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Mieszanina naturalnych składników nawilżających skórę 
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Przeznaczenie 

Składnik aktywny do kosmetyków 

Zalety stosowania 

 Mieszanina rozpuszczonych w wodzie składników 

nawilżających. Odpowiednik NMF “Natural 

Moisturizing Factor” 

 Szczególnie polecany do kosmetyków silnie 

regulujących poziom nawilżenia skóry i 

odmładzających 

Nazwa INCI (PCPC) 

Sodium Lactate; Sodium PCA; Glycine; Fructose; Urea; 

Niacinamide; Inositol; Sodium Benzoate; Lactic Acid  

 

Własności fizyko-chemiczne  

(nie są częścią specyfikacji) 

Postać  ciecz 

 

Właściwości 

Do utrzymania miękkości i jędrności, skóra oprócz 

składników lipidowych potrzebuje optymalnej 

zawartości wody. Zdolność warstwy rogowej skóry do 

absorbcji wilgoci zależy od obecności zawartych w 

naskórku składników nawilżających. Są to tzw. NMF 

czyli naturalne składniki nawilżające. Składniki NMF 

są łatwo wymywane podczas mycia mydłem lub 

innymi produktami myjącymi. Powoduje to 

przedwczesne złuszczanie się komórek 

nabłonkowych i utratę ich spójności. 

Kosmetyki o działaniu hydro-regulującym pomagają 

przeciwdziałać temu zjawisku dostarczając 

składników, które zostały zmyte ze skóry. 

Występując  w postaci emulsji,  kosmetyki te 

zaopatrują skórę w składniki lipidowe i  wilgoć. 

Obojętny dla skóry NMF składa się głównie z 

mleczanu i piroglutaminianu. W LACTIL® sól sodowa 

kwasu mlekowego i sól sodowa kwasu 2-pirolidono-

5-karbonylowego są najważniejszymi składnikami 

aktywnymi. Dodatkowo LACTIL® zawiera glicynę, 

mocznik i niacynamid, które również wzmacniają 

nawilżenie. 

 

Badania skuteczności 

 Działanie nawilżające LACTIL® 

Ocena nawilżenia LACTIL®  została przeprowadzona 

na 16 ochotnikach. Pomiarów dokonano stosując 

korneometr CM 825 (Courage & Khazaka, Cologne, D 

w warunkach standaryzowanych, w klimatyzowanym 

pomieszczeniu w temp. pokojowej, przy 55% 

wilgotności względnej. Uczestnicy badania 

pozostawali w klimatyzowanym pomieszczeniu przez 

15 min zanim została zmierzona wyjściowa 

zawartość wody (t=0). Następnie na skórę 

nanoszono badaną emulsję i ponownie po 15 min 

klimatyzacji, odpowiednio po upływie 2 lub 2 i 6 

godzin od aplikacji dokonywano pomiarów 

zawartości wody w naskórku.  Różnica pomiędzy 

wartością początkową nawilżenia skóry badaną 

korneometrem ( CU ) oraz wartością po 2 i 6  

godzinach  została wyliczona dla każdego uczestnika 

i przedstawiona jako ΔCU (delta CU). Recepturę 

testową nanoszono w zaszyfrowany sposób w 4 

miejsca o powierzchni  5 cm² na obu 

przedramionach uczestników badania. Badanie 
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uwzględniało próbkę kontrolną oraz recepturę 

bazową.  

 Doraźne działanie nawilżające, efekt koncentracji 

 

Testowa emulsja O/W zawierająca odpowiednio 0% 

(baza), 1%, 2%, 3% LACTIL® w ilości 4µg/cm² została 

nałożone na kilka obszarów skóry przedramienia.  

Oceny zawartości  wody w skórze dokonano przed 

oraz w 2 godziny po aplikacji.  

Wyniki potwierdziły, że LACTIL® przywraca 

prawidłowy poziom nawilżenia skóry  (Rys. 1) 

 

Rys 1: Doraźny efekt nawilżający (* p<0.05 w odniesieniu 

do bazy) 

 

 Połączenie LACTIL® i gliceryny 

W  badaniu porównano działanie nawilżające  

gliceryny w stężeniu 2.5%  i 5% oraz  połączenia 2.5% 

LACTIL® z 2.5% gliceryny jak również 5% LACTIL® i 

5% gliceryny. (Receptura i przebieg pomiarów jak w 

poprzednich testach.) Po upływie 6 godzin od 

aplikacji własności  nawilżające gliceryny zostały 

znacząco wydłużone dzięki naśladującym NMF 

składnikom LACTIL® (Rys. 2). 

 

 

Rys 2: Przedłużone działanie nawilżające gliceryny w 

połączeniu z  LACTIL® (+p<0.05 w porównaniu do  2.5%  i 

5% gliceryny) 

 

Wskazówki technologiczne 

LACTIL® jest rozpuszczalny w wodzie i może być 

dodawany w procesie na zimno, o ile sama 

konstrukcja receptury na to pozwala. 

Przygotowanie emulsji  O/W:  LACTIL® dodawać do 

emulsji na etapie chłodzenia w temp. 40 °C lub 

niższej. Przy koncentracji LACTIL®> 3% zalecane jest 

zwiększenie zawartości alkoholi tłuszczowych, 

kwasów tłuszczowych lub stearynianu gliceryny w 

celu zwiększenia stabilność emulsji. Ze względu na 

swój anionowy charakter, LACTIL® nie może być  

stosowany w emulsjach kationowych. Połączenia z 

hydrokoloidami typu karbomer polecane są jedynie w 

emulsjach wytwarzanych w procesie na gorąco.  

Przygotowanie emulsji W/O: LACTIL® dodawać do 

fazy wodnej i przygotować emulsję w tradycyjny 

sposób. 

 

Zalecane dozowanie 

1.0– 5.0% 

 

Zastosowanie 

LACTIL® nadaje się jako dodatek do wszelkiego 

rodzaju kosmetyków nawilżających:  

 Nawilżające kremy i lotiony 

 Kremy i balsamy do ciała 

 Kremy przeciwstarzeniowe 

 

Opakowanie 

25 kg kanister 

 

Klasyfikacja substancji niebezpiecznych 

Informacje dotyczące 

 klasyfikacji i oznakowania zgodnie z regulacjami 

dla transportu i substancji niebezpiecznych 

 środków ochrony dla składowania i obsługi 

 postępowania w razie wypadku lub pożaru 

 efektów toksycznych i ekologicznych 

są podane w karcie bezpieczeństwa produktu 
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Receptury ramowe 

Firming and Moisturizing Body Lotion 

MM 282/9 

Phase A  

TEGO® Care PBS 6 (Polyglyceryl-6 Stearate 

(and) Poylglyceryl-6 Behenate) 
3.00% 

TEGO® Alkanol 1618 (Cetearyl Alcohol) 0.70% 

TEGIN® M Pellets (Glyceryl Stearate) 0.50% 

TEGOSOFT® AC (Isoamyl Cocoate) 6.00% 

TEGOSOFT® DC (Decyl Cocoate) 8.00% 

TEGOSOFT® MM (Myristyl Myristate) 2.00% 

CERAMIDE IIIB (Ceramide NP) 0.05% 

TEGO® Xymenynic (Caprylic/Capric 

Triglyceride; Xymenynic Acid) 
1.00% 

Phase B  

TEGO® Cosmo C 100 (Creatine) 0.80% 

Glycerin 0.50% 

Water 64.45% 

Phase C  

Keltrol CG-SFT (Xanthan Gum) 0.50% 

Glycerin 2.50% 

Water 7.00% 

Phase D  

LACTIL® (Sodium Lactate; Sodium PCA; 

Fructose; Urea; Niacinamide; Inositol; 

Sodium Benzoate; Lactic Acid) 

2.0% 

Phase Z  

Preservative, Perfume q.s. 

Przygotowanie : 

1. Fazy A i B ogrzać osobno do temp. ok. 80 °C. 

2. Fazę A dodać do mieszanej fazy B. 1) 

3. Homogenizować. 

4. Schłodzić delikatnie mieszając poniżej 40 °C i dodać 

fazę C. 

5. Homogenizowac krótko. 

6. Dodać fazę D. 

1) Uwaga: Jeśli faza A musi znaleźć się w mieszalniku jako 

pierwsza, fazę  B dodać bez mieszania. 

 

 

 

 

 

 

 

Hydra Plus Day Cream  

(MAC 743/3/1) 

Phase A  

TEGO® Care PSC 3 (Polyglyceryl-3 

Dicitrate/Stearate) 
3.00% 

TEGIN® M Pellets (Glyceryl Stearate) 2.00% 

TEGO® Alkanol (Stearyl Alcohol) 1.00% 

TEGOSOFT® MM (Myristyl Myristate) 1.00% 

TEGOSOFT® AC (Isoamyl Cocoate) 8.00% 

TEGOSOFT® CI (Cetearyl Isononanoate) 5.00% 

TEGOSOFT® TIS (Triisostearin) 5.00% 

Phase B  

SKINMIMICS® (Ceteareth-25; Glycerin; 

Cetyl Alcohol; Behenic Acid; Cholesterol; 

Ceramide EOP; Ceramide NP; Ceramide NS; 

Ceramide AP; Caprooyl Phytosphingosine; 

Caprooyl Sphingosine) 

1.00% 

Glycerin 5.00% 

Water 59.75% 

Phase C  

Xanthan Gum 0.20% 

Water 3.80% 

Phase D  

LACTIL® (Sodium Lactate; Sodium PCA; 

Fructose; Urea; Niacinamide; Inositol; 

Sodium Benzoate; Lactic Acid) 

2.0% 

Phase E  

TEGO® Arjuna S (Terminalia arjuna extract; 

Pentylene Glycol) 

1.25% 

Phase Z  

Preservative, Perfume q.s. 

Przygotowanie: 

1. Fazy A i B ogrzać osobno do temp. 70-75 °C. 

2. Fazę A dodać do mieszanej fazy  B.1) 

3. Homogenizować. 

4. Schłodzić delikatnie mieszając poniżej  40 °C i dodać 

fazę C. 

5. Homogenizować krótko. 

6. Dodać fazy D i Z 

1) Uwaga: Jeśli faza A musi znaleźć się w mieszalniku jako 

pierwsza, fazę  B dodać bez mieszania. 
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Winter Skin Cream 

(MM 284/5) 

Phase A  

TEGO® Care 450 (Polyglyceryl-3 

Methylglucose Distearate) 
2.0% 

ABIL® Care XL 80 (Bis-PEG/PPG-20/5 

PEG/PPG-20/5 Dimethicone; Methoxy 

PEG/PPG-25/4 Dimethicone; 

Caprylic/Capric Triglyceride) 

1.0% 

TEGIN® M Pellets (Glyceryl Stearate) 2.0% 

TEGO® Alkanol 18 (Stearyl Alcohol) 1.0% 

TEGOSOFT® TIS (Triisostearin) 4.0% 

TEGOSOFT® CT (Caprylic/Capric 

Triglyceride) 
5.0% 

TEGOSOFT® DEC (Diethylhexyl Carbonate) 5.0% 

Persea Gratissima (Avocado) Oil 5.0% 

CERAMIDE III (Ceramide NP) 0.1% 

Phase B  

Glycerin 5.0% 

Water 64.9% 

Phase C  

TEGO® Carbomer 134 (Carbomer) 0.2% 

TEGOSOFT® CT (Caprylic/Capric 

Triglyceride) 
0.8% 

Phase D  

LACTIL® (Sodium Lactate; Sodium PCA; 

Fructose; Urea; Niacinamide; Inositol; 

Sodium Benzoate; Lactic Acid) 

3.0% 

Phase E  

TEGO® Arjuna S (Terminalia arjuna extract; 

Pentylene Glycol) 

0.5% 

Phase F  

Sodium Hydroxide (10%) q.s. 

Phase Z  

Preservative, Perfume q.s. 

Przygotowanie: 

1. Fazy A i B ogrzać osobno do temp. 70-75 °C. 

2. Fazę A dodać do mieszanej fazy  B.1) 

3. Homogenizować. 

4. Schłodzić delikatnie mieszając poniżej  60 °C i dodać 

fazę C. 

5. Homogenizować krótko. 

6. Fazy D – Z dodać poniżej 40 °C. 

1) Uwaga: Jeśli faza A musi znaleźć się w mieszalniku jako 

pierwsza, fazę  B dodać bez mieszania. 
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Especially concerning Active Ingredients 

This product information is not intended to provide legal or regulatory advice 

about product uses or claims in any jurisdiction and should not be relied upon 

for such guidance (especially in the United States, Canada, and Mexico). Since 

global regulatory requirements differ, parties accessing this information are 

solely responsible for determining whether the products and/or claims comply 

with applicable local laws and regulations, including but not limited to import 

and export regulations. Please contact your local Evonik representative for more 

product information. Evonik assumes no liability for any use of our products 

that is not in compliance with the requirements of the country of the user. 

 



 

 

 

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or 

other legal responsibility on our part, including with regard to existing third party intellectual property rights, especially patent rights. In 

particular, no warranty, whether express or implied, or guarantee of product properties in the legal sense is intended or implied. We 

reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments.  

The customer is not released from the obligation to conduct careful inspection and testing of incoming goods. Performance of the 

product described herein should be verified by testing, which should be carried out only by qualified experts in the sole responsibility of 

a customer. Reference to trade names used by other companies is neither a recommendation, nor does it imply that similar products 

could not be used. (Status: April, 2008) 

 

Evonik Industries AG  

Goldschmidtstraße 100   45127 Essen, Germany 

P.O.BOX 45116 Essen   PHONE + 49 201 173-2854   FAX  +49 173-1828 

 

personal-care@evonik.com  www.evonik.com/personal-care 
  

 

 

 


