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OLEAMULS® WO: Łatwy w użyciu naturalny
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VAS - VEGETABLE ALTERNATIVE TO SILICONE
PHYTOVIE®DEFENSE: Booster SPF
SUNZNO-OLEO 200: Skuteczna i naturalna ochrona
przeciwsłoneczna
NOWA SERIA SUROWCÓW LIPOSOMALNYCH
PHYTOFIRM® BIOTIC: Aktywny probiotyk o działaniu
anti-aging
SCALPOSINE™: Składnik przywracający równowagę mikrobiomu
skóry głowy
CLEARTHIX S: Wszechstronny, naturalny, transparentny zagęstnik
1

MINERAL SUN LOTION
Balsam do opalania na bazie filtrów mineralnych
Doskonale wiadomo, że promieniowanie UV jest szkodliwe dla skóry i odpowiada za jej przedwczesne starzenie, do którego oznak należą utrata
elastyczności, widoczne zmarszczki oraz przebarwienia. W związku z tym,
oprócz klasycznej ochrony przeciwsłonecznej, wzrasta zainteresowanie
kosmetykami z filtrami UV o nowych, innowacyjnych rozwiązaniach.

nia dyspersji zaowocowała szeregiem rozwiązań dla formulatorów, którzy poszukują funkcjonalnych i skutecznych filtrów UV.

Poza szerokim wachlarzem dodatków teksturyzujących nasz partner firma SUNJIN oferuje również skuteczne mineralne filtry UV na bazie tlenku
cynku, zgodne ze standardami COSMOS i NaTrue. Wiedza i doświadczenie producenta w procesach powlekania oraz technologiach wytwarza-

Ta lekka, stabilna emulsja o niskiej lepkości oparta jest na tlenku cynku
modyfikowanym powierzchniowo za pomocą alkoholu cetylowego. Nie
pozostawia efektu bielenia na skórze, pomimo wysokiej zawartości filtra
mineralnego.

W naszym laboratorium stworzyliśmy balsam do opalania na bazie
filtrów mineralnych.

OPIS
Emulsia O/W
• Lekko żółta ciecz
• Lepkość (dzień 1, sp. 4): 1,630 mPas
• Stabilny przez 3 miesiące w T 6 °C, RT, 40 °C
• Nie przeprowadzono MCT
• Wysoka zawartość surowców pochodzenia naturalnego
(według normy ISO 16128)







WŁAŚCIWOŚCI
• Transparentny na skórze, niska lepkość
• Zastosowany został naturalny emulgator bez oleju palmowego
• Pozostawia uczucie przyjemnie miękkiej skóry
• SPF 25–30 (oczekiwany)
• Spełnia wymagania COSMOS
• Możliwość prowadzenia procesu na zimno
SC08.06

Formulacja IMPAG: Mineral Sun Lotion potent. NaTrue & COSMOS SPF 30 (exp.)
Phase

A

% w/w

COSMOS

SOCRI

6,30



HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL
UNSAPONIFIABLES

EFP BIOTEK

7,00



NATURAL OIL INGREDIENT

Our recommendation: PHYTOVIE®DEFENSE

-

1,50



ZINC STEARATE

ZINC STEARATE

several

0,20



DERMOSOFT GMC

GLYCERYL CAPRATE

EVONIK

0,50



COVI-OX T-90 EU C

TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

BASF

0,50



CETIOL LC

COCO-CAPRYLATE/CAPRATE

BASF

20,00



SUNZNO-OLEO200

ZINC OXIDE, CETYL ALCOHOL

SUNJIN BEAUTY SCIENCE

25,00



DEIONIZED WATER

AQUA

-

35,00

GLYCERIN 99,8% PF MB

GLYCERIN

KLK Emmerich

3,00

SODIUM CHLORIDE

SODIUM CHLORIDE

several

1,00

Ingredient

INCI designation

manufacturer

OLEAMULS WO

POLYGLYCERYL-6 PENTAOLEATE

VAS - VEGETABLE ALTERNATIVE TO
SILICONE

B

C



The information provided in this leaflet represents knowledge gained from laboratory and business operations. In light of ever changing conditions, however, this
information can only serve as a guide and is accordingly non-binding. Please respect all property rights of third parties – IMPAG Import GmbH. lab@impag.com
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OLEAMULS® WO
Łatwy w użyciu naturalny emulgator
OLEAMULS® WO (INCI: Polyglyceryl-6 Pentaoleate) jest wolnym od oleju
palmowego, skutecznym niejonowym emulgatorem typu woda w oleju
do stosowania na zimno, który powstaje w procesie estryfikacji poliglicerolu oliwą z oliwek. Jest stabilizowany poprzez tworzące się struktury
ciekłokrystaliczne, które wiążą wodę w formulacji, by uwolnić ją dopiero
podczas kontaktu ze skórą. W ten sposób emulgator zwiększa poziom
nawilżenia skóry i zmniejsza transepidermalną utratę wody (TEWL). Nie
zawiera glikolu polietylenowego (PEG) i jest w 100% pochodzenia roślinnego roślinnego. Emulgator ten pozwala łatwo dyspergować pigmenty
oraz filtry UV, a do tego jest doskonale tolerowany przez skórę.

OLEAMULS® WO
INCI: Polyglyceryl-6 Pentaoleate
Postać: Lepka, oleista ciecz
HLB: 6 (eksperymentalnie)
Dozowanie: 3–8%
Rozpuszczalność: Etanol, oleje mineralne, oleje naturalne, kwasy
tłuszczowe oraz alkohole tłuszczowe; nierozpuszczalny w wodzie
OLEAMULS® WO jest produktem firmy Socri S.p.A.

VAS - VEGETABLE ALTERNATIVE TO SILICONE
Roślinna alternatywa dla powszechnie stosowanych silikonów
Produkt na bazie oliwy z oliwek o lekkiej konsystencji. Szybko się
wchłania i nie pozostawia tłustego odczucia na skórze. Dzięki podobnemu profilowi sensorycznemu do silikonów doskonale nawilża
i kondycjonuje skórę, przywracając jej miękkość i jedwabistość. Poprawia odczucia sensoryczne, redukuje efekt bielenia na skórze oraz
ułatwia rozprowadzanie produktu.

VAS - VEGETABLE ALTERNATIVE TO SILICONE
INCI: Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables
Postać: Bezbarwna ciecz
Dozowanie: 1 - 25%
VAS - VEGETABLE ALTERNATIVE TO SILICONE jest produktem
firmy EFP Biotek.

PHYTOVIE®DEFENSE
Booster SPF
Biodegradowalny naturalny polimer pozyskiwany z oleju tungowego
i oleju rzepakowego. Produkt wykazuje działanie nawilżające poprzez
ograniczenie transepidermalnej utraty wody. Ze względu na właściwości filmotwórcze poprawia wodoodporność i wartość SPF formulacji. Wydłuża czas retencji zapachu na skórze.

PHYTOVIE®DEFENSE
INCI: Brassica Campestris/Aleurites Fordi Oil Copolymer, Tocopherol
Postać: Żółta ciecz
Dozowanie: 1–10%
PHYTOVIE®DEFENSE jest produktem firmy TRI-K Industries.

SUNZNO-OLEO 200
Skuteczna i naturalna ochrona przeciwsłoneczna
SUNZNO-OLEO 200 to zgodny ze standardem COSMOS filtr mineralny
na bazie tlenku cynku zapewniający szeroki zakres ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB. Dzięki hydrofobowej powłoce z alkoholu cetylowego, produkt ten można łatwo wprowadzić do fazy olejowej oraz
uzyskać niezwykle przyjemne odczucie na skórze. Natomiast pałeczkowaty kształt tlenku cynku zapewnia dobrą ochronę przed promieniowaniem UV, a także zmniejsza efekt bielenia, pozwalając na otrzymanie
większej transparentności formulacji. SUNZNO-OLEO 200 pozwala na
osiągnięcie wskaźnika SPF ok. 1,2 jedn./g in vivo.
Dla ułatwienia procesu formulacji emulsji W/O lub O/W poleca się zastosowanie surowca OLEO-Z75 C5C, dyspersji filtra SUNZNO-OLEO 200.
Wyróżnia się on wysoką zawartością tlenku cynku i jest zgodny z wymogami standardu COSMOS, a także potencjalnie ze standardem NaTrue. Gwarantuje zarówno wysoką stabilność, jak i skuteczną ochronę
przeciwsłoneczną formulacji.

Idealny do pielęgnacji, ochrony przed słońcem, nawet delikatnej skóry
dzieci.
SUNZNO-OLEO 200
INCI: Zinc Oxide, Cetyl Alcohol
Postać: Biały proszek
Dozowanie: 5–25%
OLEO-Z75 C5C
INCI: Zinc Oxide, Cetyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate, Polyglyceryl-6 Polyricinoleate
Postać: Biała pasta
Dozowanie: Max. ~35%
SUNZNO-OLEO 200 i OLEO-Z75 C5C są produktami firmy SUNJIN
Beauty Science.
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BEAUTY UNPLUGGED
Jak przyciągnąć uwagę konsumentów Clean Beauty?
Wszyscy mówią o Clean Beauty! Dla nowoczesnych konsumentów fakt, iż surowce wykorzystywane do produkcji kosmetyków są pochodzenia roślinnego to niewystarczający argument, bo nawet składniki naturalne mogą mieć swój profil toksykologiczny. Konsumenci szukają
produktów „nieszkodliwych” i “nietoksycznych”. To dążenie jest intensyfikowane poprzez przekaz medialny oraz właśnie hasło “Clean Beauty”
(dosł. czyste, ekologiczne piękno) promowane przez wiele marek.
Konsumenci kojarzą kosmetyki Clean Beauty ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem oraz zrównoważonym rozwojem. Jednak nie wszyscy
konsumenci Clean Beauty są tacy sami. Nie wszyscy zainteresowani tym trendem przywiązują taką samą wagę do wszystkich jego aspektów.
Niektórzy zwracają uwagę głównie na “naturalność” i “transparentność” składu, zaś inni podchodzą bezkompromisowo do „ekologii” i „bezpieczeństwa”.
W naszej ostatniej prezentacji dotyczącej trendów, Beauty Unplugged, wyodrębniamy i analizujemy 4 typy przyszłych konsumentów Clean Beauty.

Poniżej opisujemy jedną z czterech grup konsumentów: ECO BABE.

W KAŻDEJ
ECO BABE skupiają uwagę na produktach Clean Beauty, ponieważ jest to na topie. Jednocześnie nie ma
mowy o pogorszeniu działania i skuteczności kosmetyków. Produkty nie muszą wyglądać “eko” ani pachnieć “naturalnie”. Ta grupa konsumentów szuka wyrazistych, ekspresyjnych kolorów i tekstur naładoCHWILI MOGĄ PAŃSTWO
wanych „efektami specjalnymi”, a wszystko to ma być podane w przyjaznych środowisku formulacjach na bazie zrównoważonych surowców.
ZWRÓCIĆ SIĘ DO NAS,
ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWĄ
Poniżej przedstawiamy propozycje formulacji specjalnie stworzonej dla grupy docelowej
ECO BABE.
PREZENTACJĘ WSZYSTKICH
4 GRUP DOCELOWYCH
ZAWIERAJĄCĄ 8
TREND
PRODUCTS
GOTOWYCH KONCEPTÓW
FORMULACYJNYCH!
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Róż do policzków w sztyfcie. Jego intensywny, zabawny kolor to hołd dla
późnych lat 80-tych / początku lat 90-tych, nawiązujący do popkultury. Został
wyprodukowany z naturalnych, biodegradowalnych składników. Nie zawiera
silikonów, talku, PEG oraz wosków mineralnych i wosków pszczelich. Ta unikalna
emulsja, w formie sztyftu, łączy w sobie: wysoką zawartość wody (35%) oraz stabilność pigmentów. Pielęgnuje, nawilża oraz daje efekt chłodzenia na skórze.
Formulacja IMPAG: Cool Breeze Blush Stick
Phase

A

A1

%

COSMOS

BASF

18,85



ISOAMYL LAURATE

GOBIOTICS

4,00



BEURROLIVE

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, HYDROGENATED
VEGETABLE OIL, GLYCERYL STEARATE

GIVAUDAN

2,00



HSFO - VEGETABLE ALTERNATIVE
TO BEESWAX #2

HYDROGENATED SUNFLOWER SEED OIL

EFP Biotek

9,00



OLEAMULS WO

POLYGLYCERYL-6 PENTAOLEATE

SOCRI

3,00



KAHLWAX 6607L

HELIANTHUS ANNUUS SEED CERA, ASCORBYL
PALMITATE, TOCOPHEROL

KAHL GmbH

11,50



MLB

POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, COCOCAPRYLATE/CAPRATE, POLYGLYCERYL-3
POLYRICINOLEATE, DISTEARDIMONIUM
HECTORITE, SORBITAN ISOSTEARATE

SUNJIN BEAUTY SCIENCE

6,50

LIPSI RED 30R7C

DIISOSTEARYL MALATE, CI 15850, ISOPROPYL
TITANIUM TRIISOSTEARATE

Material Name

INCI

Manufacturer

CETIOL C5 C

COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, TOCOPHEROL

GOSULIN IL/MB

A2

B

B1
C

SF04.12

1,25
PRODOTTI GIANNI

LIPSI WHITE 60U

CI 77891, DIISOSTEARYL MALATE, ISOPROPYL
TITANIUM TRIISOSTEARATE

DEIONIZED WATER

AQUA

-

35,00

ISOPENTYLDIOL

ISOPENTYLDIOL

KURARAY

5,00

AQUAJUVE CC

SODIUM HYALURONATE

JOYVO

0,10



DERMOSOFT GMC

GLYCERYL CAPRATE

EVONIK

0,80



SUNSIL-20

SILICA

SUNJIN BEAUTY SCIENCE

2,00



FRAGRANCE

PARFUM

-

0,50

0,50

Wygląd: Różowy sztyft
Test stabilności zakończony: Stabilny ponad 3 miesiące w 6 °C, RT i 40 °C | Test obciążeniowy został przeprowadzony| ISO 16128: Natural
origin content 93,5%
Proces produkcji Cool Breeze Blush Stick SF04.12:
1. Faza A: połączyć wszystkie składniki mieszając i podgrzać do 80–85 °C.
2. Dodać fazę A1 do fazy A, mieszając. Utrzymywać temperaturę na poziomie 80–85 °C.
3. Dodać fazę A2 Utrzymywać temperaturę na poziomie 80–85 °C.
4. Faza B: wymieszać wszystkie składniki mieszania mieszając i podgrzać do 80–85 °C.
5. Dodać fazę B1 do fazy B, mieszając. Utrzymywać temperaturę na poziomie 80–85 °C.
6. Dodać fazę B/B1 do masy mieszając (do 1000 rpm) przez 5 minut.
7. Dodać fazę C do masy, mieszając.
8. Przelać masę do opakowania i umieścić w zamrażarce na 30 min.
The information provided in this leaflet represents knowledge gained from laboratory and business operations. In light of ever changing conditions, however, this
information can only serve as a guide and is accordingly non-binding. Please respect all property rights of third parties – IMPAG Import GmbH. lab@impag.com
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NOWA SERIA SUROWCÓW LIPOSOMALNYCH
Zaawansowana technologia enkapsulacji liposomalnej wykorzystana w pielęgnacji skóry
Zaawansowane technologicznie liposomy bazują na biomimetycznej
kompozycji fosfolipidów takich jak fosfatydylocholina i cholesterol.
Tworzą one wieloblaszkową strukturę, kapsułkę, która chroni aktywne
składniki wewnątrz przed utlenianiem, rozkładem oraz reakcjami z pozostałymi składnikami formulacji. Liposomy mogą być wykorzystywane
w szerokim zakresie temperatur oraz pH. Dzięki systemowi inteligentnego uwalniania składniki aktywne wydostają się ze swoich kapsułek
dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

System inteligentnego
uwalniania

Maksymalna
stabilność
w różnych
temperaturach
i pH

Ochrona
składników
aktywnych

Biomimetyczny
skład

LIPORETINOL
Retinol, nazywany powszechnie witaminą A, jest dobrze znaną substancją aktywną o działaniu przeciwstarzeniowym. Niestety zarówno
retinol, jak i jego pochodne są wysoce światłoczułe oraz wrażliwe na
działanie wysokich temperatur, więc należy je bezwzględnie chronić
przed wpływem tych czynników.
W teście ex-vivo wykazano, że LIPORETINOL powoduje zwiększenie poziomu retinolu w warstwie podstawnej naskórka 12-krotnie bardziej niż
zastosowanie tej samej ilości wolnego retinolu: z 0,4 μg/cm² do 5 μg/
cm². W przypadku eksplantów skóry z oznakami przedwczesnego starzenia wywołanymi stymulacją kortykosteroidami, zastosowanie 0,2%
wolnego retinolu dało jedynie niewielki wzrost produkcji kolagenu.
Tymczasem równoważna ilość surowca LIPORETINOL (6,66%) zdołała
zrekompensować niemal cały efekt degradacji kolagenu wywołanej
kortykosteroidami (zob. rysunek 1).
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Kwas kojowy to naturalna substancja aktywna, która hamuje produkcję
melaniny, więc wykorzystywana jest do rozjaśniania skóry. Jednak ze
względu na światłoczułość kwasu kojowego, wprowadzenie go bezpośrednio do formulacji może doprowadzić do jego szybkiej fotodegradacji, a co za tym idzie, utraty właściwości.
W badaniach ex-vivo wykazano, że zastosowanie kremu z zawartością
2,2% LIPOCLARE ponad ośmiokrotnie zwiększa poziom kwasu kojowego w warstwie podstawnej naskórka: z 1,2 μg/cm² do 9,8 μg/cm²
wolnego kwasu kojowego. Tymczasem inny test ex-vivo wykazał, że
stężenie 2,22% LIPOCLARE jest w stanie zredukować ilość melaniny
produkowanej pod wpływem promieniowania UV, podczas gdy odpowiadająca temu stężeniu ilość wolnego kwasu kojowego (0,066%) nie
wykazuje takiego działania.
INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Kojic Acid, Cholesterol, Polysorbate-80, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Sodium
Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
LIPOVIT
LIPOVIT zawiera 3% witaminy C oraz po 0,5% witamin A i E, których dobrze znane właściwości przeciwstarzeniowe są dodatkowo wzmacniane
przez zamknięcie ich w liposomach.
W badaniu ex-vivo wywołano oznaki przedwczesnego starzenia na eksplantach skóry przy użyciu kortykosteroidow. W przeciwieństwie do
równoważnych stężeń wolnych witamin A, C i E, zastosowanie 2,5%
LIPOVIT doprowadziło do znacznej redukcji utraty kolagenu wskutek stymulacji kortykosteroidami. W kolejnym badaniu potwierdzono
większą skuteczność surowca w redukcji poziomu wytwarzanych ROS
pod wpływem promieniowania UV, w porównaniu do zastosowania tej
samej ilości wolnych witamin ACE.
INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Sodium Ascorbyl
Phosphate, Cholesterol, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Xanthan
Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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Collagen formation [a.u.]

LIPOCLARE

Odbudowa 90%

5
4
3
2
1
0

Untreated

Aged

0.2%
RETINOL

6.66%
LIPORETINOL

Rys. 1: Chociaż wolny retinol nie pobudza produkcji kolagenu, równoważna ilość surowca LIPORETINOL prowadzi do znacznego zwiększenia jego
syntezy.
INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Retinyl Palmitate,
Cholesterol, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate.
LIPOADVANCE
Proteoglikany są składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, w której
łączą się w większe struktury z innymi proteoglikanami, glikozaminoglikanami (tzw. GAG, jak na przykład kwas hialuronowy) oraz białkami
macierzy zewnątrzkomórkowej (np. kolagenem). Co więcej, wiemy że
proteoglikany mogą stymulować syntezę kolagenu.
W eksplantach skóry poddanych działaniu kortykosteroidów, w celu
wywołania oznak przedwczesnego starzenia, preparat z zawartością
0,016% wolnych proteoglikanów nie zwiększył produkcji kolagenu,
tymczasem równoważna ilość w preparatu z LIPOADVANCE (6,4%)
zdołała w znacznym stopniu przeciwdziałać wywołanej wcześniej redukcji kolagenu.
INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Cholesterol, Soluble Proteoglycan, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.
LIPOCLARE, LIPOVIT, LIPORETINOL, LIPOADVANCE
są produktami firmy Cobiosa.

BIOTIC BEAUTY
Produkty mające pozytywny wpływ na mikrobiotę przynoszą
szereg korzyści zdrowotnych nie tylko w kontekście żywności, lecz także pielęgnacji skóry. Terminy prebiotyk, probiotyk
i postbiotyk są już na stałe wpisane w branżę kosmetyczną.

ic
Biotuty
Bea

Zgodnie z oficjalną definicją sformułowaną przez organizację
ISAPP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowe ds. Probiotyków i Prebiotyków), probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane we właściwych dawkach mają korzystne działanie zdrowotne
dla gospodarza. Z kolei prebiotyki to substraty selektywnie wykorzystywane przez drobnoustroje gospodarza, co również przynosi korzyści zdrowotne. Ponieważ trudno wykorzystywać żywe drobnoustroje
w kosmetykach, pojęcie probiotyku ewoluowało i obecnie obejmuje
także produkty fermentacji, czyli „produkowane przez mikroorganizmy.”
Dzięki swojej nowoczesnej platformie mikrobiotycznej BASF posiada
już ogromne doświadczenie w badaniach nad mikrobiomem skóry
oraz w naukowym podejściu do opracowywania biotycznych substancji aktywnych. Dwa najnowsze, innowacyjne składniki aktywne od
BASF to PHYTOFIRM® BIOTIC, stymulujący produkcję kolagenu, do stosowania w kosmetykach anti-aging oraz SCALPOSINE™, przywracający
równowagę mikrobiomu skóry głowy.

PHYTOFIRM® BIOTIC
Aktywny probiotyk o działaniu anti-aging

Badanie przeprowadzone na kulturach fibroblastów wykazało, że
PHYTOFIRM® BIOTIC zwiększa syntezę kolagenu typu I, typu V oraz elastyny. Dodatkowo zaobserwowano zwiększenie stopnia usieciowania
kolagenu typu I i V w porównaniu do próby kontrolnej. Wspomniane
właściwości są kluczowe dla przywrócenia skórze elastyczności i prawidłowej struktury oraz niwelowania jej oznak starzenia.
W badaniu skuteczności z udziałem 42 probantów (wiek 55–63) testowano wpływ PHYTOFIRM® BIOTIC na elastyczność i grubość skóry.
Połowa grupy stosowała krem zawierający 2% surowca dwa razy dziennie przez okres 112 dni, podczas gdy druga grupa stosowała placebo.
Po 56, 64 i 112 dniach, dokonano pomiarów elastyczności skóry urządzeniem Cutometer, a grubość skóry mierzono falami ultradźwiękowymi. Pomiary te zestawiono z wartościami z dnia 0. Uzyskiwane wartości
sukcesywnie wzrastały, a po 112 dniach zaobserwowano znaczącą poprawę zarówno elastyczności, jak i grubości skóry w porównaniu do
dnia 0 oraz placebo (rys. 2).

70
60
50
40
30
20
10
0
–10
–20

% D0 (R5)

PHYTOFIRM® BIOTIC otrzymywany jest w wyniku fermentacji soi,
pochodzącej z Unii Europejskiej (bez GMO), przez Lactobacillus plantarum, co zgodnie z poszerzoną definicją oznacza, że jest probiotykiem.
Ekstrakt ten zawiera przede wszystkim peptydy oraz kwas mlekowy
i jest alternatywą dla konwencjonalnych surowców na bazie soi.

Placebo
2% PHYTOFIRM® BIOTIC

* /PI

Statistics:
21 volunteers for placebo
21 volunteers for PHYTOFIRM® BIOTIC
/D0: Independent t-test or Wilcoxon-t-test
/PI: Student’s t-test or Mann-Whitney test
* p < 0.05
** p < 0.01
*** p < 0.001

*** /D0

+31.5%

** /D0

* /PI
* /D0

8%

D56

+19.2%

* /D0

65.4%

33.9%

10.1%
D84

D112

Rys. 2: Pomiar elastyczności skóry w okolicy żuchwy urządzeniem Cutometer. Po zastosowaniu 2% PHYTOFIRM® BIOTIC zaobserwowano znaczną poprawę w porównaniu do dnia 0 oraz placebo.

PHYTOFIRM® BIOTIC
INCI: Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, Pentylene Glycol,
Caprylyl Glycol
Postać: Ciecz żółta do bursztynowej
Konserwanty: Brak
Dozowanie: 1–2%
Rozpuszczalność: w wodzie
ISO 16128: NOC = 99.5%
PHYTOFIRM® jest produktem firmy BASF.
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SCALPOSINE™
Przywraca równowagę mikrobiomu skóry głowy
SCALPOSINE™ zawiera sarkozynę i należy do grupy prebiotyków. Działając korzystnie na mikrobiom skóry głowy, surowiec łagodzi jej podrażnienia. Posiada właściwości oczyszczające oraz hamuje nadmierne
wydzielanie sebum.
Przeprowadzono także wstępne badanie metagenomiczne w celu
porównania mikrobiomu normalnej skóry głowy (28 probantów) z przetłuszczającą się skórą głowy (40 probantów). Potwierdzono, że przetłuszczającą się skórę głowy charakteryzuje mniejsza różnorodność mikrobiomu w porównaniu ze skórą normalną. Ponadto zaobserwowano,
że istnieje sześć szczepów bakterii, których duże populacje zasiedlają
normalną skórę głowy, a które nie występują na skórze tłustej.
SCALPOSINE™
INCI: Glycerin, Water, Sarcosine
Postać: Bezbarwna do żółtej ciecz o lekkim zapachu
Konserwanty: Brak
Dozowanie: 1%
Rozpuszczalność: w wodzie
ISO 16128: NOC = 93% (razem z wodą)
SCALPOSINE™ jest produktem firmy BASF.

W badaniu z zastosowaniem SCALPOSINE™ sprawdzono, w jakim stopniu ten składnik aktywny (maska z zawartością 1% SCALPOSINE™) przywraca równowagę mikrobiotyczną. Po miesiącu stosowania wzrosła
zarówno różnorodność mikrobiomu, jak i kolonizacja sześciu szczepów
mikroorganizmów obecnych na skórze normalnej.

Improvement vs. D0
D28
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–35%

Placebo
1% SCALPOSINE™

–31%

Statistics:
Average of 12 or 17 volunteers
Student’s t-test
(*) p < 0.05
(***) p < 0.001

(***) / D0 (*) / Pl

Rys. 3: Zastosowanie 1% SCALPOSINE™ spowodowało znaczne zahamowanie nadmiernego wydzielania sebum przez skórę głowy.

CLEARTHIX S
Wszechstronny, naturalny, transparentny zagęstnik
CLEARTHIX S to zagęstnik pochodzenia roślinnego o wszechstronnym
zastosowaniu. Umożliwia tworzenie transparentnych, lekkich formulacji,
nie powodując efektu kleistości. CLEARTHIX S jest stosowany w niskich
stężeniach, może być wykorzystywany w procesach na zimno oraz
stanowić zamiennik składników zagęszczających na bazie polimerów
syntetycznych. Można go stosować w zakresie pH od 4 do 8.

CLEARTHIX S jest homogenizowany w zimnej wodzie pod wpływem
dużych sił ścinających lub alternatywnie może być wstępnie dyspergowany w glicerynie. W przypadku zastosowania w emulsjach, wstępnie
rozpuszczony produkt może być dodany do fazy olejowej na dowolnym etapie. Końcowa lepkość jest niezależna od temperatury procesu,
a dodanie etanolu nieznacznie ją obniża.

Jest kompatybilny z formulacjami na bazie alkoholu do stężenia na poziomie ok. 30% oraz wykazuje synergię z kwasem hialuronowym.

CLEARTHIX S
INCI: Cellulose Gum, Algin
Postać: Biały proszek
Dozowanie: 0.5–2%
Temperatura procesu: RT–75 °C
Kompatybilność z elektrolitami: max. 3%
Pochodzenie: 100% roślinne
Certyfikaty: COSMOS natural, ISO 16128: NOC = 100%
CLEARTHIX S jest produktem firmy Alchemy.

Distributed by
IMPAG CHEMICALS POLAND SP. Z O.O.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
Phone: +48 22 418 40 00
Fax:		 +48 22 418 40 90
E-Mail: info@impag.pl
Web:		 www.impag.pl

Lepkość [mPas]

W celu uzyskania przejrzystych, formulacji żelowych na bazie wody,
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Rys. 4: Lepkość zwiększa się stopniowo wraz ze wzrostem stężenia
CLEARTHIX S w wodzie (żele o zawartości powyżej 2% są jednak bardzo
lepkie i ich mieszanie jest utrudnione).

IMPAG Group Country Offices
Switzerland/ Zurich – www.impag.ch
Germany/Offenbach – www.impag.de
France/Nancy + Paris – www.impag.fr
Poland/Warsaw – www.impag.pl
Austria/ Vienna – www.impag.at
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