
INFORMACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
POLYPLANT CFC plus 
 

Kompleks składników substancji liofilowych takich jak olej abisyński, olej 
słonecznikowy oraz komponentów kationowych do odżywiania i pielęgnacji 
włosów i skóry Glowy 
 

 

Skład: · Olej abisyński, Olej z nasion słonecznika (Helianthus Annuus), Brassica 
Alcohol, Brassicyl Isoleucinate esylan, lizolecytyna, tokferol, palmitynian 
askrobylu 

 

1. Opis Produktu 
 
POLYPLANT CFC plus jest środkiem, który nie wpływa niekorzystnie na włosy ani ich 
nie przetłuszcza, ułatwia również rozczesywanie włosów, wygładza włosy i odżywia od 
nasady aż po same końcówki. 
Produkt ten zmniejsza również naelektryzowanie włosów (Fly away effect) i łagodzi 
podrażnioną skore głowy. 
 
POLYPLANT CFC plus jest lekkim, nienatłuszczającym produktem do pielęgnacji skóry 
Tworzy delikatną i milą w dotyku warstwę na skórze. Ten środek może być również 
stosowany, jako (CO) - emulgator oraz emulsja do pielęgnacji włosów i wykazuje 
bardzo dobrą dyspersję pigmentów nieorganicznych (np. dwutlenek tytanu) 
POLYPLANT CFC plus można spłukiwać, ponieważ posiada właściwości pielęgnujące i 
odżywiające włosy. Z drugiej strony nie musi być spłukiwany, bo sprawia, ze włosy nie 
wyglądają tłusto. Dzięki temu produktowi można skutecznie zadbać o swoją skórę. 
 
 
2. Składniki i działanie  
 
POLYPLANT CFC plus charakteryzuje się dużą zawartością kwasu erukowego. Kwas 
erukowy oddziałuje na komponenty olejowe w taki sposób, że włosy i skóra nie są 
tłuste w dotyku. Dzięki działaniu ziołowo - kationowych substancji zmniejsza sie 
ujemny ładunek elektrostatyczny włosów. Działanie to uwidacznia się w 
zwiększającym obiętość jak i wygładzającym działaniu. Cechy produktu są podobne 
do wyrobów sylikonowych, ale spełniają też wszystkie wymagane kryteria dla 
kosmetyków naturalnych. Ze względu na duży udział kwasów nienasyconych (kwas 
oleinowy) i wielokrotnie nienasyconych (olej linolenowy) na skórze powstaje warstwa 
ochronna, która redukuje transepidermalną utratę wody (przez skóre) oraz wzmacnia 
lipidową barierę skóry. Palamityniany witaminy A i Witaminy E są silnie działającymi 
przeciwutleniaczami, zapobiegającymi utlenianiu lipidów błonowych i emulsji 
lipidowej. One utrzymują stałe nawilżenie warstwy rogowej i zwiększają odnawianie 
komórek oraz działanie przeciwzapalne oraz zmniejszają uszkodzenia skóry 
spowodowane promieniowaniem UV..(3) 
___________________________  

1 Käser, Heike: Naturkosmetische Rohstoffe. Wirkung,Verarbeitung, kosmetischer Einsatz. Linz: 
Freya, 2. Auflage 2011, S. 48-50   

2 Ellsässer, Sabine: Körperpflegekunde und Kosmetik: Ein Lehrbuch für die PTA-Ausbildung und 
die Beratung in der Apothekenpraxis, Springer Berlin 2000, S.135-137  

3 Ellsässer, Sabine: Körperpflegekunde und Kosmetik: Ein Lehrbuch für die PTA-Ausbildung und 
die Beratung in der Apothekenpraxis, Springer Berlin 2000, S.69  
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3. Funkcje specjalne  
 

Błonotwórcze i odżywcze działanie CFC POLYPLANT plus zawdzięczamy połaczeniu 
kwasu erukowego z kationowymi komponentami. Kwas erukowy jest 
jednonasyconym kwasem tłuszczowym. Molekuła, która tak jak wszystkie kwasy 
tłuszczowe składa sie z 22 atomów węgla ma dokładnie jedno wiązanie podwójne – 
karboksylowe. Kationowa substancja czynna zostaje odzyskana dzięki estryfikacji 
aminokwasu izoleucyny z kwasów tłuszczowych rożnych olejów zwłaszcza z oleju 
rzepakowego. Poza tym zawiera ona fosfolipidy oddziałujące kationowo, które w tej 
postaci są także składnikiem błony komórkowej. (5) 

 
4. Obszary zastosowań  

 

Wskazania: Do wszystkich produktów odżywiających włosy, na przykład do odżywek 

do włosów, 2-1. 

Szampony do włosów oraz zabiegi pielęgnacyjne dla włosów. Do emulsji oraz 

produktów do pielęgnacji twarzy o wszystkich stężeniach pH. 

Stężenie: 1-5% 

 

Podstawowa receptura odżywki 

 

Faza 1   
   

SABONAL C1618 
50/50 5% POLYGON Chemie AG 

   

POLYPLANT CFC plus 4% POLYGON Chemie AG 
   

Faza 2   
   

POLYSOL KP plus 1% POLYGON Chemie 
   

Perfumy 0,2%  

   

Woda Do  
 100%  
   
 

Produkcja:  
Faza 1. Wymieszać i podgrzać do 60 stopni celsiusza (do uzyskania jasnego 

roztworu) 
Faza 2. Także mieszając podgrzać do temperatury 60 stopni celsiusza krótko 

homogenizować 
Odczynnik p. 4.7 
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5. Inkorporacja  
 
Produkt jest silnie lipofilową substancją czynną, dlatego rozpuszcza sie we wszystkich 
olejach I kwasach tłuszczowych. Może zostać także zastosowany, jako oddzielna faza 
olejowa do skomponowania środka powierzchniowo czynnego. Może być także 
używany do produkcji innych emulgatorów i olejowych składników. 
Produkt ma odczyn pH około 4.5, wiec może być używany bezpośrednio do produkcji 
produktów do pielęgnacji włosów. Jeżeli potrzebne jest zwiększenie odczynu pH to 
poprzez dodanie L-Argininy odczyn pH może być odpowiednio dostosowany 
 

6. Toksykologia 
 
 6.1 Kat  

Toksyczność ostra: LD50 (doustnie): > 2000 mg / kg (OECD 401) 
Główne podrażnienie skóry: Brak podrażnienia (OECD 404) 
Działanie na oczy: drażniący, nieżrący (OECD 405) 
Test alergiczny: brak podrażnienia skóry, nie ma potencjału alergizującego 

(HRIPT) 
 
6.2 Helianthus An  
kbA-jakość 
 
6.3 Brassicyl esylan  
Toksyczność ostra: test dafnii – duża niemobilność, EC50> 100 mg / L 
NOEC = 50 mg / l (OECD 202) 
Toksyczne właściwości ryb: LC50> 100 mg / L, NOEC = 100 mg / l (OECD 203) 
Podrażnienie oczu: nie podrażnienie (EPIOCULAR test żywotności MTT) 
Uczulenie: Nie uczula (OECD 406) 

 Test alergiczny: nie podrażnia skóry, nie ma potencjału alergizującego 
Ames test: nie ma potencjału mutagennego (OECD 471) 
 
6.4 Lysolecithin 
Główne podrażnienie skóry: Brak podrażnienia 
Podrażnienie oczu: Brak podrażnienia 
Oświadczenie CMR niemutagenne, nietoksyczne lub nierakotwórcze 

(67/548/EWG) 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
4 Käser, Heike: Naturkosmetische Rohstoffe. Wirkung,Verarbeitung, kosmetischer 
Einsatz. Linz: Freya,   

2.Auflage 2011, S. 48   
5 Koolman, Jan und Röhm, Klaus-Heinrich: Taschenatlas der Biochemie 
Thieme, Stuttgart (Taschenbuch - 2003), S. 50-51  

6 TOXICITY DOSSIER Fancor® Abyssinian Oil   

7 Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EEC Dangerous 
Substance Directive Sensibilisierung: nicht sensibilisierend 
(Literaturwert)   

8 Health & Safety Dossier - Inolex Chemical Company   
9 CMR Statement Cosphaderm  
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6.5 Tokoferol 10 
Toksyczność ostra: LD50 (doustnie): > 5000 mg / kg (dane literaturowe) 
LD50 (skóra): > 5000 mg / kg (dane literaturowe) 
Początkowe podrażnienie skóry: Lekko drażniący (dane literaturowe) 
Podrażnienie oczu: Lekko drażniący (wartość literaturowa) 
 
6.6 Palmitynian askorbylu 11 
Toksyczność ostra: LD50 (doustnie): > 5000 mg / kg (szczur) 
Ames test: nie ma potencjału mutagennego 
 

 
7. Rozmiary kontenera 
  
Wiadro 10 kg 
 
8. Transport i przechowywanie 
 
Trwałość: bardzo dobra 
Trwałość: w oryginalnym opakowaniu - przechowywana w chłodnym, suchym i 
ciemnym miejscu - ma zwykłą trwałość. 
Minimalna przydatność - 12 miesięcy od daty dostawy. 
Magazynowanie: Produkt przechowywać w temperaturze 10 - 25 ° C w zamkniętym 
opakowaniu. 
Przed przetworzeniem zaleca się podgrzanie produktu do około 50-60 ° C aż 
wytworzy sie klarowna ciecz, potem należy wymieszać. 
Wielokrotne ogrzewanie nie ma wpływu, na jakość produktu. 
Używanie preparatu: Stosować wyposażenie ochronne zgodne z oficjalnymi normami 
znakowania chemicznego. 
Materiały i warunki, których należy unikać: nieznane 
 
 
 
10. Wskazówki dotyczące chemikaliów, transportu i praw celnych 

 
 
Oznakowanie zgodnie z prawem (67/548/EWG): Substancja nie stwarza zagrożenia 
Oznakowanie ADR: niezaklasyfikowany, jako niebezpieczny 
Kod taryfy celnej, (EU): 3305.90.00 
Skład kosmetyków naturalnych: Naturalne: 94,9%, pochodzenia naturalnego: 2,8%, 
identyczne z naturalnymi: 0,00%, Woda: 0,00% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
10 MSDS Dermofeel Toco 50 non GMO- Dr. Straetmans GmbH 
11 MSDS Cosphaderm AP- Cosphatec GmbH 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11. Specyfikacja 
 

Cecha Specyfikacja Metoda 

Wygląd Brązowożółta woskowa masa Obserwacja 

Zapach Charakterystyczny Węch 

odczyn pH 1% w wodzie 4.1 – 4.6 pH-metr/25°C 

Temperatura topnienia 32 – 40°C  

Olej abisyński Co najmniej 48%  

 
 
 
 
 
12. Inne dane techniczne 
 

Łatwopalność nie jest samozapalny 

Wybuchowość nie jest wybuchowy 

Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny 

 
 
 
 

 


