beautycare 2019

PROJEKT RAMBUTAN:
• NEPHYDRAT®
Inspirowane naturą źródło
regeneracji skóry
• NEPHORIA®
Naturalny booster młodości
• RAMBUVITAL®
Czyste i pełne blasku włosy
COBIOGUM
Naturalny zagęstnik
COBIOPURE
Detoks skóry i włosów
NOWOŚCI KOREAŃSKIE
• ECODROPGEL,
WATERDROPSIL-D, SJ-300
Formulacje z efektem „kropli
wody”
• MLB
Innowacja w dziedzinie produkcji sztyftów
• HECTOGEL®
Zagęstniki na bazie hektorytu
BIX’ACTIV®
Naturalny składnik matujący
CISTE´M®
Feniks w świecie roślin
NATURALNE EMULGATORY
SOLUBILIZATOR POCHODZENIA
ROŚLINNEGO

1

P R O J E K T R A M B U TA N :

Surowce kosmetyczne w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju

Firma BASF Care Creations wraz ze swoim partnerem w Wietnamie stworzyła program zrównoważonego rozwoju społecznego
i środowiskowego. Gwarantuje on lokalnym pracownikom równość płci, wyższe dochody i bezpieczne warunki pracy oraz poprawia lokalne praktyki upraw a także propaguje ideę „zero waste”, odpowiadając tym samym na ekologiczne aspiracje dzisiejszych
konsumentów.
W ramach projektu opracowano trzy unikalne, pozyskiwane z drzewa Rambutan, substancje aktywne: Nephoria®, Nephydrat®,
i Rambuvital®, w 100% naturalne (ISO 1628), zgodne z COSMOS.

NEPHORIA®

R A M B U V I TA L ®

Naturalny booster młodości

Czyste i pełne blasku włosy

Nephoria® to ekstrakt z liści drzewa rambutanu standaryzowany na zawartość korilaginy, której mechanizm działania zbliżony
jest do retinolu. Stymuluje produkcję kolagenu i włókien elastynowych. Testy in vitro wykazały, że surowiec wzmacnia trójspiralną strukturę helisową kolagenu. Ponadto hamuje syntezę CCN1,
białka odpowiadającego za degradację kolagenu. Dodatkowo
zwiększa ekspresję genów biorących udział w tworzeniu włókien
elastynowych. Nephoria® jest pierwszym surowcem pochodzenia
roślinnego testowanym na wydrukowanym modelu skóry 3D.
Surowiec dedykowany jest pielęgnacji skóry dojrzałej. W testach
klinicznych wzięły udział kobiety w wieku 55-65 lat. Potwierdzono
zwiększenie elastyczności skóry i redukcję zmarszczek w okolicach kurzych łapek.

RAMBUVITAL® to ekstrakt z nasion rambutanu, który działa energetyzująco na mieszki włosowe poddawane szkodliwemu działaniu zanieczyszczeń z otaczającego środowiska. Wzmacnia barierę ochronną skóry głowy, przyczyniając się do zwiększenia
jej nawilżenia. Dodatkowo redukuje utlenianie sebum, które
jest przyczyną powstawania nieprzyjemnego zapachu włosów.
W przeprowadzonych testach in vivo panelistki stwierdziły, że po
zastosowaniu szamponu i odżywki za zawartością 0,1% Rambuvital®, ich włosy wyglądały
zdrowiej, miały
większą objętość, a także
dłużej pozostawały czyste
i pozbawione
nieprzyjemneEnergetyzuje
Chroni skórę
Odświeża
go zapachu.
mieszki włosowe

głowy

włosy

Rys.2. Rambuvital
Rys.1. Nephoria

N E P H Y D R AT ®
Inspirowane naturą źródło regeneracji skóry
Nephydrat® to ekstrakt ze skórki rambutanu, który ogranicza
transepidermalną utratę wody, dzięki czemu zwiększa nawilżenie naskórka. Testy in vitro potwierdziły, że surowiec przywraca
prawidłowy metabolizm komórkowy keratynocytów. Jest źródłem energii komórek dzięki zwiększeniu produkcji ATP. Ponadto
stymuluje produkcję fosfolipidów i ceramidów niezbędnych dla
optymalnego funkcjonowania bariery ochronnej skóry. Dodatkowo Nephydrat® pobudza transportery tauryny w keratynocytach
i zwiększa jej zdolność penetracji wewnątrz komórek, co zapewnia ich optymalny poziom nawilżenia.
Polecany jest dla kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy i ciała. W
badaniach konsumenckich zauważono poprawę nawilżenia skóry.
Stała się ona miękka i pełna blasku. Dodatkowo paneliści docenili
teksturę i właściwości sensoryczne kosmetyków z Nephydrat®.
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NEPHORIA® BC10044
INCI: 		
Maltodextrin (and) Nephelium Lappaceum
		
Leaf Extract
Postać:
Beżowy do jasnobrązowy proszek
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
0,1% 		
COSMOS zgodny
NEPHYDRAT® BC10061
INCI: 		
Glycerin (and) Water (and) Nephelium
		
Lappaceum Peel Extract
Postać:
Żółtobursztynowa ciecz
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
2% 		
COSMOS zgodny
RAMBUVITAL® BC10059
INCI: 		
Maltodextrin (and) Nephelium Lappaceum
		
Seed Extract
Postać:
Jasnożółty do beżowego proszek
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
0,1%		
COSMOS zgodny

CO B I O G U M
Naturalny zagęstnik
COCOBIOGUM to naturalny zagęstnik w postaci białego, bezwonnego proszku, otrzymywany z bielma nasion peruwiańskiego drzewa Tara (Caesalpina spinosa), znanego również jako Peruvian Carob.
Głównym składnikiem COBIOGUM są galaktomannany, grupa polisacharydów tworzących układy hydrokoloidalne o doskonałych
właściwościach reologicznych i stabilizujących.
COBIOGUM jest kompatybilny z większością surowców kosmetycznych, stabilny w szerokim zakresie pH i w obecności elektrolitów.
Można go wprowadzać do formulacji zarówno w procesie na gorąco jak i na zimno.

COBIOGUM ma wszechstronne zastosowanie w produktach do pielęgnacji skóry i włosów. Oprócz właściwości zagęszczających, surowiec znacząco ogranicza transepidermalną utratę wody (TEWL) i
tym samym poprawia nawilżenie skóry. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami
sensorycznymi, pozostawia skórę
miękką
i jedwabistą
w dotyku bez
nadmiernego
uczucia lepkości.
Rys.2. Nawilżenie skóry

Rys.1. Krzywa lepkości COBIOGUM w porównaniu z gumą ksantanową i
hydroksyetylocelulozą

COBIOGUM
INCI: 		
Postać:
Konserwant:
Dozowanie:

Caesalpina Spinosa Gum
Biały proszek
Brak
0,1 - 2% COSMOS/ECOCERT zgodny

CO B I O P U R E
Detoks skóry i włosów
COBIOPURE to ekstrakt otrzymywany z liści Moringa uprawianych
w Paragwaju zgodnie z tradycją Guarani i standardami stowarzyszenia Demeter, największą organizacją zajmującą się certyfikacją
rolnictwa biodynamicznego.
Drzewo Moringa ze względu na bogactwo składników odżywczych
nazywane jest „zielonym skarbem”. Jego liście bogate są w związki
fenolowe i antyoksydanty, które hamują reakcje wolnorodnikowe
i zmniejszają stany zapalne spowodowane ekspozycją na szkodliwe
czynniki zewnętrzne.

Surowiec COBIOPURE został opracowany w celu ochrony skóry
i włosów przed zanieczyszczeniami środowiska i promieniowaniem
UV. Polecany do stosowania w kosmetykach przeciwstarzeniowych
i produktach o działaniu anti-pollution.
W badaniach In vitro na ludzkich keratynocytach potwierdzono:
• Aktywność przeciwzapalną: COBIOPURE zmniejsza ekspresję
genu IL-6 (97%), NFkB (77,5%) i TNFα (37,8%)
• Zdolność antyoksydacyjną: COBIOPURE znacząco redukuje poziom ROS (-51,9%)
Dodatkowo przeprowadzono badanie Ex vivo na treskach włosów
potwierdzające zdolność antyoksydacyjną i ochronną COBIOPURE.
Przed ekspozycją na promieniowanie UVA na treski włosów aplikowano żel z 5% zawartością Cobiopure. Badanie wykazało redukcję
poziomu ROS o 33,2% w porównaniu do pola kontrolnego (poddanego działaniu UVA).

Rys.3. Redukcja poziomu ROS na włosach

COBIOPURE
INCI: 		
		
Postać:
Konserwant:
Dozowanie:

Propanediol (and) Aqua (and) Moringa
Oleifera Leaf Extract
Bursztynowa ciecz
Brak
1 - 5%
COSMOS/ECOCERT zgodny
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I N N O WAC YJ N E R O Z W I Ą Z A N I A W P R O D U KC J I
KO S M E T YKÓW I N S P I R OWA N E K - B E AU T Y
Koreańska pielęgnacja nadal inspiruje cały rynek kosmetyczny. Jednak K-Beauty, to nie tylko podejście do codziennej procedury
pielęgnacyjnej, ale również innowacyjne rozwiązania w produkcji kosmetyków.
Wykorzystując produkty naszego koreańskiego partnera – firmy SUNJIN BEAUTY SCIENCE jesteśmy w stanie wyjść poza sferę
tradycyjnej pielęgnacji i zaoferować konsumentom nowoczesne, innowacyjne produkty o interesującej teksturze, łatwej aplikacji i
przyjemnych odczuciach sensorycznych.

E CO D R O P G E L , WAT E R D R O P S I L - D, S J - 30 0
Formulacje z efektem „kropli wody”
Chcąc wyróżnić produkt na rynku interesującą teksturą oraz
przyjemnym odświeżającym odczuciem na skórze, firma
SUNJIN BEAUTY SCIENCE opracowała emulgatory idealnie nadające się do produktów nawilżających, tworzące innowacyjny efekt
„waterdrop” czyli efekt „kropli wody”. Otrzymanie takiego efektu
jest możliwe poprzez zastosowanie substancji emulgujących:
WATERDROPSIL-D (emulgator W/Si), ECODROPGEL (emulgator
W/O) oraz SJ-300 (emulgator O/W). Emulgatory te pozwalają na
włączenie do fazy olejowej emulsji dużej ilości wody (ponad 80%),
gwarantując jednocześnie stabilną formulację. Faza wodna (krople wody o wielkości ok 100 μm) jest zamykana i stabilizowana
w makromicelach a następnie uwalniana podczas aplikacji w formie mikrokropelek (Rys. 1). Pojawiające się w trakcie rozprowadzania kosmetyku na skórze kropelki wody dają natychmiastowe
uczucie nawilżenia oraz świeżości.
WATERDROPSIL-D
INCI: 		
Dimethicone (and) Dimethicone / Vinyl
		
Dimethicone Crosspolymer (and) PEG-10
		 Dimethicone
Postać:
Półprzezroczysta ciecz
Dozowanie:
3 - 7%

ECODROPGEL
INCI: 		
		
		
Postać:
Dozowanie:

Polyglyceryl-4-Isostearate (and) CocoCaprylate/Caprate (and) Disteardimonium
Hectorite
Gęsta ciecz w kolorze brunatnym
3 - 7%

SJ-300
INCI: 		
Stearic Acid (and) Hydrogenated Vegetable
Oil (and) Behenyl Alcohol (and) Cetearyl Alcohol
Postać:
Białe, woskowate płatki
Dozowanie:
3 - 5%
COSMOS zgodny

4

Efekt ten daje konsumentowi nowe wrażenia sensoryczne, zwłaszcza, że na pierwszy rzut oka produkt wydaje się być całkowicie
klasyczną formulacją. Składniki te umożliwiają zabawę teksturą i
tworzenie innowacyjnych formulacji kremów do twarzy, serum,
kremów BB, podkładów a nawet kosmetyków słonecznych.

Rys.1. Efekt „kropli wody” na skórze

MLB
Innowacja w dziedzinie produkcji sztyftów
Firma SUNJIN BEAUTY
SCIENCE otrzymała w 2018
roku brązowy medal w konkursie podczas in-cosmetics
Korea, za formulację Instant
Moisturizing Waterdrop Soothing Balm Stick. Ta unikalna emulsja, w formie sztyftu
łączy w sobie: wysoką zawartość wody (45%), lekką
i nieklejącą się konsystencję
oraz dodatkowy efekt uwalniania kropel wody.

BRONZE

Efekt ten został osiągnięty
dzięki innowacyjnemu hybrydowemu emulgatorowi 2D - MLB
„MOISTURE LIFTING BASE”. Umożliwia on wytwarzanie sztyftów
w postaci emulsji W/O, które są obecnie bardzo popularne na
rynku koreańskim. MLB pozwala na włączenie do formulacji dużej
ilości wody (nawet do około 50%). Woda jest uwalniana po nałożeniu na skórę, co zapewnia natychmiastowe uczucie nawilżenia i
świeżości. MLB ma silną zdolność emulgowania i dobrą dyspergowalność pigmentów oraz proszków. Wykazuje wysoką stabilność,
nawet w przypadku zastosowania małej ilości emulgatorów.

MLB może być stosowany w produkcji kosmetyków w postaci
sztyftów do ochrony przeciwsłonecznej, pielęgnacji twarzy i ciała,
jak również kremów BB i podkładów a także balsamów i pomadek
do ust. Jest to bardzo ciekawa innowacja w dziedzinie makijażu
ust, zapewniająca ultra delikatne i lekkie tekstury oraz dodatkowe,
wyraźne uczucie nawilżenia.

MLB
INCI: 		
		
		
		
Postać:
Dozowanie:

Disteardimonium Hectorite (and) Polyglyceryl-4 Isostearate (and) Coco-Caprylate/		
Caprate (and) Polyglyceryl-3 Polyricinoleate 		
(and) Sorbitan Isostearate
Gęsta ciecz w kolorze brunatnym
4 - 11%

H E C TO G E L ®
Zagęstniki na bazie hektorytu
Wybór odpowiedniego zagęstnika nie jest tak łatwy z punktu widzenia formulatora. Zastosowanie właściwego środka zagęszczającego determinuje nie tylko osiągnięcie pożądanej konsystencji
kosmetyku, ale również wpływa pozytywnie na jego stabilność, a
także na ja jego właściwości oraz odczucia aplikacyjne.
Zagęstniki z serii HECTOGEL®, produkowane przez firmę SUNJIN BEAUTY SCIENCE, stanowią dyspersję modyfikowanego powierzchniowo hektorytu. Tworzą żele o właściwościach tiksotropowych i są odpowiednie do stosowania w fazie olejowej, jako
zagęstniki, stabilizatory oraz modyfikatory reologii.
Pozwalają na uzyskanie formulacji o stabilnej i wysokiej lepkości a także na powtarzalności w skali produkcyjnej, zapewniając
oszczędności czasu oraz kosztów. Swoją funkcjonalność zyskują
dzięki modyfikacji powierzchniowej hektorytu, który zyskuje zdolność do tworzenia struktury domku z kart (Rys. 2), co sprawia, że
HECTOGEL® nie wymaga dodatkowej aktywacji, jak również dużych sił ścinających. Jest łatwy i wygodny w zastosowaniu, również w procesach prowadzonych na zimno.

Rys.2. Struktura „domku z kart” produktów z serii HECTOGEL®

Zagęstniki z serii HECTOGEL® są dostępne w kilku wariantach,
gdzie w tych najnowszych, łagodniejszych dla skóry wersjach
produktów, HECTOGEL® MILD, węglan propylenu został zastąpiony 2,3-butanediolem.

Produkt

INCI

Lepkość [Pa·s]

HECTOGEL-D5

Cyclopentasiloxane (and) Disteardimonium
Hectorite (and) Propylene Carbonate

1400~5000

HECTOGEL-D5 MILD
NOWOŚĆ

Cyclopentasiloxane (and) Disteardimonium
Hectorite (and) 2,3-Butanediol

1400~5000

HECTOGEL-CCTG

Caprylic/Capric Triglyceride (and)
Disteardimonium Hectorite (and) Propylene
Carbonate

1500~3200

HECTOGEL-CCTG MILD
NOWOŚĆ

Caprylic/Capric Triglyceride (and)
Disteardimonium Hectorite (and) 2,3-Butanediol

1500~3200

HECTOGEL-ISDV

Isododecane (and) Disteardimonium Hectorite
(and) Propylene Carbonate

1500~3000

HECTOGEL-ISDV MILD
NOWOŚĆ

Isododecane (and) Disteardimonium Hectorite
(and) 2,3-Butanediol

1500~3000

Zastosowanie
•
•
•
•
•
•
•

Kosmetyki słoneczne
Emulsje typu O/W oraz W/O
Kremy BB/CC
Podkłady
Korektory
Pomadki do ust
Produkty stylizujące do włosów

•
•
•
•
•

Kosmetyki słoneczne
Emulsje typu O/W oraz W/O
Kremy BB/CCP do włosów
Podkłady
Korektory

Postać: Gęsta ciecz w kolorze brunatnym
Dozowanie: 2 - 10%
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B I X ’AC T I V ®
Naturalny składnik matujący
Cera tłusta jest powszechnym problemem kosmetycznym około
80% nastolatków. Dotyka również osoby powyżej 30 roku życia.
35% globalnej populacji boryka się z nadmierne przetłuszczającą się skórą. Łojotok, najczęściej powiązany z niedoskonałościami
skóry, dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn, z wszystkich grup etnicznych (kaukaskich, azjatyckich i czarnoskórych). Ponadto, czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenia, gorące powietrze,
stres czy nieodpowiednia dieta wpływają na kondycję naszej skóry.
Wyróżnia się trzy objawy kliniczne charakteryzujące skórę tłustą:
świecenie, powiększone pory oraz niedoskonałości w postaci wyprysków i krosteczek. Dlatego też, pielęgnacja skóry z niedoskonałościami stała się wyzwaniem dla producentów kosmetyków na
całym świecie.

Rys.1. BIX´ACTIV® widocznie redukuje stany zapalne oraz liczbę wyprysków
już po miesiącu stosowania
Źródło: BASF Care Creations

Gruczoły łojowe z sebum są przedstawione w kolorze czarnym.
Produkcja sebum wyraźnie została zredukowana po miesiącu
stosowania BIX’ACTIV® w stężeniu 0,25%.

Firma BASF Care Creations opracowała nowy składnik aktywny,
BIX´ACTIV®, pozyskiwany w wyniku ekstrakcji nasion drzewa Bixa
orellana. Surowiec jest w 100% naturalny, standaryzowany na zawartość kwasu uronowego (1,5%).
BIX´ACTIV® reguluje aktywność sebocytów, pozwala na redukcję
nadmiernej produkcji sebum, a tym samym wykazuje działanie
matujące. Zmniejsza proces hiperkeratynizacji, którego niepożądanym efektem są rozszerzone pory. Dodatkowo surowiec hamuje aktywność Propionibacterium acnes, bakterii biorących udział
w patogenezie trądziku.
Skuteczność BIX´ACTIV® potwierdzono w testach in vivo z udziałem panelistów ze skórą skłonną do przetłuszczania się. Aktywność
gruczołów łojowych zmniejszyła się, nadmierne błyszczenie skóry
zostało zniwelowane. Zauważono zdecydowanie mniej niedoskonałości oraz wyraźnie zwężone pory. BIX´ACTIV® nie wysusza skóry
mimo działania matującego.

D0		D28		D56
Placebo

Bix’Activ®
0.25%

Rys.2. Aktywne gruczoły łojowe u jednego z uczestników badania w czasie
stosowania placebo i BIX’ACTIV®
Źródło: BASF Care Creations

BIX’ACTIV® BC 10050
INCI:
Maltodextrin (and) Bixa Orellana Seed Extract
Postać:
Przejrzysta lub lekko mętna ciecz w kolorze od
żółtego do złotobursztynowego
Konserwant: Beżowo-żółty proszek
Dozowanie: 0,25%
COSMOS zgodny
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CISTE´M®
Feniks w świecie roślin
Codziennie jesteśmy narażeni na działanie szkodliwych czynników środowiska, takich jak zanieczyszczenia i promieniowanie
UVA, UVB czy światło niebieskie emitowane z różnych źródeł: naturalne światło słoneczne i sztuczne.

Oprócz ochrony skóry przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, Ciste’M® stymuluje produkcję białka regeneracyjnego o
nazwie Extracellular Matrix (ECM1), odpowiedzianego za procesy
naprawcze zachodzące w skórze.

Częsta i długotrwała ekspozycja na działanie tych czynników
wpływa niekorzystnie na kondycję naszego organizmu, a w szczególności skóry. Starzenie komórek jest wywołane głównie przez
trzy procesy zachodzące w naszym organizmie: stan zapalny, stres
oksydacyjny i uszkodzenie DNA. Mechanizmy obronne i naprawcze skóry są przeciążone, a tym samym zdolność odnowy skóry
ulega spowolnieniu. Staje się ona szorstka, a zmarszczki bardziej
widoczne.

(***)
T

52%
-------------

Naukowcy firmy BASF Beauty Creations zainspirowani niesamowitą odpornością Cistus monspeliensis (gatunek rośliny z rodziny
czystkowatych) opracowali nowy surowiec Ciste’M ®.
Cistus monspeliensis wykazuje szeroko rozwinięty mechanizm
obronny przed szkodliwymi czynnikami środowiska takimi jak:
silna ekspozycja na słońce oraz sucha, skażona gleba. Słusznie nazywany jest feniksem w świecie roślin.
Ciste’M® jest ekstraktem, standaryzowanym na zawartość glikozydu flawonoidowego – mirycetynę.
Testy in vitro potwierdziły, że Ciste’M® chroni kolagen przed promieniowaniem niebieskim, zmniejszając jego degradację o 43%.

(***)
T

Rys.2. Wpływ Ciste’M® na poziom ekspresji genu ECM1
Źródło: BASF Care Creations

Dodatkowo przeprowadzono dwa niezależne badania in vivo na
grupie 47 probantów w wieku 36 - 56 lat. Testy potwierdziły skuteczność Ciste’M®. Po 28 dniach stosowania emulsji z 0,1% zawartością Ciste’m® nastąpiło widoczne spłycenie zmarszczek.
Odkryto także, że zastosowanie Ciste’m® prowadzi do szybszej
regeneracji skóry w porównaniu do placebo. Proces odnowy
epidermalnej został przyspieszony o 17%

T ----------------

-43% (***)
T

(°) / PI
--------------

-3.4 days%

Rys.1. Działanie ochronne Ciste’M® - zmniejszenie ilości MMP1 wywołanego
przez światło niebieskie
Źródło: BASF Care Creations

CISTE´M® BC 10023
INCI:
Maltodextrin (and) Cistus monspeliensis
flower/leaf/stem extract
Postać:
Proszek o barwie od żółtobeżowej do
jasnobrązowej
Konserwant: Brak
Dozowanie: 0,1%		
COSMOS zgodny

Rys.3. Odnowa komórkowa
Źródło: BASF Care Creations
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N AT U R A L N E E M U L G AT O R Y
Zastosowanie odpowiedniego emulgatora w kosmetykach jest
niezwykle ważne. Decyduje ono przede wszystkim o trwałości
emulsji. Znacząco wpływa na teksturę produktu, sensorykę, kolor,
zapach oraz jego właściwości pielęgnacyjne. Mając na uwadze
troskę o środowisko oraz wykorzystując wartości oliwy z oliwek
oraz oleju sezamowego opracowano serie naturalnych, zgodnych
z COSMOS, emulgatorów: OLEAMULS® i SESAMULS®.
OLEAMULS® to gama emulgatorów pozyskiwanych z włoskiej
oliwy z oliwek. Natomiast emulgatory SESAMULS® otrzymywane są w wyniku procesu estryfikacji kwasów tłuszczowych oleju
sezamowego. Emulgatory te tworzą siatkę ciekłokrystaliczną, co
pozwala na uzyskanie stabilnych emulsji o przyjemnym, jedwabistym odczuciu na skórze.

SESAMULS® O/W

SESAMULS® W/O

Polyglyceryl-3 Cetyl Ether, Sesamum
Indicum (Sesame) Seed Oil, Malic Acid

Polyglyceryl-6 Pentaoleate, Sesamum
Indicum (Sesame) Seed Oil, Malic Acid

• O/W
• HLB: 12
• Tworzy ciekłokrystaliczne struktury
bez konieczności stosowania
ko-emulgatorów i niezależnie od
chemicznego charakteru i polarności
innych substancji.
• Pozwala na otrzymanie bogatej i
jedwabistej formulacji.

• W/O
• HLB: 6
• Ułatwia dyspersję pigmentów oraz
filtrów UV.
• Stosowany w produktach do makijażu,
zapobiega pękaniu pomadek.

OLEAMULS® LOW

OLEAMULS® O/W

OLEAMULS® W/O

OLEAMULS® W/S

Polyglyceryl-6 Oleate (and) Potassium
Olivate

Polyglyceryl-4 Stearate
(and) Potassium Olivate

Polyglyceryl-6 Pentaoleate

Polyglyceryl-6 Oleate

•
•
•
•

• O/W
• HLB: 11
• Alternatywa dla
emulgatorów
zawierających PEG.

• W/O
• HLB: 6
• Skuteczny przy
dyspergowaniu pigmentów i filtrów UV.

O/W
HLB: 12
Przeznaczony do procesów na zimno.
Zdolny do emulgowania formulacji
zawierającej do 15% substancji olejowych.

• O/W i W/O
• HLB: regulowana

OLEAMULSION® W/W
Caprylic/Capric Triglyceride, Aqua, Decyl
Oleate, Polyglyceryl-3 Stearate, Olea Europaea Fruit Oil, Glycerine, Potassium Olivate, Caprylic/Capric Glucoside, Glyceryl
Stearate, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol

• O/W
• Skoncentrowana emulsja.
• Gotowy produkt do mokrych
chusteczek.

S O L U B I L I Z AT O R P O C H O D Z E N I A R O Ś L I N N E G O
POLYSOL® PGA (INCI: Polyglyceryl-6 Caprylate (and) Aqua (and)
Proline) to innowacyjny, naturalny solubilizator składający się
z estrów poliglicerolu z kwasem kaprylowym i kwasu lipoaminowego pochodzącego z acylacji roślinnych kwasów tłuszczowych
oraz proliny. Surowiec wykorzystuje synergię między niejonowymi i anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, co zapewnia skuteczność solubilizatora w szerokim zakresie wartości pH,
w tym w obecności substancji łagodnie kationowych.
POLYSOL® PGA w szczególności doskonale sprawdzi sie jako solubilizator olejków eterycznych, witamin, składników aktywnych rozpuszczalnych w tłuszczach, aromatów i kompozycji zapachowych
w środowisku wodnym. Stanowi skuteczny zamiennik etoksylowanych
rozpuszczalników stosowanych zwykle w przemyśle kosmetycznym.

Zalety surowca POLYSOL® PGA:
• 100% naturalny surowiec, produkowany z odnawialnych źródeł
• Nie zawiera konserwantów
• Nie zawiera PEG (PEG-free) oraz oleju palmowego
• Zgodny ze standardem COSMOS
• Podczas aplikacji na skórze pozostawia przyjemne odczucie
Zastosowanie:
• Wody micelarne
• Mleczka myjące
• Żele
• Emulsje w sprayu
• Perfumy
• Mokre chusteczki
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