ZNANYCH ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW OLEJKÓW I KOMPOZYCJI

Przed użyciem każdego olejku zalecamy przeprowadzić próbę uczuleniową .
W tym celu należy jedną krople olejku eterycznego zmieszać z kilkoma kroplami alkoholu i wetrzeć w wybrane miejsce na
ciele ( za uchem , na nadgarstku ) , odczekać i sprawdzić reakcję na olejek. Pamiętaj że niektóre naturalne olejki eteryczne
mogą uczulać.
synonimy:
Sandranol
Associate Allied Chemicals
Sanjinol Toco
Azelis UK
BACDANOL
DARTANOL
SANJINOL
Sandacanol
Sandacanol
Sandol
sandalwood creamy
BACDENOL
SANDEROL GH
SANDEROL RH
LEVOSANDOL
SANDALWOOD, BALSAMIC, WOODY
Sanjinol
POLYSANTOL
SANDOL - BACDANOL
Odor: SANDALWOOD, ROSE
Indukern F&F
SANJINOL
BARANOL
Sandenol 208(bacdanol)
BANGALOL
SANDALROME
Bagdenol
Bacdanol
Pell Wall Perfumes
Dartanol

Produkt posiada dodatkowe opcje:
POJEMNOŚĆ: 10 ML , 30 ML , 50 ML , 100 ML
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