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Wprowadzenie 

Firma Yappco Sp. z o.o. wraz z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem 

Nowych Syntez Chemicznych podjęli prace badawcze nad opracowaniem 

nowych i funkcjonalnych kosmetyków w ramach realizacji projektu pt. 

„Opracowanie naturalnych kosmetyków o właściwościach ochronnych 

względem promieniowania w zakresie UVA i UVB na bazie ekstraktów 

roślinnych pozyskanych w ekologicznych procesach bezrozpuszczalnikowych 

o wymaganym profilu bezpieczeństwa” finansowanym przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju w programie Szybka Ścieżka. Planowany projekt 

oraz jego koncepcja powstała o analizę rynku kosmetyków naturalnych oraz 

zidentyfikowaną lukę w zakresie bezpiecznych, skutecznych produktów      

o właściwościach ochronnych względem promieniowania w zakresie UVA    

i UVB. Bardzo ważnym  aspektem jest bezpieczeństwo produktu, w tym 

aktywność przeciwdrobnoustrojowa. We wskazanym zakresie Spółka widzi 

niezaspokojoną potrzebę rynku. Założenia koncepcyjne Przedsięwzięcia 

odpowiadają na najnowocześniejsze trendy w branży kosmetyków 

naturalnych. Na całym świecie dynamicznie rozwija się trend ekologiczny 

we wszystkich aspektach życia, a co za tym idzie, obserwuje się coraz 

większe zainteresowanie produktami naturalnymi na rynku kosmetyków. 

Metodologia 

W pierwszym etapie badań, prowadzona jest optymalizacja parametrów 

procesu ekstrakcji w celu pozyskania ekstraktów roślinnych o najlepszych 

badanych wskaźnikach (wydajność ekstrakcji, zawartość związków 

biologicznie aktywnych, właściwości ochronne wobec promieniowania 

UV). Dla uzyskiwanych ekstraktów określane są właściwości ochronne 

względem UV oraz aktywności przeciwdrobnoustrojowe. Na podstawie 

obserwacji wyraźnych sfer zahamowania wzrostu lub/i znaczącego 

opóźnienia zarodnikowania określona zostanie aktywność 

przeciwdrobnoustrojowa względem bakterii, grzybów i drożdży, które będą 

miały przełożenie na opracowanie wstępnych prototypów kosmetyków.      

W drugim etapie, opracowane zostaną receptury i technologia wytwarzania 

6 prototypów kosmetyków zawierające różne ekstrakty roślinne. Etap prac 

rozwojowych wiąże się z przeskalowaniem procesu ekstrakcji oraz 

wytworzenia finalnych partii produktu.  

Wyniki 

Ekstrakcję nadkrytyczną z ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym 

przeprowadzono dla wybranych surowców w wyjściowych parametrach 

procesu (40°C, 300 bar). W zależności od surowca, wsad do ekstrakcji mieścił 

się w zakresie od 100 do 300 g. Wyniki ekstrakcji zestawiono w Tabeli 2.  
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Ekstrakcja płynem w stanie 
nadkrytycznym (SFE) to technika separacji, 
której wydajność zależy od kilku aspektów, 
takich jak charakter fazy ruchomej (czysta lub 
zmodyfikowana), parametry procesu 
(temperatura, ciśnienie i czas) oraz rodzaj 
surowca oraz sposób jego przygotowania do 
ekstrakcji. 

Rys. 1. Instalacja do ekstrakcji 

nadkrytycznym ditlenkiem węgla w skali 

laboratoryjnej 
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Wnioski 

W ramach projektu, prowadzone są badania nad formulacjami nowych 

kosmetyków na bazie wybranych ekstraktów nadkrytycznych, które będą 

wykazywały najlepsze właściwości fotoprotekcyjne. Dla wybranych surowców 

prowadzona będzie optymalizacja parametrów ekstrakcji. Proces ekstrakcji 

można poddać optymalizacji ze względu na określone kryteria jakości. Dla 

celów projektowych przyjmuje się następujące kryteria: wydajność procesu 

ekstrakcji     i skład ekstraktu. W celu wyznaczenia funkcji kryterialnej dla 

każdego z kryterium zostanie wykorzystane planowanie eksperymentów metodą 

powierzchni odpowiedzi (RSM).  

BAZYLIA POSPOLITA 

PAPRYKA CZERWONA 

JABŁKA 

ZIELONA HERBATA 

Tabela 2. Wyniki ekstrakcji z płynem w stanie nadkrytycznym wybranych surowców 

roślinnych  

Surowiec Temperatura [°C] Ciśnienie [bar] Wydajność ekstrakcji [%] 

Bazylia pospolita 

40 

6,68 

300 

Papryka czerwona 16,72 

Zielona herbata 3,45 

Jabłka 5,74 

Pomidor 19,88 

Ogórek 25,31 

Truskawka 12,87 

Winogrona 11,59 

Marchew 8,34 

POMIDOR OGÓREK TRUSKAWKA WINOGRONO MARCHEW 

Tabela 1. Parametry krytyczne dla ditlenku węgla oraz maksymalne parametry instalacji 

badawczej 
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Temperatura [°C] Ciśnienie [bar] Max. temperatura instalacji [°C] Max. ciśnienie instalacji [bar] 

31,0 73,8 200 1000 


