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INFORMACJE TECHNICZNE 
POLYPLANT AS 
Woda, gliceryna, prolina, arginina, mleczan sodowy, kwas glutaminowy, 

niacyna, alanina, kwas trihydroxypalmitynowy , alkohol fenyloetylowy, kwas mlekowy 

 
Opis produktu: 
POLYPLANT AS jest płynną substancją aktywną, która bazuje na aminokwasach: L-prolininy, L-argininy, 
L-alaniny, kwasu glutaminowego jak i niacyny( witamina B3), która  jest pozyskiwana z szelaku 
(naturalna żywica)  
Aminokwasy dzięki glicerynie i mleczanowi sodu wnikają przez warstwę naskórka i wzmacniają 
powierzchnie skóry przed wpływem rożnych czynników zewnętrznych  : 
-aminokwasy zwiększają stopień nawilżenia skóry (NFM- naturalny składnik nawilżający), największą 
zdolność zatrzymania wody wykazuje L-prolinina  
-produktami wyjściowymi L-hydropryksoliny są kwas glutaminowy i L-prolinina, 
L-prolinina i L-hydropryksolina są naturalnym składnikiem kolagenu skóry i przyczyniają sie do 
odnowy i odbudowy uszkodzonego kolagenu. 
- L-arginina metabolizuje się na naskórku poprzez działanie enzymu arginazy do mocznika i ornityny. 
Te dwa metabolity zwiększają naturalne nawilżenie skóry. 
-9-,10-,16- kwas trihydroxypalmitynowy (THPS)  ma takie samo łańcuchowe wiązanie węglowe jak 
kwas oleopalmitynowy i palmitynowy, które są naturalnymi składnikami skóry. 9-,10-,16-kwas 
trihydroksypalmitynowy jako kwas omega hydroksylowy jest porównywalny z estrem kwasu 
tłuszczowego- ceramidem pierwszego typu. THPS ( należący do grupy hydroksylowych)  poprzez 
swoje międzycząsteczkowe wiązania wodorowe przyczynia sie do zachowania i przywrócenia bariery 
lipidowej. 
- Witamina B3 jest częścią kompleksu witamin B. To zwiększa poziom białka i wzrost lipidów warstwy 
rogowej naskórka poprzez obniża się transepidermalna utrata wody. Niacyna znalazła swoje 
zastosowanie w balsamach i kremach na trądzik. Niacyna wzmacnia barierę warstwy rogowej skóry i 
zmniejsza nieregularną pigmentację skóry, wywołaną przez wiele czynników zewnętrznych lub 
promienie słoneczne. 
 
Zatem POLYPLANT AS jest idealnym składnikiem, dzięki któremu zwiększa się nawilżenie skóry jak i 
zostają wzmocnione włókna kolagenowe  Wpływa również na zwiększenie elastyczności skóry i chroni 
przed powstawaniem zmarszczek. 
 
CECHY SZCZEGOLNE: 
Niedobór witaminy B3 ma ogromny wpływ na skórę. Od lat jest medycznie bardzo dobrze znana 
pelagra( szorstka skóra.) Niedobór witaminy B3 może doprowadzić do stanów zapalnych skóry i 
zwiększyć pigmentowanie. Występują one głownie w obszarach skóry narażonych na promieniowanie 
słoneczne  Niacyna jest prekursorem koenzymów NADH i NADPH, które mają ogromny wpływ na 
metabolizm komórek. Te koenzymy są z wiekiem niszczone i poprzez wpływ niacyny na powierzchnie 
skóry są te komórki naprawiane. 
Eksperymenty z in-vitro wykazały znaczący wzrost poziomów NADH poprzez dostarczenie niacyny 
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starszym komórkom. 
Niacyna może wpłynąć na zwiększenie syntezy lipidów warstwy rogowej, co zmniejsza utratę wody 
przez skórę. 
Niacyna znacząco zmniejsza również uszkodzenia warstwy zewnętrznej skóry, które mogą być 

wywołane przez działanie laurylosiarczanu sodu. Zwiększa się również zawartość białka w naskórku. 

Dlatego niacyna jest stosowana w produkcji kremów do twarzy, które działają wygładzająco i 

wpływają na pigment skóry. 

Najnowsze testy potwierdzają wygładzające i stabilizujące właściwości dla skóry. 

Nieregularna pigmentacja skóry zostaje zredukowana. 

Skóra jako bariera ochronna jest narażona na wiele obciążeń. Z wiekiem zostaje ta ochrona 

automatycznie osłabiona i właśnie dzięki pielęgnacji skóry można tego procesu uniknąć. Tu odgrywają 

znaczącą rolę lipidy, witaminy i aminokwasy. Z witamin największą rolę odgrywa niacyna. 

Charakteryzuje się to zwiększeniem ochronnej bariery skóry i samej struktury skóry. 

 
TOKSYKOLOGIA: 

 
AMINOKWASY: 

 
1 L-arginina 

toksyczność ld50 ( doustnie)                                                                >16 g/kg 

Kontakt ze skora:                                                                                     nie działa drażniąco- badanie 

toksyczności ostrej 
Podrażnienia błon śluzowych/ podrażnienia oczu :                           nie działa drażniąco-badanie 

toksyczności ostrej 
Uczulenia:                                                                                                 nie wywołuje uczuleń 
2. L-prolina                                                                  
toksyczność ld50 ( doustnie):                                                                 >16 g/kg ( testy na szczurach) 
3. L-alanina                                                                                                                             
toksyczność ld50 ( doustnie):                                                                 >16 g/kg ( testy na szczurach) 
1. kwas L-glutaminowy  
 toksyczność :                                                                                            >21 g/kg ( testy na szczurach) 

 
 
Kwas L-glutaminowy wchodzi w 45 % w skład białek roślinnych. Kwas ten znalazł zastosowanie w 
wielu dodatkach do żywności E620- E625.Kwas L-glutaminowy znajduje się w dużych ilościach w 
żółtym serze, szynce, mięsie indyczym i z kurczaka oraz w mleku i jajkach. Kwas ten powstaje poprzez 
hydrolizę białek roślinnych. Zamiana tego kwasu w glutaminę jest bardzo ważna w regulacji, 
wydalaniu i niszczeniu amoniaku w organizmie. Glutamina jest najważniejszym źródłem energii w 
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komórkach organizmu. 

 
 
Niacyna: 
 
Podrażnienia skóry :                                                                                 nie działa drażniąco- badanie 

toksyczności ostrej 
Podrażnienia błon śluzowych i oczu:                                                    działa drażniąco- badanie toksyczności 

ostrej- jako proszek 
Uczulenia:                                                                                                  nie wywołuje uczuleń  
Toksyczność podchroniczna:                                                                  nie wywołuje mutacji ( test                                     
Amesa) 
 

 
9-,10-,16- kwas trihydroxypalmitynowy (THPS) 
 
Używany jest między innymi w karmieniu pozajelitowym (z pominięciem przewodu pokarmowego). 
Jest powszechnie stosowany w dietetyce. Jest nietoksyczny i tworzy ochronną powłokę na jelitach, 
znajduje się w nasionach, owocach cytrusowych i jabłkach. Znalazł również zastosowanie przy 
produkcji perfum takich jak cybet i ambretolid. 
 
Fenyloetanol 2 (alkohol fenyloetylowy) 

 
Toksyczność ld50 ( doustnie):                                           2.230 mg/kg  ( testowane na szczurach) 
Toksyczność ld50 ( dermatologicznie):                            5 – 10 ml/kg ( testowane na śwince morskiej) 
Podrażnienie oczu u ludzi:                                                 0,75%    
Uczulenia:                                                                             do dwóch procent nie wywołuje uczuleń 
Teratogennosc:                                                                    brak 

 
 
PRZYGOTOWANIE: 
Jest w 5% rozpuszczalny w wodzie, dlatego powinien być dodawany w wodnej fazie kosmetyku. 
Jest także do 5 % rozpuszczalny w mieszankach: 
2.woda/gliceryna/etanol                                                         ( 70/10/20) 
3.woda/ amphotensid                                                             ( 70/30) 
4.woda/ eter siarczanowy ( WAS28%)                                  (70/30) 
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Ze względu na dobrą stabilność termiczną, polyplant może zostać dodany  w nieznacznie 
podwyższonej temperaturze w fazie  lipofilowej preparatu kosmetycznego. Zalecane stężenie wynosi 
3-5 % 
 
PRZYKŁADY: 
 
Kuracje do suchej skóry głowy i suchych włosów:                                                3-5% 
Szampony do włosów suchych i przeciw rozdwajającym sie końcówkom:      4-5% 
Żele pod prysznic do utrzymania naturalnej wilgotności skóry:                         3-5% 
Mleczka do ciała dla skóry suchej i zmęczonej:                                                     4-5% 
Kremy na dzień ( tez przeciw trądzikowi)                                                               3-5% 
Kremy na noc dla suchej skóry i przeciw zmarszczkom                                       4-5% 
 
Polyplant AS zawiera rozpuszczalne emulgatory w środkach do spłukiwania i nie spłukiwanych 
stosowane stężenie (%)                                                                                             3-5 

 
3.Rozmiary kontenera: 
 

Karnister do 10 kg 
 

Beczka do 120 kg 
 

 
4. Transport i przechowywanie 
 

Trwałość: w nieotwartym oryginalnym opakowaniu–przechowywać w suchym, ciemnym i 
chłodnym miejscu – zazwyczaj ważna dwanaście miesięcy od daty dostarczenia. 

 

Przechowywanie: POLYPLANT AS może być przechowywany w zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze pokojowej bez utraty efektywności działania. Na ściankach opakowania mogą odkładać się 
niewielkie ilości aminokwasów, które przy lekkim potrząśnięciu rozpuszczą się. Ten proces nie ma wpływu 
na biologiczne działanie produktu ani nie oznacza utraty jakości produktu. POLYPLANT AS można krótko 
podgrzewać do temperatury 85 stopni celcjusza. (do godziny) 

 

W temperaturze poniżej 10 stopni celcjusza może dojść do rozwarstwienia poduktu. Poprzez lekkie 
podgrzanie i wymieszanie w temperaturze 40 stopni celcjusza product powraca do stanu poczatkowego 
bez wpływu na jego jakość. 

 

Zastosowanie: wymagane środki ochronne według prawa chemicznego 

Niepożądane warunki i substancje:  nie znane. 
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5.Informacje dotyczące transportu produktów chemicznych i informacje celne 
 

Identyfikacja wedłu prawa chemicznego (67/548/EWG): nie jest środkiem 

niebezpiecznym 

   Identyfikacja według ADR : nie jest produktem niebezpiecznym 

Numer taryfy celnej (EU): 3304.99.00 

 

6. Specyfikacja 
 

 
 

Właściwości 
 

wartość 
 

metoda 

 
wygląd 

Kremowo- bursztynowy 
koloru, przezroczysty do 
lekko mętnej cieczy 

 
gospodarstwo domowe 

 

zapach 
 

charakterystyczny 
 

gospodarstwo domowe 

 

Odczyn ph 
 

7,2 – 8,1 
 

gospodarstwo domowe 

 

gęstość 
 

1,090 – 1,180 g/ml 
 

gospodarstwo domowe 

Kwasy aminowe: min. 20 % 
 

 
gospodarstwo domowe 

 
- prolina 10% 
- arginina 5% 
- kwas glutaminowy 3% 
- alanina 2% 

 

witamina B3 
 

min. 3 % 
 

gospodarstwo domowe 

 

9-,10-,16- kwas trihydroxypalmitynowy 

 

max. 1 % 
 

gospodarstwo domowe 

 

alkohol fenyloetylowy 
 

max. 1 % 
 

gospodarstwo domowe 

 

mikrobilogia(Total Viable Counts) 
 

<100 cfu/ml 
 

Płytki kontaktowe MERCK 

 
 

7. Inne dane techniczne: 
  
 

zapach charakterystyczny 
 

rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
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Die oben angegebenen Werte sind typisch für die laufende Produktion, ohne eine Garantie darzustellen. Sie können aus technischen 
Gründen eine Änderung erfahren. Sollte die Einhaltung eines bestimmten Wertes für Sie wichtig sein, sprechen Sie mit uns. Die 
Werte unter dem Punkt „Spezifikation“ gelten nur als vereinbart, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. 


