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C O L L R E P A I R ™  D G
Odwrócenie efektów procesu glikacji

Styl życia społeczeństwa nieubłaganie się zmienia. Praca, nauka, 
obowiązki domowe sprawiają, że nasz organizm potrzebuje co-
raz więcej energii. Najefektywniejszym paliwem dla organizmu 
jest cukier. Niestety porcja spożywanych węglowodanów, prze-
kracza nasze dzienne zapotrzebowanie. Zbyt duża ilość cukru 
ma negatywny wpływ na nasz organizm, a jego obecność od-
zwierciedla żółtawy odcień skóry.

Glikacja jest procesem zachodzącym w skórze właściwej, gdzie 
cząsteczki glukozy reagują ze strukturami białkowymi, takimi jak 
kolagen czy elastyna, powodując powstawanie zaawansowa-
nych (końcowych) produktów glikacji (AGE). 

AGE modyfikują właściwości białek, czyniąc je bardziej odporny-
mi na proteolizę, a tym samym hamują ich odnowę i osłabiają 
interakcje z innymi białkami. Ponadto, AGE indukuje tworzenie 
wiązań chemicznych pomiędzy włóknami kolagenowymi, dez-
organizując sieć matrycy pozakomórkowej, która staje się coraz 
bardziej sztywna. Glikacja stopniowo uszkadza strukturę skóry, 
czego rezultatem jest utrata elastyczności i sprężystości. Poja-
wiają się zmarszczki powierzchniowe i zmienia się koloryt skóry 
– staje się ona bardziej żółta.

Naukowcy firmy BASF Beauty Creations opracowali nowy skład-
nik, Collrepair™ DG, który nie tylko wpływa na zmniejszenie 
ilość akumulowanych AGE, ale także niweluje efekty ich de-
strukcyjnego działania. Dzięki Collrepair™ DG istnieje możliwość 
odwrócenia skutków wynikających z procesu glikacji, AGE są 
niszczone, a włókna białkowe odzyskują swoją elastyczność. 
Właściwości biomechaniczne ulegają poprawie, a skóra staje się 
widocznie odmłodzona.

Badania przeprowadzone na grupie osób w wieku 60-69 lat 
potwierdziły aktywność działania Collrepair™DG. Collrepair™DG 
redukuje ilość zakumulowanych AGE w skórze po 4 miesią-
cach o 4% w odniesieniu do wyników uzyskanych dla placebo.  
Dodatkowo otrzymane wyniki zostały porównane z poziomem 
AGE obecnym w młodej skórze (paneliści w wieku 20 – 29 lat). 
Zaobserwowano cofnięcie procesu glikacji o 20 lat w okresie 4 
miesięcy.

Kosmetyczne zastosowanie:
• Odmładzające preparaty na dzień i na noc
• Serum dla pozbawionej blasku i zmęczonej skóry 
• Ujędrniające kremy do twarzy i ciała

COLLREPAIR™ DG
INCI:  Water; Niacin; Caprylyl Glycol; Hexylene
 Glycol; Xanthan Gum; Salvia Miltiorrhiza 
 Leaf Extract
Postać:  żółta, bursztynowa ciecz o konsystencji 
 syropu
Konserwant:  brak
Dozowanie:  3 – 5%
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie i glikolu

Testy kliniczne: zmiana AGEs w ciągu 4 
miesięcy, porównanie Collrepair DG w sto-
sunku do placebo

Badania własne, zmiana 
zawartości AGEs w skó-
rze w ciągu 40 lat
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B A O B A B  T E I N  N P N F ™
Moc odżywczych protein

Codziennie nasza skóra i włosy narażone są na niekorzystne 
działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Należą do nich 
m.in. uszkodzenia wywoływane działaniem reaktywnych form 
tlenu (ROS), czyli wolnych rodników. Reaktywne formy tlenu 
generowane przez promieniowanie UV czy zanieczyszczenia 
środowiska mogą przyspieszać starzenie się skóry i włosów, 
osłabiając tym samym  ich kondycję i wpływając negatywnie na 
ich wygląd.

Firma TRI-K Industries wprowadziła na rynek produkt o nazwie 
Baobab Tein NPNF™, który dzięki unikalnej mocy protein ba-
obabu nie tylko zapobiega uszkodzeniom komórek, ale także 
przyspiesza regenerację skóry i odbudowuje  zniszczone włosy 
zapewniając im zdrowy i piękny wygląd.

Pielęgnacja skóry
Fotostarzenie to proces spowodowany nadmierną ekspozycją 
na promieniowanie UV. Główną przyczyną fotostarzenia skó-
ry jest promieniowanie UVA, które przenikając do głębszych 
warstw skóry, pośrednio niszczy włókna kolagenowe i atakuje 
struktury DNA. Na skutek szkodliwego działania promieniowa-
nia UV zwiększa się  ilość wolnych rodników w organizmie i roz-
poczynają się przewlekłe procesy zapalne skóry. Skóra staje się 
sucha, szorstka, traci swoją jędrność i elastyczność, pojawiają się 
zmarszczki, przebarwienia takiej jak piegi czy plamy pigmenta-
cyjne a także teleangiektazje.

Baobab Tein NPNF™ dzięki obecności odżywczych aminokwa-
sów zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry: 
• Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i poprawia 

funkcjonowanie bariery naskórkowej
• Przywraca skórze witalność poprzez ochronę i odbudowę 

uszkodzeń DNA po ekspozycji na UV
• Pozwala na utrzymanie zdrowej, jędrnej skóry i wpływa na 

prawidłowe funkcjonowanie i zachowanie odpowiedniej 
kondycji skóry

Aktywność składnika potwierdzona została w testach in-vitro i  
in-vivo. 

Rysunek 1. Aktywność antyoksydacyjna

Pielęgnacja włosów
Ochrona włosów przed szkodliwym działaniem czynników ze-
wnętrznych stanowi istotną kwestię pielęgnacji włosów, w skład 
której wchodzą likwidacja uszkodzeń, ochrona oraz odżywianie. 
Aby skutecznie przeciwdziałać tym uszkodzeniom potrzebny 
jest produkt, który wykazuje działanie zapobiegawcze jak i od-
budowuje strukturę włosa.

Baobab Tein NPNF™ jest kompleksowym rozwiązaniem 5 w 1, 
które wspomaga regenerację zniszczonych włosów,  zwiększa 
ich wytrzymałość, chroni przed uszkodzeniami wywoływanymi 
przez promieniowanie UV, nawilża suche włosy oraz odżywia je 
od nasady aż po same końce (Rysunek 2).

Dodatkowo wykazuje działanie kondycjonujące i może być al-
ternatywą dla powszechnie stosowanych silikonów. Przeprowa-
dzone badania potwierdzają porównywalny efekt kondycjonu-
jący surowca Baobab Tein NPNF™ oraz dimetikonu.

Rysunek 2. Ochrona i regeneracja uszkodzeń wywołanych przez UV - bada-
nie sprężystości i wytrzymałości włosów.

Baobab Tein NPNF™
INCI:  Hydrolyzed Adansonia Digitata Seed 
 Extract
Wygląd:  bursztynowa ciecz
Konserwant:  Sodium benzoate, Potassium sor- 
 bate, Benzyl alcohol
Dozowanie:  2 – 5%
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie i glikolu  
 rozpuszczalny w wodzie
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L O X - A G E ™  A N D  E P I G E N I S T ™
W trosce o gładką i promienną skórę 

Przed

Po

LOX-AGE™
Naukowcy BASF Beauty Creations odkryli, że spoistość na-
skórka zależy od procesu różnicowania keratynocytów. Pro-
teiną odgrywającą kluczową rolę w optymalizacji tego pro-
cesu jest oksydaza lizylowa (LOX). Wraz z wiekiem poziom 
tego białka spada, a skóra staje się cieńsza, traci spoistość i 
prawidłową strukturę, pojawiają się plamki. Gdy LOX zostanie 
uwolniony przez komórki skóry, następuje podział na dwie 
aktywne części: enzym LOX i część peptydową (pro-peptyd), 
dzięki temu proteina ta działa dwukierunkowo. Część enzy-
mowa działa w głębszych warstwach skóry – w skórze właści-
wej, podczas gdy  część peptydowa odgrywa istotną rolę w 
procesie różnicowania keratynocytów.

Lox-Age™ - wyciąg z liści cykorii (Cichorium intybus) stymulu-
je produkcję oksydazy lizylowej (LOX) i tym samym poprawia 
stan naskórka. Badania in vitro potwierdziły poprawę spo-
istości naskórka poprzez transglutaminazę 1 (TG1 – marker 
różnicowania) i desmokolinę (DSC1 – marker spoistości ko-
mórkowej), jednocześnie nie pobudzając proliferacji komór-
kowej. Dodatkowo stymuluje proces ekspresji kolagenu I. 
Testy kliniczne przeprowadzone na grupie 62 ochotników w 
przedziale wiekowym 35 – 70 lat potwierdziły działanie zbli-
żone do retinolu. Lox-Age™ usuwa przebarwienia, pory stają 
się mniej widoczne, a skóra bardziej elastyczna.

EPIGENIST™
Wiele osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób zachować mło-
dy i piękny wygląd skóry bez ingerencji chirurgicznej. Młody 
naskórek jest zwarty i gęsty, a główne składniki są nieustannie 
uzupełniane. W celu dokładnego poznania procesu starzenia 
się skóry, naukowcy firmy BASF Beauty Creations zbadali po-
ziom unerwienia naskórka. Zaskakującym odkryciem było po-
twierdzenie, że wraz ze spadkiem unerwienia, naskórek traci 
swoją objętość, co jest charakterystyczne dla skóry ulegają-
cej procesowi starzenia. Okazało się, że zakończenia nerwo-
we będące w ścisłym kontakcie z keratynocytami, wpływają 
na procesy proliferacji, różnicowania i żywotności komórek. 
Wraz z upływem lat unerwienie naskórka spada, a tym samym 
następuje stopniowy spadek jego gęstości. Epiderma staje 
się cieńsza, a procesy w niej zachodzące są spowolnione. W 
celu zachowania najlepszej kondycji epidermy BASF Beauty  
Creations opracował składnik Epigenist™.

Epigenist™ - ekstrakt z sorzychy ziemnej (Voandzeia subter-
ranea) jest w stanie odmłodzić skórę zmienioną w procesie 
starzenia. Składnik wpływa na wydłużenie neuronów, które 
mają bliski kontakt z keratynocytami, pobudzają ich prolifera-
cję oraz proces różnicowania. Epigenist™ odwraca naturalny 
proces degradacji włókien nerwowych, jednocześnie pobu-
dzając proces neurogenezy w naskórku. Prawidłowo uner-
wiony naskórek nabiera cech skóry młodej, staje się grubszy, 
a drobne zmarszczki mniej widoczne. 

Testy kliniczne trwające 8 tygodni, przeprowadzono na gru-
pie 20 ochotników. Paneliści testowali emulsję zawierającą 
0,5% Epigenist™ w porównaniu do kremu placebo. Po 8 ty-
godniach stosowania zaobserwowano wzrost grubości epi-
dermy o 10%.  Skóra stała się widocznie gładsza i jaśniejsza.

LOX-AGE™
INCI:  Water(and) Cichorium Intybus  
 (Chicory) Leaf Extract (and) Hexylene 
 Glycol (and) Caprylyl Glycol (and)  
 Xanthan Gum
Postać:  ciecz o kolorze bursztynowym
Konserwant:  brak
Dozowanie:  2%
Rozpuszczalność:  rozpuszczalny w wodzie, alkoholu i 
 glikolu

EPIGENIST™
INCI:  Voandzeia Subterranea Seed  
 Extract, Maltodextrin
Postać:  proszek, biały do jasno beżowego 
Konserwant:  brak
Dozowanie:  0,5%
Rozpuszczalność:  rozpuszczalny w wodzie
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C E L L U L O S C R U B ™
Naturalna alternatywa dla peelingów polietylenowych

Ścierniwa syntetyczne są powszechnie stosowane w ko-
smetykach do pielęgnacji ciała jako dodatek peelingujący. 
Obecnie w przemyśle kosmetycznym najczęściej stosowa-
nym materiałem o właściwościach złuszczających jest poli-
etylen. Surowiec ten zyskał popularność dzięki efektywności 
działania – doskonałej sile ścierania i łagodności dla skóry, 
jak również ze względu na swoją inertność chemiczną oraz 
stabilność w produkcie finalnym. Polietylen ma jednak jedną 
zasadniczą wadę – nie jest biodegradowalny.

Firma Lessonia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów opracowała linię naturalnych peelingów – Cellulo-
scrub™. 

Celluloscrub™ (octan celulozy) to nowa generacja produk-
tów, która niesie za sobą rozwiązanie pozwalające na zastą-
pienie polietylenu oraz innych peelingów syntetycznych w 
recepturach kosmetycznych.

Celluloscrub™ wykazuje podobne właściwości organolep-
tyczne do polietylenu – kolor, sferyczność, zapach, siła ście-
rania, odczucia sensoryczne. Dodatkowo charakteryzuje się 
doskonałą stabilnością we wszystkich typach formulacji ko-
smetycznych ( żele pod prysznic, mydła, emulsje, olejki itp.), 
co jest kluczową zaletą produktu.

Ogromnym atutem jest także brak działania drażniącego i do-
bra tolerancja przez skórę. 

C: Koszt - Eco: Przyjazność środowisku – AV: Dostępność 
AB: Siła ścierania – CO: Kolor – CS: Stabilność koloru – OD: Zapach – SU: 
Łatwość zawieszania – pH: stabilność pH

Rysunek 1. Porównanie właściwości Celluloscrub™ i peelingu polietyle-
nowego

Testy konsumenckie przeprowadzone na grupie probantów 
potwierdziły, że Celluloscrub™ wykazuje właściwości zbliżone 
do polietylenu.

W badaniach ocenie poddano dwa preparaty: peeling z po-
lietylenem oraz z Celluloscrub™. Paneliści oceniali parame-
try takie jak siła i efektywność ścierania, twardość, potencjał 
drażniący, odczucia końcowe (gładkość, miękkość skóry) w 
skali punktowej od 1 do 10. Wyniki przedstawiono poniżej na 
wykresie (Rysunek 2):

Rysunek 2. Analiza sensoryczna Celluloscrub™ w porównaniu do poliety-
lenu (PE)

Celluloscrub™ jest dostępny w trzech wersjach, różniących 
się stopniem rozdrobnienia:
• Celluloscrub™ 1000
• Celluloscrub™ 500
• Celluloscrub™ 300

Regulacje: dozwolony do stosowania bez żadnych ograni-
czeń w krajach EU, ASEAN, Chinach, Australii, Brazylii, Kana-
dzie, Japonii, USA oraz Szwajcarii.

CELLULOSCRUB™
INCI:  Cellulose acetate
Postać:  białe drobinki
Konserwanty:  brak
Dozowanie:  5 – 10%
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie, olejach
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M I C R O Z E S T  2 5  B A M B O O  &  R I C E
Absorpcja sebum

Microzset 25 Bamboo i Microzset 25 Rice należą do grupy 
produktów naturalnych o właściwościach matujących. Dzięki 
unikalnej kompozycji, w znacznym stopniu ograniczają świece-
nie skóry, jednocześnie nadając jedwabiste wykończenie  for-
mulacji.

Microzset 25 Bamboo
Microzest 25 Bamboo pozyskiwany jest z wysuszonego soku z 
bambusa, który jest naturalnym źródłem krzemionki. Niewielki 
dodatek tego surowca do formulacji poprawia  odczucia sen-
soryczne oraz rozprowadzalność  emulsji, a także pochłania 
nadmiar wydzielonego sebum. W kosmetykach kolorowych 
poprawia aplikację m.in. lakierów do paznokci, a zastosowany w 
tuszach do rzęs dodaje im objętości.

Microzest 25 Rice 
Ryż jest jednoroczną rośliną uprawianą głównie w Azji, a w 
szczególności w Chinach i Indiach. Microzest 25 Rice to suro-
wiec w postaci proszku, otrzymywany wyłącznie z całych ziaren 
ryżu, które podawane są specjalnemu procesowi mikronizacji. 
Wyjątkowa technologia produkcji nadaje surowcowi szczególne 
właściwości, które znajdują zastosowanie w pielęgnacji skóry i 
włosów.

Microzest 25 Rice i Microzest 25 Bamboo to idealne składniki 
do produktów pochłaniających nadmiar wydzielonego sebum 
(podkłady, kremy do cery tłustej, suche szampony, itp.). 

Właściwości absorpcyjne Microzest zostały potwierdzone w te-
stach aplikacyjnych. Microzest 25 Bamboo w ilości 1 gram może 
pochłonąć blisko 3,5 g sebum. (rys 1).

Ilość pochłoniętego sebum przez 1 g Microzest 25

MICROZEST 25 BAMBOO
INCI:  Bambusa Arundinacea Steam
 Extract
Postać:  biały proszek
Konserwant:  brak
Dozowanie:  >5%
Rozpuszczalność:  nie rozpuszcza się w wodzie, two-
 rzy dyspersję w olejach

MICROZEST 25 RICE
INCI:  Oryza Sativa Powder
Postać:  biały proszek
Konserwant:  brak
Dozowanie:  >5%
Rozpuszczalność:  nie rozpuszcza się w wodzie, two-
 rzy dyspersję w olejach
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Chiaprotect to w 100 % naturalny, tłoczony na zimno olej 
z nasion szałwii hiszpańskiej, znanej także jako „Chia” lub 
„Chian”. Występuje w wiecznie zielonych lasach Amazonii.
Od wieków starożytne cywilizacje Majów i Inków w Ameryce 
Południowej wykorzystywały terapeutyczne właściwości szał-
wii hiszpańskiej. W języku Majów słowo „Chia” oznacza siłę.

Szałwia hiszpańska zawiera:
• Proteiny: nasiona Chia są bogatym źródłem protein  

(nawet do 20%)
• Minerały: wapń, magnez, żelazo, cynk, bor
• Witaminy B, D i E
• Kwasy Omega – 3 
• Antyoksydanty 

Chiaprotect chroni skórę i włókna włosa przed utlenianiem 
spowodowanym działaniem promieniowania słonecznego. 
Tworzy ochronny film, który pozwala na przywrócenie inte-
gralności bariery naskórkowej i włókien włosów, a tym sa-
mym zatrzymuje wodę, zapobiega penetracji szkodliwych 
czynników zewnętrznych i wpływa na ogólną poprawę kon-
dycji skóry i włosów.

Chiaprotect zapobiega blaknięciu koloru włosów oraz po-
zwala odzyskać ich naturalny blask.

Działanie i zastosowanie kosmetyczne:
• Emolient, składnik ochronny, wygładzający i odżywiający 

skórę i włosy
• Działanie antyoksydacyjne
• Zapobieganie blaknięciu koloru włosów po  ekspozycji na 

słońce
• Poprawa integralności włókien włosa
• Przywracanie naturalnego blasku i połysku włosów
• Zapewnienie odpowiedniego nawilżenia skóry i włosów

COBIO-αHA to synergistyczny kompleks alfa hydroksykwa-
sów wzbogacony o substancje  nawilżające: oligosacharydy 
i mocznik, główne składniki NMF. W skład surowca wchodzą 
następujące AHA:  kwas glikolowy, kwas jabłkowy oraz kwas 
winowy.

Alfa hydroksykwasy obecne w surowcu zostały częściowo 
zneutralizowane, aby zminimalizować działanie drażniące, 
przy czym zachować ich właściwości nawilżające i złuszcza-
jące. Surowiec zmniejsza adhezję  komórek w warstwie rogo-
wej naskórka, dzięki czemu wspomaga złuszczanie martwego 
naskórka i przyczynia się do odnowy bariery naskórkowej i 
poprawy kolorytu skóry.

COBIO-α HA wspomaga syntezę kolagenu i kwasu hialuro-
nowego w skórze właściwej i naskórku. Doskonale nawilża, 
wygładza i poprawia elastyczność skóry. Idealnie nadaje się 
do skóry suchej oraz z tendencją do łuszczenia. 

Działanie i zastosowanie kosmetyczne:
• Łagodna i efektywna eksfoliacja
• Pielęgnacja suchej, szorstkiej i pozbawionej blasku skóry
• Odnowa warstwy rogowej naskórka
• Uzupełnienie niedoborów NMF w skórze oraz redukcja po-

wierzchniowych zmarszczek
• Dyskeratoza, hiperkeratoza łojotokowa

C H I A P R O T E C T  &  C O B I O - α H A
Nowości 2015

CHIAPROTECT
INCI:  Salvia Hispanica Seed Oil
Postać:  zółta ciecz
Dozowanie:  1 – 5 %
Rozpuszczalność:  rozpuszczalny w oleju

COBIO-αHA
INCI:  Water (and) Glycerin (and) Sodium 
 Lactate (and) Glycolic Acid (and) Su- 
 crose (and) Urea (and) Sodium Citrate 
 (and) Malic Acid (ad) Tartaric Acid
Postać:  bezbarwna ciecz
Dozowanie:  2 – 10%
Rozpuszczalność:  rozpuszczalny w wodzie i roztwo- 
 rach wodno-alkoholowych
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Glossamer®L6600 to biodegradowalny naturalny polimer pozyskiwany z oleju 
rzepakowego i tungowego. W procesie kopolimeryzacji olejów zwiększona została 
masa cząsteczkowa i lepkość produktu przy czym jego właściwości nawilżające i 
kondycjonujące zostały zachowane. Wykazuje silne właściwości filmotwórcze, dzięki 
czemu składniki aktywne dłużej pozostają w kontakcie ze skórą.

Glossamer®L6600 jest składnikiem dedykowanym do pielęgnacji skóry i włosów, a 
także  produktów słonecznych i kosmetyków kolorowych:
• Dzięki wysokiej masie cząsteczkowej nadaje właściwości wodoodporne, przez co 

znajduje zastosowanie w produktach do opalania, poprawia wartość SPF.
• Wydłuża czas retencji zapachu z emulsji. 
• Redukuje transepidermalną utratę wody, dzięki czemu poprawia nawilżenie 

skóry.
• Wykazuje działanie kondycjonujące i stylizujące włosy.
• Poprawia wygląd estetyczny formulacji, nadaje połysk.

TRIspire Enhance
Galactoarabinan to polisacharyd pozyskiwany głównie z modrzewi, rosnących w 
chłodniejszych częściach półkuli północnej. Zbudowany jest z galaktozy i arabinozy. 
Ten naturalny polimer wykazuje wiele unikalnych cech, które mogą być szeroko wy-
korzystane w produktach kosmetycznych.

TRIspire Enhance  jest naturalnym, niedrażniącym, rozpuszczalnym w wodzie po-
limerem poprawiającym stabilność emulsji, redukującym transepidermalną utratę 
wody (TEWL) zwiększając tym samym nawilżenie naskórka. Dodatkowo produkt 
działa synergistycznie z kwasami AHA przyśpieszając proces eksfoliacji, dzięki czemu 
drobne zmarszczki stają się mniej widoczne.

TRIspire Enhance tworzy  film na powierzchni skóry dając jednocześnie delikatny 
efekt napięcia. Dodatek TRIspire Enhance poprawia jednorodność formulacji i jej 
rozprowadzalność na skórze, a tym samym zwiększa wartość SPF kosmetyków sło-
necznych.

GLOSSAMER® L6600
INCI:  Brassica Campestris/Aleurites
 Fordi Oil Copolymer
Postać:  żółta ciecz
Konserwant:  brak
Rekomendowane dozowanie: 1 – 10%
Rozpuszczalność:  rozpuszczalny w olejach

TRISPIRE ENHANCE
INCI:  Galactoarabinan
Postać:  biały proszek
Konserwant:  brak
Rekomendowane dozowanie: 1 – 5%
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie i etanolu


