
beautycare

8_
20

14
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pielęgnacja skóry tłustej

HYALURONIC FILLING 
SPHERES™ 

Natychmiastowe 
wygładzenie zmarszczek 

HYALUFIX™ GL
Stymulowanie syntezy kwasu 

hialuronowego

PATCH2O™
Intensywne i długotrwałe 

nawilżanie

SHADOWNYL™
Walka z cieniami i zmarszczkami 

wokół oczu

X-PRESSIN™ C
Zdrowa i rozświetlona skóra
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Nasz zespół, od lewej:
Monika Gruszecka Menadżer ds Surowców Kosmetycznych, 
Agata Tyszkowska Menadżer ds Surowców Kosmetycznych, 
Katarzyna Maszczak Asystentka biura, Ewa Rymska Dyrektor 
Zarządzający, Anna Kaczmarek-Drejarz Asystentka Biura, Magdalena 
Kubicka-Prusik Menadżer ds. Surowców Chemicznych i Grzegorz Rytel 
Menadżer Grup Produktowych Dodatki do żywności

Szanowni Państwo, 

Jest nam niezmiernie miło przekazać w Państwa ręce ko-
lejne wydanie czasopisma Beauty Care, które  tym razem 
w całości poświęcone zostało produktom firmy BASF  
Beauty Creations.

Beauty Creations jest częścią firmy BASF, skupiającą się 
na substancjach aktywnych. Dział ten powstał z połącze-
nia dwóch jednostek: Beauty Care Solutions i  Laborato-
ires Serobiologiques.

Jesteśmy dumni, że firma BASF podjęła decyzję o roz-
szerzeniu współpracy z firmą IMPAG w Europie Środko-
wo-Wschodniej.  Do tej pory z sukcesem współpraco-
waliśmy na rynku niemieckim i szwajcarskim. Z dniem  
1 stycznia 2014 roku staliśmy się dystrybutorem substan-
cji aktywnych z działu BASF Beauty Creations w kolej-
nych 12 krajach Europy, w tym również w Polsce.

Firma BASF jest światowym liderem w sektorze innowa-
cyjnych rozwiązań dla kosmetologii. Produkty tworzone 
są w oparciu o najnowsze osiągnięcia z dziedziny medy-
cyny, biochemii i biologii. Wykorzystywane są zaawan-
sowane technologie, a powstałe produkty w pełni od-
powiadają na potrzeby nawet najbardziej wymagających 
klientów.

Staramy się aby oferta substancji aktywnych była kom-
pleksowa i inspirowała Państwa do tworzenia nowator-
skich  formulacji kosmetycznych. Naszą ambicją jest do-
starczanie Państwu rozwiązań, które pozwolą skutecznie 
pielęgnować nawet najbardziej wymagającą skórę. W 
szczególności skupiamy się na problemach jakie poja-
wiają się wraz z rozwojem cywilizacji: skłonność do aler-
gii i podrażnień, suchość skóry czy przedwczesne starze-
nie spowodowane czynnikami środowiskowymi.

Wierzę, że innowacyjne produkty firmy BASF Beauty  
Creations w połączeniu z dynamiką i elastycznością dzia-
łania naszej firmy, przyczynią się do rozszerzenia współ-
pracy z Państwem.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowie-
my na wszystkie pytania. 

Serdecznie zachęcamy do lektury czasopisma!

Ewa Rymska
Dyrektor Zarządzający 
IMPAG Chemicals Poland
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M A T - X S ™ C L I N I C A L
Kompleksowa pielęgnacja skóry tłustej

Skóra tłusta stanowi duże wyzwanie dla fotografów i makijaży-
stów, którzy wykorzystują różne techniki w celu  zamaskowania i 
poprawienia jej  niedoskonałości. 

Obecnie, na rynku dostępne są liczne produkty kosmetyczne 
dedykowane do skóry tłustej, skłonnej do świecenia i nadmier-
nego wydzielania sebum. Niestety tylko nieliczne z nich  zapew-
niają satysfakcjonujące rezultaty. 

Aby sprostać wymaganiom konsumentów, firma BASF Beauty 
Creations opracowała składnik MAT-XS™ Clinical, zawierający 
syntetyczną sarkozynę. Składnik ten hamuje enzym 5α-reduktazę 
typ I, który jest odpowiedzialny za konwersję testosteronu w di-
hydrotestosteron. 

W celu potwierdzenia efektywności MAT-XS™ Clinical prze-
prowadzono badania kliniczne na dwóch grupach panelo-
wych z Europy i Azji (łącznie 90 osób). Porównywano działanie  
MAT-XS™ Clinical z powszechnie stosowanym glukonianem 
cynku. W przypadku obu grup panelowych uzyskano lepsze wy-
niki dla MAT-XS™ Clinical w porównaniu do składnika kontrolne-
go (glukonian cynku). 

W grupie kaukaskiej, po 4 tygodniach stosowania produktu za-
wierającego 2 % MAT-XS™ Clinical, zaobserwowano zwężenie 
porów o ponad 20 %. Konsumenci ocenili swoją skórę jako mniej 
tłustą, o wyrównanym kolorycie. 

W grupie azjatyckiej już po pierwszych dwóch tygodniach świe-
cenie skóry zostało zredukowane.

Po 4 tygodniach stosowania produktu, istotnie poprawił się wy-
gląd skóry, pory uległy zwężeniu, a koloryt został wyrównany.
W ciągu 30 dni stosowania emulsji z MAT-XS™ Clinical nastąpiła 
znaczna redukcja wydzielanego sebum (-14,6 %) w porównaniu 
do próbki kontrolnej (-3,8 %).

MAT-XS™ Clinical
INCI: Water (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol 
(and) Sarcosine (and) Xanthan Gum
Postać: Przezroczysty płyn 
Zapach: Charakterystyczny
Zalecane stężenie: 0,5 % – 3 %
Rozpuszczalność:  Rozpuszczalny w wodzie
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H Y A L U R O N I C  F I L L I N G  S P H E R E S ™
Natychmiastowe wygładzenie zmarszczek 

Kwas hialuronowy jest jednym z  głównych  składników ma-
cierzy międzykomórkowej. Należy do grupy glikozoamino-
glikanów. Znany jest ze swoich właściwości higroskopijnych, 
dlatego też często jest określany mianem „gąbki”. W skórze 
odgrywa kluczową rolę w magazynowaniu wody, dzięki cze-
mu istotnie poprawia wygląd skóry, wpływa na jej jędrności 
i gładkość. 

Wraz z upływem lat uwydatniają się niektóre zmarszczki, a 
szczególnie te, które powstają w wyniku ruchów mimicznych 
twarzy. Najczęściej występują one na czole, pomiędzy brwia-
mi („lwia bruzda”), w kącikach ust  a także na policzkach.

Do walki z tego typu zmarszczkami firma BASF Beauty  
Creations opracowała technologię mikrosfer wypełnionych 
kwasem hialuronowym. Hyaluronic Filling Spheres™ (HFS) 
to liofilizowane sfery, które mają zdolność przenikania do 
głębszych warstw naskórka. Na skutek kontaktu  z wodą, sfery 
pęcznieją i zwiększają swoją objętość, a tym samym „wypy-
chają” zmarszczki mechanicznie.  

Sfera przed uwodnieniem i po
 

Penetracja i „puchnięcie” sfer w skórze

Testy kliniczne przeprowadzone na ochotnikach potwierdza-
ją skuteczność działania Hyaluronic Filling Spheres™.
Pierwsze badania wykonane  zostały na grupie 20 kobiet w 
wieku pomiędzy 57 a 66 rokiem życia. Probanci aplikowali 
emulsję W/O z 2 % zawartością HFS na okolicę „kurzych ła-
pek”. Wyniki porównano z danymi uzyskanymi dla analogicz-
nej grupy probantów stosujących placebo.  Po 6 h od aplikacji 
zaobserwowano znaczną redukcję zmarszczek w trzech wy-
miarach (głębokość, szerokość, długość).

W kolejnym badaniu in vivo brało udział 26 probantów (wiek: 
41-55 lat). Testowano dwie formulacje O/W: krem z HFS na 
poziomie 2 % i krem placebo. Wyniki testu potwierdziły wy-
gładzenie zmarszczek czołowych  o blisko 7,5 % już po jednej 
godzinie od aplikacji, a po upływie 6 h odnotowano redukcję 
zmarszczek o 12 % .

Hyaluronic Filling Spheres™
INCI: Ethylhexyl Palmitate (and) Silica Dimethyl Silylate (and) 
Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol (and) Sodium Hyalu-
ronate
Postać: Półprzezroczysty biały płyn 
Zapach: Charakterystyczny
Zalecane stężenie: 0,5 % – 3 %
Rozpuszczalność: Nierozpuszczalny w wodzie
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H Y A L U F I X ™  G L
Stymulowanie syntezy kwasu hialuronowego

Częstym problemem z jakim borykają się nie tylko gwiazdy 
filmowe to szara, matowa skóra z widocznymi zmarszczkami. 
Jedną z metod walki, z przedwczesnym starzeniem się skóry, 
preferowaną przez gwiazdy show-biznesu, jest iniekcja kwasu 
hialuronowego pod skórę. Kwas hialuronowy w dużym stop-
niu poprawia integralność skóry, nawilża ją i wygładza. 

W skórze kwas hialuronowy syntezowany jest przez grupę en-
zymów o nazwie syntazy hialuronowe (HAS). Występują trzy 
typy HAS, ale tylko HAS-2 ma możliwość produkowania kwa-
su hialuronowego o dużej masie cząsteczkowej. To właśnie 
ten rodzaj kwasu wpływa na zmianę wielkości zmarszczek w 
trzech wymiarach (długość, szerokość, głębokość). 

Naukowcy firmy BASF Beauty Creations, w celu wyselek-
cjonowania najefektywniejszego surowca działającego na 
enzym HAS-2, przetestowali ponad 100 różnych związków. 
Najskuteczniejszym składnikiem okazał się  ekstrakt z liści Ga-
langa alpinia.

Galanga alpinia , znana również pod nazwą dziki kardamon, 
jest rośliną z rodziny imbirowatych, bardzo popularną i stoso-
waną od stuleci w medycynie chińskiej. 

Badania in vitro wykazały, że przy zastosowaniu Hyalufix™ GL 
następuje wzrost zawartości syntazy hialuronowej (HAS-2), a 
produkcja kwasu hialuronowego zostaje zwiększona.

 

Wyniki testów klinicznych potwierdzają, że zastosowanie  
Hyalufix™ GL na poziomie 1 % w znacznym stopniu wpły-
wa na wzrost produkcji kwasu hialuronowego w skórze, co 
prowadzi do poprawy gęstości macierzy międzykomórkowej.

Badania in-vivo, przeprowadzone na grupie 25 probantów w 
wieku pomiędzy 42 a 65 rokiem życia, potwierdziły skutecz-
ność Hyalufix™ GL. Już po pierwszym miesiącu stosowania 
kremu z Hyalufix™ GL (3 %), zauważono zmianę w głęboko-
ści bruzdy policzkowo-nosowej (w stosunku do popularnego 
odpowiednika z kompleksem peptydowy). 

 
Przeprowadzono również badania konsumenckie na grupie 
234 ochotników w wieku od 45 do 64 lat. Uczestnicy testowa-
li produkt zawierający 3 % Hyalufix™ GL oraz placebo przez 
okres 1 miesiąca. Znacząca większość osób  stosująca produkt 
z Hyalufix™ GL stwierdziła, że  zmarszczki są mniej widoczne, 
skóra bardziej jędrna i rozświetlona.

Hyalufix™ GL
INCI: Water (and) Butylene Glycol (and) Alpinia Galanga Leaf 
Extract (and) Pentylene Glycol (and) Xanthan Gum (and) Ca-
prylic/Capric Triglyceride
Postać: Opalizujący płyn
Zapach: Charakterystyczny
Zalecane stężenie: 1 % – 3 %
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie
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P A T C H 2 O ™
Intensywne i długotrwałe nawilżanie

Obecny trend na rynku sprawił, że co trzeci produkt oferowany 
przez producentów kosmetyków jest produktem nawilżającym.
 
Nasz partner, firma BASF Beauty Creations, w oparciu o dobrze 
znane surowce  nawilżające, opracowała innowacyjny produkt 
– PatcH2O™, którego technologia natychmiastowego i długo-
trwałego nawilżania oparta jest na technice Micropatch™. 

PatcH2O™ zapewnia nawilżenie skóry działając na dwóch po-
ziomach. Na powierzchni skóry połączenie kwasu hialuronowe-
go, kwasu alginowego i naturalnego filmotwórczego polimeru 
– pullulanu, tworzy sieć, która chroni przed nadmierną utratą 
wody oraz poprawia jakość bariery ochronnej.
Kompleks substancji aktywnych złożony z gliceryny, seryny, tre-
halozy i mocznika, jest stopniowo uwalniany z sieci polimerów 
do warstwy rogowej naskórka zapewniając długotrwałe nawil-
żenie .

Schemat sieci 3D - PatcH2O

Wyniki badań
Unikalne połączenie filmotówrczych polimerów sprawia, że  
PatcH2O™ zapewnia długotrwałe nawilżenie (model Vitro-skin).  
Pojedyncza aplikacja kremu zawierającego 3 % PatcH2O™ daje 
natychmiastowy efekt nawilżający utrzymujący się do 48h (testy 
in – vivo).

Grupa panelowa, oceniająca produkt z 3 % zawartością  
PatcH2O™ przez okres 21 dni, potwierdziła, że skóra jest lepiej 
nawilżona, odżywiona i bardziej elastyczna. 

Dodatkowo wykonano badania instrumentalne przy pomocy 
korneometru w drugim i piątym dniu od ostatniej aplikacji pro-
duktu. 
Wyniki badań potwierdziły, że nawilżenie utrzymuje się odpo-
wiednio na poziomie 80 % i 38 % (test in-vivo).

PatcH2O™
INCI: Water (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea 
(and) Serine (and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Poly-
acrylate (and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium 
Hyaluronate (and) Pullulan (and) Disodium Phosphate 
(and) Potassium Phosphate
Postać: Przezroczysty, lekko mętny płyn
Zapach: Charakterystyczny
Zalecane stężenie: 1 % – 3 %
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie
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Wydaje się, że siwe włosy i zmarszczki głównie dodają nam 
lat. Jednak to cienie pod oczami sprawiają, że skóra wyglą-
da na zmęczoną i zdecydowanie starszą niż jest faktycznie. 
Skóra wokół oczu jest bardzo delikatna, cienka unaczyniona 
i wrażliwa na wszelkie mikrourazy.  To właśnie w tej okolicy 
najczęściej obserwujemy oznaki przedwczesnego starzenia 
się skóry. 

Jedną z przyczyn powstawania cieni pod oczami jest kru-
chość naczyń i w konsekwencji wyciek hemoglobiny, której 
rozkład prowadzi do uwolnienia zabarwionych produktów, 
takich jak hem. To właśnie hem, gromadzący się w naskórku i 
w skórze właściwej odpowiada za powstawanie lekko fioleto-
wego zabarwienia (cieni) pod oczami. Wolny hem odpowie-
dzialny  jest również za produkcję wolnych rodników, które 
przyczyniają się do stanu zapalnego skóry i powstawania 
drobnych zmarszczek. 

W celu poprawy wyglądu skóry wokół oczu, firma BASF  
Beauty Creations, opracowała Shadownyl™ – wodny ekstrakt 
z Fucus vesiculosus (morszczyn pęcherzykowaty). Morszczyn 
pęcherzykowaty to brunatny wodorost ręcznie zbierany w 
okolicach Zatoki Maine. Znany jest ze swoich właściwości an-
tyutleniających, przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych a 
także stosowany jest w walce z nadwagą. Wodorost ten cha-
rakteryzuje się niezwykłą odpornością na czynniki zewnętrz-
ne, takie jak: odwodnienie, silne napromieniowanie, znaczne 
różnice temperaturowe, utlenianie, bakterie, zmiany pogody 
(sezonowość), itp.

Testy in vitro potwierdziły, że Shadownyl™ pobudza proces 
produkcji enzymu oksygenazy hemowej  typu 1 (HO-1). En-
zym ten odpowiedzialny jest za rozkład hemu do prostych 
związków o właściwościach, przeciwzapalnych, antyutlenia-
jących i przeciwrodnikowych.

W ślad za badaniami in vitro wykonane zostały testy kliniczne, 
które wykazały zmniejszenie intensywności cieni pod oczami 
oraz redukcję zmarszczek po 2 tygodniach stosowania pro-
duktu (2 % Shadownyl™).

Test in vivo – cienie pod oczami (2 % Shadownyl™)

Shadownyl™ – działa na zmarszczki w trzech wymiarach (dłu-
gość, powierzchnia, objętość) już po pierwszym tygodniu 
stosowania

Badania in vitro i in vivo potwierdziły, że Shadownyl™:
• Poprawia zdolności skóry do eliminowania wolnego 

hemu
• Stymuluje aktywność kolagenu typu I
• Wykazuje aktywność antyoksydacyjną
• Redukuje stany zapalne

Shadownyl™ polecany jest do stosowania w:
• Kosmetykach do pielęgnacji okolic oczu
• Produktach rozświetlających pod oczy
• Kremach przeciwzmarszczkowych

S H A D O W N Y L ™
Walka z cieniami i zmarszczkami wokół oczu

Shadownyl™
INCI: Water (and) Algae Extract (and) Hexylene Glycol 
(and) Caprylyl Glycol (and) Xanthan Gum
Postać: Czerwono-brązowy płyn
Zapach: Charakterystyczny
Zalecane stężenie: 1 % – 2 %
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie
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Zdrowa i rozświetlona skóra
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Jest wiele zabiegów upiększających, których zadaniem jest poprawa wyglądu skóry. 
Jedną z najczęściej stosowanych terapii są zabiegi eksfoliacyjne.

Peeling chemiczny swoją popularność w dermatologii i medycynie estetycznej zdobył 
na początku lat sześćdziesiątych. Dzięki właściwościom natychmiastowego i intensyw-
nego wygładzania skóry ceniony jest do dnia dzisiejszego.
Jednak negatywnym skutkiem zabiegów złuszczających z zastosowaniem kwasów 
AHA (np.: kwas glikolowy, kwas salicylowy) jest duże podrażnienie skóry.

Firma BASF Beauty Creations wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, 
opracowała nową technologię „zdrowego rozświetlenia” skóry. Technologia ta wyko-
rzystana została do stworzenia produktu X-Pressin™ C, którego wiodącym składnikiem 
jest papaina.

Papaina należy do grupy enzymów proteolitycznych. Pozyskiwana jest z owoców me-
lonowca właściwego, powszechnie nazywanego papają.
Dzięki zdolności rozrywania wiązań peptydowych, papaina powoduje rozluźnienie po-
łączeń między komórkami warstwy rogowej i tym samym wykazuje działanie kerato-
lityczne. 

X-Pressin™ C dzięki zastosowaniu czynników sieciujących, posiada dużą masę czą-
steczkową i dlatego działa tylko powierzchniowo. Dodatek soli kwasu alginowego 
wpływa stabilizująco i minimalizuje działanie drażniące enzymu. 

Testy kliniczne wykazały:
• mniejszy efekt drażniący  w porównaniu do kwasu glikolowego 
• efektywniejsze działanie keratolityczne w porównaniu do kwasu salicylowego
• wyższą stabilność termiczną w porównaniu do wolnej papainy i subtylizyny

Badania konsumenckie potwierdziły skuteczność X-Pressin™ C. Już po jednym dniu 
stosowania, blisko 90 % respondentów zauważyła znaczną poprawę w wyglądzie skó-
ry. Przy dłuższym stosowaniu skóra nabrała zdrowego kolorytu i blasku.

X – Pressin™ C
INCI: Water (and) Papain (and) Carbomer (and) 1,2-Hexa-
nediol (and) Caprylyl Glycol (and) Carbomer (and) Algin
Postać: Przezroczysty, lekko mętny płyn
Zapach: Charakterystyczny
Zalecane stężenie: 1 % – 3 %
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie


