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P E R L A U R A ™
Promienna i gładka skóra

Grupa specjalistów firmy BASF Beauty Creations przyjrzała się 
procesowi starzenia skóry w celu zbadania nowych szlaków bio-
logicznych  związanych z utratą jej naturalnego blasku i świe-
żości. Po analizie różnych mechanizmów, naukowcom udało się 
określić zależność pomiędzy  zmianami wizualnymi (zmniejsze-
nie jasności i blasku skóry) a właściwościami biomechanicznymi 
(gładkość skóry, redukcja zmarszczek) zachodzącymi podczas 
procesu starzenia. 

 Wraz z upływem lat ilość proteoglikanów: perlekanu i jego re-
ceptora dystroglikanu zmienia się. Perlekan i dystroglikan wy-
stępują w tkance nabłonkowej błony podstawnej i śródbłonku 
naczyń krwionośnych. 

Spadek ilości wyżej wymienionych składników wpływa na osła-
bienie połączeń skórno - naskórkowych oraz naczyń włosowa-
tych, czego konsekwencją jest pozbawiona blasku i jędrności 
skóra.

Odpowiedzią na te problemy jest nowy produkt firmy BASF  
Beauty Creation, Perlaura™. 

Perlaura™ to ekstrakt pozyskiwany z rośliny Polygonum bistorta 
(Rdest wężownik), który  pobudza produkcję perlekanu i dystro-
glikanu.  Działając na te dwa proteoglikany, Perlaura™ przyczy-
nia się do przywrócenia homeostazy i integralności skóry. Skóra  
staje się jaśniejsza, a zmarszczki są mniej widoczne.

Badania in vitro potwierdziły spadek ekspresji genu perlekanu i 
dystroglikanu w tkance nabłonkowej i w  śródbłonku. W wyniku 
spadku zawartości perlekanu, komórki wykazują powiększoną i 
spłaszczaną strukturę, co wpływa na obniżenie ich integralności.

Dodatek Perlaura™ (1%) stymuluje produkcję proteoglikanów 
zarówno w tkance nabłonkowej jak i śródbłonku. 

Testy kliniczne przeprowadzane na 45 osobowej grupie panelo-
wej w wieku od 25 do 65 lat potwierdziły:

• Znaczną poprawę kolorytu skóry już po 2 tygodniach stoso-
wania emulsji zawierającej 1% Perlaura™, a po 4 tygodniach 
poprawę miękkości i jędrności skóry.

• Zmniejszenie zmarszczek wokół oczu „kurze łapki” o 18%, 
przy czym długość  i powierzchnia zmarszczek została zredu-
kowana odpowiednio o 12% i 11%. Skóra jest zdecydowanie 
gładsza, promienna.

Perlaura™ 
INCI:  Water (and) Polygonum Bistorta Root Extract 
(and) Hexylene Gycol(and) Caprylyl Glycol (and) Xantan 
Gum
Postać: Ciecz o kolorze bursztynowym
Konserwant : Brak
Zalecane stężenie: 1% – 3%
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie, alkoholu i 
glikolu
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R A D I A N S K I N ™
Skuteczny składnik do walki z przebarwieniami

Zanieczyszczone środowisko i promieniowanie słoneczne są 
głównymi przyczynami stanów zapalnych skóry w wyniku, któ-
rych następuje punktowe gromadzenie melaniny. Dla większo-
ści kobiet ciemne plamy są najbardziej widocznymi oznakami 
starzenia się. Firma BASF Beauty Creations bazując na wiedzy 
specjalistów w dziedzinie zmian pigmentacyjnych skóry opra-
cowała składnik Radianskin™. 

Radianskin™ jest syntetyczną cząsteczką, której bezpieczeństwo 
stosowania zostało potwierdzone badaniami. Wykazuje działa-
nie rozjaśniające plamy na dłoniach i twarzy oraz wyrównuje 
koloryt skóry. Innowacyjny mechanizm działania  Radianskin™, 
oparty jest na blokowaniu procesu uwalniania melaniny z mela-
nocytów, co stanowi alternatywę dla powszechnie poznanego 
mechanizmu hamowania aktywności tyrozynazy. Dodatkowo 
Radianskin™ chroni komórki przed szkodliwym działaniem pro-
mieniowania UV-B, redukując ilość wydzielanych prozapalnych 
cytokin, a tym samym  spowalnia proces przedwczesnego foto-
starzenia się skóry.

Badania in vitro potwierdziły skuteczność działania Radianskin™. 
Surowiec ten wpływa na proces melanogenezy zachowując 
wyższą skuteczność niż klasyczne surowce depigmentacyjne. 
Nie wykazuje działania toksycznego na komórki. Hamuje proces 
uwalniania melaniny z melanocytów, bez wpływu na tyrozyna-
zę. Dodatkowo posiada działanie ochronne przed promieniowa-
niem UV-B na poziomie keratynocytów.

Testy in vivo zostały przeprowadzone na grupie panelowej o 
typie skóry kaukaskiej i azjatyckiej na twarzy, dłoniach i przed-
ramieniu. Oprócz rozjaśnienia plam starczych, Radianskin™ przy-
wraca naturalny koloryt i promienny wygląd skóry.

Badania kliniczne przeprowadzono na grupie 25 kobiet (typ 
azjatycki) z widocznymi plamami starczymi na dłoniach i twa-
rzy. Paneliści testowali emulsję z 1% zawartością Radianskin™ w 
porównaniu do kremu z 2% zawartością kwasu kojowego. Już 
po 14 dniach stosowania emulsji z Radianskin™ zaobserwowano 
zmniejszenie intensywności koloru plam, a skóra stała się zde-
cydowanie jaśniejsza. Zauważone zmiany zostały potwierdzone 
przez niezależnego specjalistę – dermatologa.

Radianskin™ 
INCI:  Hydroxyphenoxy Propionic Acid
Postać: Biały proszek
Konserwant: Brak
Zalecane stężenie: 1% 
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie

Wyniki w %/UVB

Ilość proteiny Ilość uwolnionych PGE-2

Wyniki w %/UVB

Badania kliniczne: rozjaśnianie

Ochrona przed promieniowaniem UV-B (badania in-vitro) Badanie kliniczne – plamy starcze (twarz, dłonie)
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S L I M - E X C E S S ®
Produkt modelujący kontur twarzy i ciała 

Otyłość jest jednym z głównych problemów zdrowotnych, 
towarzyszących człowiekowi od najdawniejszych czasów. Na 
przełomie lat 1980 -2008 liczba osób z nadwagą zwiększy-
ła się dwukrotnie. Naukowcy BASF, zainspirowani wynikami  
badań nad otyłością (drugi stopień), zidentyfikowali dwie po-
liaminy – sperminę i spermidynę, których stężenie kształtuje 
się na niezwykle wysokim poziomie u osób otyłych. Spermina 
i spermidyna odgrywają kluczową rolę w procesie metabo-
lizmu tłuszczów. Odpowiadają za aktywację procesu lipoge-
nezy i różnicowania preadipocytów oraz za inhibicję lipolizy.

Slim-Excess®, składnik opracowany przez BASF Beauty  
Creations, jest hydrolizatem z czerwonych alg (Rhodophy-
cea). Surowiec ten działa jak „pułapka molekularna” unieru-
chamiająca poliaminy,  dzięki silnemu oddziaływaniu elektro-
statycznemu pomiędzy anionową grupą siarczanową (Slim 
Excess®) a dodatnio naładowaną grupą aminową (poliaminy). 
Slim-Excess® walczy z nadmiernym gromadzeniem się tłusz-
czów w newralgicznych partiach ciała (pośladki, uda, brzuch), 
a także modeluje kontur twarzy (kształt V).

Badania kliniczne nad Slim-Excess® potwierdziły jego wła-
ściwości antycellulitowe i wyszczuplające oraz  synergizm 
działania z kofeiną. Po 2 i 4 tygodniach stosowania formulacji 
z 3% dodatkiem Slim-Excess®, ekspert (dermatolog) zauwa-
żył znaczącą redukcję cellulitu na udach odpowiednio o 9% 
i 11%. Efekt wyszczuplający Slim-Excess® oceniono poprzez 
pomiar obwodu ud. Przeciętny spadek obwodu ud w centy-
metrach u ochotników stosujących Slim-excess® w stężeniu  
3% wyniósł -0,6 cm po 4 tygodniowej kuracji.

Rys. 1 Działanie antycellulitowe i wyszczuplające – testy kli-
niczne przeprowadzone na grupie 49 kobiet, aplikacja dwa 
razy dziennie formulacji z 3% zawartością Slim Excess®. 

Dodatkowo badania kliniczne potwierdziły działanie wy-
szczuplające i modelujące kontur twarzy. Przy zastosowaniu 
emulsji z 2% zawartością Slim Excess® stwierdzono widocz-
ną redukcję obszaru podbródka ( średnia redukcja podwój-
nego podbródka o 10,2% po 8 tygodniach stosowania, a w 
najlepszym przypadku osiągnięto redukcje o blisko 40% po  
12 tygodniach). 

Efekty stosowania Slim-Excess w stężeniu 2% vs placebo na 
obszar podwójnego podbródka. 

 Kąt policzek/podbródek poprawiony o 8,7%

 Obszar podwójnego podbródka: -23%

Slim-Excess® 
INCI: Water (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Gly-
col (and) Sodium Chloride (and) Hydrolyzed Rhodophy-
cea Extract (and) Xantam Gum
Postać: Ciecz o kolorze bursztynowym
Konserwant: Brak
Rozpuszczalność: Dyspersja w wodzie
Zalecane stężenie: 1% – 3%

Przed testem
D0

Po 8 tygodniach
testowania D56
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R E G E N E R A C J A  N A S K Ó R K A

Poly-Helixan PF to w pełni naturalny i ekologiczny surowiec 
kosmetyczny otrzymywany poprzez ekstrakcję śluzu ślima-
ków. Produkt jest kompletną substancją aktywną zapewniają-
cą odnowę, regenerację i odpowiednie nawilżenie skóry. 

Skuteczne działanie surowca Poly-Helixan PF zapewniają 
składniki:

• Alantoina: Stymuluje regenerację naskórka, wykazuje 
działanie łagodzące i zapobiega podrażnieniom

• Proteiny: Działanie odżywcze, wygładzenie, poprawa 
struktury i blasku skóry

• Kolagen i Elastyna: Działanie nawilżające, poprawa ela-
styczności skóry

• Witaminy A, C i E: Stymulacja syntezy kolagenu i regene-
racja skóry

• Alfa-hydroksykwasy: Działanie eksfoliacyjne
• Mukopolisacharydy: Zapewnienie nawilżenia i ochrona 

przed czynnikami zewnętrznymi

Surowiec testowano na 15 probantach z bliznami na skórze. 
Preparat zawierający 5% Poly-Helixan PF aplikowano 2 razy 
dziennie na okolice blizny. Pomiary przeprowadzono przed 
rozpoczęciem kuracji i po 30 dniach stosowania.

Zaobserwowano zwiększenie elastyczności i nawilżenia skó-
ry, a także poprawę wyglądu i zmniejszenie widoczności bli-
zny.

Zalety:
• Stymulowanie syntezy kolagenu i elastyny
• Działanie eksfoliacyjne
• Ochrona przed niektórymi szczepami bakterii
• Wspomaganie syntezy glikozoaminoglikanów
• Poprawa elastyczności i przywrócenie prawidłowej struk-

tury skóry

Dragon’s Blood jest hydroglikolowym ekstraktem otrzymy-
wanym z żywicy (latexu) drzewa Croton Lechleri. Drzewo z 
rodziny EUPHORBIACEAE rośnie w tropikalnych, podzwrotni-
kowych lasach deszczowych, głównie w wyższych partiach 
Amazonii – Peru, Ekwadorze i Kolumbii. Miejscowa ludność 
nazywa Croton „krwawiącym drzewem” od koloru jego pur-
purowo-czerwonej żywicy.

Żywica, a także sproszkowana kora drzewa są lokalnie uznany-
mi i stosowanymi od wieków środkami leczniczymi. Posiadają 
silne właściwości antyseptyczne, łagodzące, przeciwgrzybicz-
ne, tamujące krwawienie oraz regenerujące naskórek, np. po 
oparzeniach (tzw. „druga skóra”). Często wykorzystywane są 
w przypadku ciężkich schorzeń dermatologicznych. 

Do głównych substancji zawartych w Dragon’s Blood można 
zaliczyć flawonoidy, w szczególności proantocyjanidyny, wy-
kazujące silne działanie przeciwrodnikowe. Badania wykazały, 
że Dragon’s Blood jest 50 razy skuteczniejszy niż witamina E 
oraz 20 razy skuteczniejszy od witaminy C. Obok działania 
czysto ochronnego proantocyjanidyny pełnią kluczową rolę 
w formowaniu włókien kolagenowych oraz inhibitują enzy-
my powodujące ich rozkładanie. Obok flawonoidów Dragon’s 
Blood  zawiera także taspinę, alkaloid wykazujący silne dzia-
łanie gojące. Jego skuteczność związana jest najprawdopo-
dobniej ze stymulowaniem chemotaksji fibroblastów w miej-
scach, gdzie doszło do uszkodzenia struktur skóry. Dragon’s 
Blood stymuluje proliferację i migrację fibroblastów. Oba 
procesy są podstawowymi elementami regeneracji skóry  w 
miejscach, gdzie doszło do naruszenia jej ciągłości lub zabu-
rzenia jej struktury.

Dragon’s Blood polecany jest do stosowania w:
• Produktach anti-aging
• Produktach zapobiegającym przedwczesnemu  starzeniu 

się skóry
• Produktach regenerujących naskórek
• Kosmetykach po opalaniu i dla skóry wrażliwej

Poly-Helixan PF
INCI: Snail secretion filtrate
Postać: Jasnożółta ciecz
Konserwant: Phenoxyethanol
Zalecane stężenie: 2% - 5%

Dragon’s Blood
INCI: Propanediol (and) Aqua (and) Croton lechleri resin 
powder
Postać: Ciemnoczerwona ciecz
Konserwant: Brak
Zalecane stężenie: 3% do 5%
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S O B I N D ™ H A R M O N Y
Funkcjonalny polimer pochodzenia roślinnego

Wyniki badań potwierdzją działanie ochronne SoBind™ 
Harmony przed utratą koloru włosów farbowanych 

SoBind™ Harmony to unikalne polimery sojowe dedykowane 
do kosmetyków do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów. Polime-
ry pochodzą ze zrównoważonych, odnawialnych i wolnych od 
GMO upraw soi. SoBind™ Structural dzięki zastosowaniu inno-
wacyjnej metody produkcji „Structural Peptide Architecture™ 
(SPA™)”, może pełnić różne funkcje w formulacjach kosmetycz-
nych. Stosowany jest jako kondycjoner, zagęstnik, stabilizator 
emulsji. Ułatwia rozprowadzanie pigmentów i filtrów UV a tym 
samym pozwala na uzyskanie intensywnego koloru włosów czy 
wyższego SPF.  

SoBind™ Harmony to polimery o charakterze głównie aniono-
wym (65%) i masie cząsteczkowej od 150 000 do 300 000 Da.

System koloidalny ma zdolność do pochłaniania wody, łatwo 
ulega zwilżeniu, dzięki czemu buduje lepkość formulacji. Jako 
polimer, SoBind™ Harmony posiada własciwości filmotwórcze i 
tworzy porowaty film, który nie powoduje zatykania porów.

W kosmetykach kolorowych polimery te znajdują zastosowanie 
ze względu na właściwości rozprawadzające pigmenty, przez co 
poprawie ulega stabilność formulacji, a kolory są bardziej wyrazi-
ste. W maskarach poprawia intensywność koloru oraz daje efekt 
pogrubienia rzęs.

W produktach do pielęgnacji i koloryzacji włosów wykazuje  
właściwości kondycjonujące i filmotwórcze. Zapewnia również 
ochronę koloru i wspomaga równomierne rozprowadzenie 
barwnika na włosach.

Produkty SoBind™ Harmony są odporne na wysoką  tempera-
turę i mogą być stosowane w szerokim zakresie pH (5.5 – 12). 
Przed dodaniem do formulacji, polimer musi być uwodniony w 
temperaturze 80 – 85 °C.

Gama SoBind™ Harmony składa się z 4 produktów różniących 
się między sobą masą  cząsteczkową oraz zakresem pH:

Zastosowanie 

Poprawa 
właściwości 
sensorycz- 
nych

Ochrona 
słoneczna

Działanie 
łagodzące

Efekt 
optyczny

szybko się  
absorbuje

nośnik dla 
filtrów UV

redukuje 
podrażnienia

nawilża, redu-
kuje drobne 
zmarszczki

nie klei się 
pozostawia 
jedwabiste 
uczucie na 
skórze

poprawia 
rozpro-
wadzanie i 
wydajność 
filtrów UV

może być 
stosowany w 
produktach de- 
zodorujących, 
kremach do 
golenia, depila- 
torach w 
kremie

działa 
matująco 

Właściwości 
fizyczne

Masa 
cząsteczkowa

pH

Harmony BASS L niska 6,3 – 6,8

Harmony Soprano L wysoka 6,3 – 6,8

Harmony Bass H niska 9,2 – 9,8

Harmony Soprano H wysoka 9,2 – 9,8

SoBind™ Harmony
INCI: Glycine Soja (soybean) Protein (and) Glycine Soja 
(soybean) oil (and) Soy Lecithin
Postać: Proszek
Konserwant: Brak
Zalecane stężenie: 0,5% – 8%
Rozpuszczalność: Dyspersja w wodzie

#Liczba myć
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Glinki kosmetyczne powstają w wyniku procesu rozkładu 
skaleni, najpopularniejszych minerałów w skorupie ziemskiej. 
Właściwości glinek i różne kolory są wynikiem obecności licz-
nych minerałów, mikroelementów i pierwiastków śladowych. 
W składzie glinek możemy znaleźć następujące składniki: 
krzem, magnez, wapń, żelazo, fosforany, sód, potas, miedź, 
cynk, selen, kobalt, tlenek glinu. 

W ofercie firmy IMPAG znajdują się następujące rodzaje gli-
nek:

• Zielona – wykazuje właściwości dezynfekujące i gojące, 
zmniejsza wydzielanie sebum, polecana dla cery tłustej i 
mieszanej. Stosowana również w maskach do włosów z 
tendencją do nadmiernego przetłuszczania. 

• Czerwona – stosowana głównie w balneoterapii i talaso-
terapii. Glinka ta bogata jest w żelazo i minerały poprawia-
jące cyrkulację krwi, przywraca naturalny blask zmęczonej 
skórze. Ten rodzaj glinki dedykowany jest do skóry wrażli-
wej, skłonnej do podrażnień i podatnej na alergie.

• Biała – bogata w tlenek glinu, dedykowana do bardzo su-
chej i nadwrażliwej skóry. Idealny produkt łagodzący po-
drażnienia, oczyszczający skórę z toksyn. Wykorzystywany 
w maskach i balsamach do ciała, w kremach do twarzy, a 
także w kosmetykach dla dzieci. 

G L I N K I  K O S M E T Y C Z N E
Bogactwo minerałów

Green Clay
INCI: Montmorillonite
Postać: Zielony proszek
Zapach: Neutralny

Red Clay
INCI: Kaolin
Postać: Czerwony proszek
Zapach: Charakterystyczny

White Clay
INCI: Kaolin
Postać: Biały proszek
Zapach: Charakterystyczny
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EverMAP™ 160 K to sól potasowa fosforanu cetylowego, stosowana jako emulgator 
w emulsjach typu O/W. EverMAP™ 160 K dostępny jest w formie proszkowej, może 
być stosowany w szerokim zakresie pH dzięki czemu jest idealnym emulgatorem do 
opracowania produktów do pielęgnacji skóry. 

EverMAP™ 160 K bardzo dobrze rozpuszcza się w ciepłej wodzie i tworzy stabilną 
emulsję już przy niskim stężeniu. Poprawia stabilność i właściwości sensoryczne 
emulsji. 

EverMAP™ 160K bardzo 
dobrze sprawdza się w 
produktach do opalania 
(sun-care) poprawiając 
wodoodporność emulsji 
i jednocześnie zapewnia-
jąc jednorodne rozpro-
wadzenie filtrów UV. 

Naturalny proces pocenia powoduje powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Pot, 
pod wpływem działania bakterii, rozkłada się do związków, które charakteryzuje spe-
cyficzna, ostra i nieprzyjemna woń.

W życiu codziennym kontakt z różnymi produktami spożywczymi (cebula, czosnek) 
czy środkami czystości sprawia, że przykry  zapach utrzymuje się  na skórze. Wiele 
substancji o odpychającym aromacie zawiera w swojej budowie siarkę i azot, ale 
również związki organiczne (kwasy, aldehydy, ketony, związki aromatyczne), które są 
odpowiedzialne za powstawanie przykrego zapachu. Cały szereg kosmetyków do-
stępnych na rynku zawiera kompozycje zapachowe, których zadaniem jest masko-
wanie nieprzyjemnego zapachu. Niestety wraz z upływem czasu kompozycja ulatnia 
się, a nieprzyjemny aromat powraca.

Aby sprostać oczekiwaniom konsumentów firma Schill & Seilacher opracowała 
nowy składnik kosmetyczny oparty na aktywowanym rycynooleinianie cynku – 
Polyfix® ZRC 25 GP. Dzięki aktywacji przy użyciu związku chelatującego, Polyfix® ZRC 
25 GP wykazuje wysoką skuteczność w walce z nieprzyjemnymi zapachami. 
Mechanizm działania Polyfix® ZRC 25 GP  polega na tworzeniu stabilnego bezzapa-
chowego połączenia odpornego na wysoką temperaturę. 

Polyfix®ZRC 25 GP jest  rozpuszczalny w wodzie i nie wymaga podgrzewania. Pro-
dukt może być stosowany w recepturach bez surfaktantów. Polyfix® ZRC 25 GP jest 
kompatybilny z większością kompozycji zapachowych oraz anionowymi i niejono-
wymi środkami powierzchniowo czynnymi.

Evermap™ 160K
INCI: Potassium Cetyl Phosphate (and) 
Dipotassium Hydrogen Phosphate (and) Water 
(and) Ethanol (and) Cetyl Alcohol (and) Cyclohexane
Postać: Biały proszek
Konserwant: Brak
Zalecane stężenie: 0,5% – 5%

Zastosowanie kosmetyczne:
• dezodoranty
• preparaty do pielęgnacji 

stóp
• mydła w płynie
• żele dla sportowców
• inne

Polyfix® ZRC 25 GP
INCI: Aqua (and) Zinc Ricinoleate (and) Tetraso-
dium Glutamte Diacetate (and) Propanediol
Postać: Żółta ciecz
Konserwant: Brak
Zalecane stężenie: 10%


