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Coraz częściej, zarówno producenci, jak i konsumenci,  świadomi są faktu, 
iż najlepsze efekty kosmetyczne, szczególnie w przypadku określonych dysfunkcji skóry, czy włosów 
można osiągnąć stosując kosmetyki zawierające  odpowiednio dobrane mieszaniny składników 
aktywnych, które stosowane razem zapewniają wyraźnie zaznaczony efekt synergiczny. 

Swoisty wzorzec kompleksowo działających składników preparatów 

kosmetycznych stanowią mieszaniny związków biologicznie aktywnych 

pozyskiwane z roślin (ekstrakty, olejki eteryczne, oleje). Zawartość ich 

w wytworzonym surowcu może być jednak niska i zmienna. Poszczególne jego 

partie mogą w zasadniczy sposób odbiegać od siebie składem, co z kolei w dużej 

mierze może przełożyć się na ich działanie. 

Najlepszą alternatywą dla przemysłu kosmetycznego mogą stać się zatem 

komponenty odpowiednio dobranych, zarówno ilościowo, jak i jakościowo, 

składników, które stanowią gwarancję powtarzalności uzyskanych przy ich 

pomocy efektów. 

 

Nawilżanie 
Bardzo istotny element prawidłowego funkcjonowania skóry stanowi 

odpowiednie jej nawilżenie. Odwodniona traci jędrność, naturalny połysk 

i koloryt, szybciej się starzeje. Osłabia się jej napięcie, staje się wiotka, pojawiają się 

zmarszczki. Co istotne staje się ona bardziej wrażliwa na działanie wielu czynników 

zewnętrznych, czemu często towarzyszy uczucie napięcia, podrażnienia, świąd. 

Nie dziwi zatem fakt, iż istotne działanie kosmetyków związane jest właśnie 

z zabezpieczeniem skórze odpowiedniego stopnia nawilżenia. Surowce 

w preparatach kosmetycznych mogą wywierać wpływ na ten parametr poprzez 

tzw. okluzję, czyli tworzenie na powierzchni skóry fi lmu zabezpieczającego ją 

przed utratą wody. Związki tego segmentu określane bywają mianem emolientów. 

Dobre efekty w tej dziedzinie można osiągnąć także poprzez stosowanie 

substancji, które „wyłapują” wodę. Do grupy tej zaliczamy między innymi związki 

higroskopijne zwiększające stopień uwodnienia warstwy rogowej. Układy te często 

określane mianem humektantów nie tylko charakteryzują się dużą zdolnością 

absorbowania wody, ale robią to w sposób stosunkowo trwały.

Preparaty do skóry suchej powinny zawierać środki o działaniu 

nawilżającym, higroskopijnym (gl iceryna, D-pantenol ), efek tywnie 

odnawiające uszkodzoną barierę lipidową skóry, przeciwświądowe, 

a także antyoksydanty. Wszystko to możemy znaleźć w opisanych poniżej 

surowcach. 

Wymiernym parametrem potwierdzającym zarówno prawidłowe 

nawilżenie skóry, jak i efektywność działania surowców i preparatów 

kosmetycznych stanowi współczynnik TEWL (Trans Epidermal Water 

Loss), czyli poprzez-naskórkowy ubytek wody, który określa zdolność 

odparowywania wody z jej powierzchni. 

POLYPLANT CA plus. Nawilżanie – skóra, włosy.

INCI: Aqua, Glycerin, Proline, Arginine, Sodium Lactate, PCA, Alanine, Glutamic 

Acid, Aleuritic Acid, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sorbic Acid. 

Aminokwasy (Alanine, Arginine, Glutamic Acid, Proline), kwas mlekowy (Lactic 

Acid), jego sól sodowa (Sodium Lactate) oraz kwas piroglutaminowy (PCA), związki 

zaliczane do grupy humektantów, naturalne składniki NMF-u (Natural Moisturizing 

Factor), czyli naturalnego czynnika nawilżającego, wykazują silne właściwości 

higroskopijne. Działając synergicznie zabezpieczają efektywne nawilżenie warstwy 

rogowej. Wspomagają odnowę włókien kolagenowych, wpływają korzystnie na 

tkankę łączną, opóźniają proces starzenia skóry.

Naturalny kwas 9,10,16 – trihydoksypalmitynowy (Aleuritic Acid), wzmacnia 

barierę ochronną skóry, powoduje ograniczenie TEWL, efektywnie wspomaga 

i przedłuża działanie środków higroskopijnych zawartych w układzie. 

Gliceryna nie tylko nawilża, ale także zapewnia właściwy proces degradacji 

korneodesmosomów, a w konsekwencji prawidłową eksfoliację naskórka. 

Co istotne, jej obecność w układzie skórnym wspomaga funkcjonowanie obecnych 

tam lipidów.

Surowiec spełniający wymogi jednostek certyfi kujących kosmetyki 

naturalne m.in. Natrue i Ecocertu. Działające synergicznie składniki 

warunkują prawidłowe nawilżenie, zapewniają właściwe funkcjonowanie, 

opóźniają proces starzenia skóry. Korzystnie wpływają na włókno 

włosowe.

POLYPLANT UR plus. Nawilżanie – skóra, włosy.

INCI: Aqua, Arginine, Lactic Acid, Urticae Dioica Extract, Glycerin, Proline, 

Potassium Sorbate, Citric acid.
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Ekstrakt z korzenia pokrzywy (Urticae Dioica Extract), stanowiący nośnik 

steroli, m.in. β-sitosterolu, śluzów, soli mineralnych (Fe, Mg, Ca), w tym także 

krzemionki, zapewnia efektywne działanie przeciwzapalne, łagodzące, 

regenerujące. Zawarte w nim polisacharydy tworzą na powierzchni skóry fi lm 

zabezpieczający ją zarówno przed utratą wody, jak i szkodliwym działaniem 

czynników zewnętrznych. 

Aminokwasy (Proline, Arginine) oraz kwas mlekowy (Lactic Acid), naturalne 

składniki NMF-u, gwarantują efektywne nawilżenie warstwy rogowej. 

Gliceryna stosowana z innymi składnikami nawilżającymi ułatwia ich 

penetrację, efektywnie wspomaga działanie. 

Surowiec spełniający wymogi jednostek certyfi kujących kosmetyki 

naturalne m.in. Natrue i Ecocertu. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom 

zapewnia właściwe nawilżenie skóry, niweluje stany zapalne. Wpływa 

korzystnie na stymulację syntezy białek strukturalnych: kolagenu i elastyny, 

gwarantując prawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej, a w konsekwencji 

młodszy wygląd skóry. Efektywnie nawilża także włókno włosowe. 

POLYPLANT AS. Nawilżanie – skóra, włosy. 

INCI: Aqua, Glycerin, Proline, Arginine, Sodium Lactate, Glutamic Acid, Niacina-

mide, Alanine, Aleuritic Acid, Phenethyl Alcohol, Lactic Acid. 

Niacinamid (Niacinamide), witamina B3 lub PP działa antyoksydacyjnie, 

przeciwzapalnie, immunomodulacyjnie. Wpływa korzystnie na zawartość 

kwasów tłuszczowych i ceramidów warstwy rogowej. Efektywnie stymuluje 

pracę fi broblastów, sprzyja syntezie kolagenu. Spowalniając transfer melanosów 

do otaczających keratynocytów reguluje proces pigmentacji, rozjaśnia plamy, 

wyrównuje koloryt cery. 

Aminokwasy (Alanine, Arginine, Glutamic Acid, Proline), kwas mlekowy (Lactic 

Acid), jego sól sodowa (Sodium Lactate), zabezpieczają efektywne nawilżenie 

warstwy rogowej. Ich działanie efektywnie wspomaga gliceryna. 

Kwas 9,10,16 – trihydoksypalmitynowy (Aleuritic Acid), wzmacnia barierę 

ochronną skóry, powoduje ograniczenie TEWL. Skutecznie zabezpiecza 

i przedłuża działanie środków higroskopijnych. 

Surowiec obniżający współczynnik TEWL, efektywnie nawilżający 

skórę. Zapewnia jej prawidłowe napięcie, poprawia strukturę, wygładza. 

Równie skuteczny środek nawilżający w przypadku włosów. 

Ochrona i pielęgnacja 
Jedną z ważniejszych funkcji preparatów kosmetycznych jest zapewnienie 

skórze odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, 

coraz większym skażeniem środowiska, w szczególności zaś wolnymi rodnikami, 

w znaczący sposób przyspieszającymi proces starzenia skóry. 

POLYPLANT VIT. Ochrona, pielęgnacja – skóra, włosy.  

INCI: Glycerin, Alcohol denat., Panthenol, Niacinamide, Rutin, Biofl avonoids, Biotyn.

Płynny kompleks substancji czynnych, oparty na zestawie witamin 

z grupy B, a także biofl awonoidach.

Witamina B3, amid kwasu nikotynowego (Niacinamide), działa 

antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie, immunomodulacyjnie. Efektywnie stymuluje 

pracę fi broblastów, sprzyja syntezie kolagenu. Wpływa korzystnie na zawartość 

kwasów tłuszczowych i ceramidów w warstwie rogowej. Spowalniając transfer 

melanosów do otaczających keratynocytów zabezpiecza prawidłowy proces 

pigmentacji, rozjaśnia plamy, wyrównuje koloryt cery. 

D-pantenol (Panthenol), prowitamina witaminy B5, wpływa aktywizująco 

na podziały komórkowe, działa regenerująco, stymuluje wzrost i odnowę 

komórek naskórka i skóry właściwej. Dzięki zdolności utrzymywania 

w skórze wilgoci wykazuje silny efekt nawilżający i zmiękczający. Działa 

przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia, przyspiesza procesy gojenia uszkodzeń 

naskórka i skóry, wpływa korzystnie na gojenie drobnych skaleczeń. Stymuluje 

proces pigmentacji, zmniejsza rumień, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia 

słoneczne. 

Witamina B7, znana również jako witamina H, a także biotyna (Biotyn), 

skutecznie likwiduje płytkie zmarszczki, nawilża, rozjaśnia przebarwienia. 

Skuteczny środek do pielęgnacji włosów. Chroni je przed wypadaniem 

i odbarwieniem, pogrubia, uelastycznia, nadaje połysk. 
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PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY, 
FARMACEUTYCZNY I CHEMII 
GOSPODARCZEJ

•	 SUBSTANCJE	AKTYWNE	DO	
KOSMETYKI

•	 SILIKONY	KOSMETYCZNE	I	
TECHNICZNE

•	 SUBSTANCJE	ANTY-ŁUPIEŻOWE
•	 EMOLIENTY
•	 ZAGĘSTNIKI,	ZAPERLACZE
•	 EMULGATORY
•	 STABILIZATORY
•	 SOLUBILIZATORY
•	 OLEJE	ROŚLINNE
•	 GLICERYNY
•	 SPECJALISTYCZNE	ŚRODKI	
POWIERZCHNIOWO	CZYNNE

•	 SYSTEMY	KONSERWUJĄCE
•	 WOSKI	NATURALNE
•	 MASŁA	ROŚLINNE
•	 SUBSTANCJE	ZAPACHOWE
•	 FOSFONIANY
•	 LANOLINY
•	 ALPHA	BISABOLOL	(NATURALNY)
•	 KWASY	TŁUSZCZOWE
•	 ALKOHOLE	TŁUSZCZOWE
•	 ETOKSYLOWANE	ALKOHOLE	
TŁUSZCZOWE

•	 STEARYNY
•	 PVP
•	 PEGI
•	 KWAS	TIOGLIKOLOWY
•	 ROZPUSZCZALNIKI
•	 EMULSJE	WOSKOWE

PRZEMYSŁ FARB I LAKIERÓW

•	 PIGMENTY	ORGANICZNE
•	 PASTY	PIGMENTOWE
•	 DYSPERGATORY	I	ŚRODKI	
	 ZWILŻAJĄCE
•	 PROMOTORY	ADHEZJI
•	 ZAGĘSTNIKI	I	ODPIENIACZE
•	 INHIBITORY	KOROZJI
•	 ROZPUSZCZALNIKI
•	 PRODUKTY	Z	NANO-EFEKTEM
•	 ŚRODKI	HYDROFOBIZUJĄCE
•	 ŚRODKI	ZAPOBIEGAJĄCE	
	 OSADZANIU	KAMIENIA
•	 INNE	CHEMIKALIA

SYSTEMY KOLOROWANIA

•	 WZORNIKI	KOLORÓW
•	 DYSPENSERY	AUTOMATYCZNE
•	 DYSPENSERY	PÓŁAUTOMATYCZNE
•	 DYSPENSERY	MANUALNE
•	 MIESZALNIKI	ŻYROSKOPOWE
•	 WYTRZĄSARKI
•	 MINI	SPEKTROFOTOMETRY	
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w tym wolnych rodników. Cechuje go wyraźnie zaznaczony efekt 

przeciwstarzeniowy, anti-aging. 

POLYPLANT FWR. Ochrona, pielęgnacja – skóra, włosy. 

INCI: Aqua, Alcohol denat., Phenethyl Alcohol, Hydrolyzed Wheat Protein, 

Biofl avonoids, Rosmarinus Offi  cinalis Extract, Ferulic Acid, Malic Acid, Sodium 

Lactate, Oryza Sativa Extract, Humulus Lupulus Extract, Calendula Offi  cinalis 

Extract, Equisetum Arvense Extract, Alanine, Serine, Rosmarinic Acid, Rutin, 

Rosmarinus Offi  cinalis Oil.

Odpowiednio dobrane surowce roślinne zapewniają kompleksowe działanie 

surowca. Ekstrakt z kwiatów nagietka (Calendula offi  cinalis) stymuluje proces 

odnowy naskórka, przyspiesza gojenie się ran, wspomaga mechanizmy obronne 

skóry. Skutecznie łagodzi podrażnienia, przeciwdziała nadmiernemu złuszczaniu 

się naskórka. Działa przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie.

Ziele skrzypu (Equisetum arvense), stanowi jedno z cenniejszych źródeł 

łatwo przyswajalnej krzemionki (3-16%), niezbędnej do prawidłowego 

funkcjonowania tkanek skóry, włosów, paznokci. Dzięki obecności składników 

mineralnych, fl awonoidów, saponin, kwasów organicznych uszczelnia naczynka 

krwionośne, działa ujędrniająco, remineralizująco, regenerująco. Wykazuje efekt 

przeciwbakteryjny, zwiększa odporność skóry na grzybice i zakażenia bakteryjne. 

Ekstrakt z chmielu (Humulus lupulus), bogate źródło fl awonoidów, triterpenów, 

substancji fi toestrogennych, witamin z grupy B, zwłaszcza niacyny, wykazuje 

działanie regenerujące, wzmacniające, bakteriostatyczne, przeciwłojotokowe. 

Ekstrakt z ryżu (Oryza Sativa), aktywny składnik zapewniający długotrwałe 

nawilżenie skóry i włosów. Stymulując syntezę fi lagryny, wpływa korzystnie na 

strukturalną integralność warstwy rogowej, wzmacnia funkcje ochronne skóry. 

Intensyfi kując syntezę kolagenu, zwiększa jej elastyczność i jędrność. Działa 

antyoksydacyjnie, regenerująco, kojąco, zmiękczająco. Efektywnie zabezpiecza 

skórę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. 

Hydrolizowane białko pszeniczne (Hydrolyzed wheat proteine), tworząc 

na powierzchni skóry i włosów barierę ochronną, wygładza ich powierzchnię, 

zapewnia odpowiednie nawilżenie. Wyrównuje ubytki w strukturach włókna 

Bioflawonoidy, efektywne antyoksydanty, zabezpieczają skórę przed 

działaniem wolnych rodników. Ograniczając aktywność oksydazy askorbinowej, 

zapobiegają utlenianiu witaminy C, korzystnie wpływają na jej efektywność. 

Działają przeciwobrzękowo, rozkurczowo, przeciwświądowo, przeciwbakteryjnie. 

Dzięki hamowaniu aktywności hialuronidazy oraz elastazy wzmacniają tkankę 

łączną oraz uszczelniają naczynia krwionośne. Skutecznie chronią przed 

szkodliwym działaniem promieniowania UV. Poprawiają nawilżenie i napięcie, 

zapobiegają przedwczesnemu starzeniu skóry. Kondycjonują i regenerują ją, 

nawet w przypadku bardzo intensywnego opalania. Efektywnie łagodzą stany 

zapalne i zmiany trądzikowe. 

Połączenie synergicznie działających ze sobą składników gwarantuje 

skórze nie tylko efektywną ochronę, ale także optymalną pielęgnację. 

Wpływa korzystnie na jej naturalny proces odnowy, zapewnia prawidłowe 

napięcie, redukuje zmarszczki, wygładza. Ogranicza proces pigmentacji, 

rozjaśnia plamy, wyrównuje koloryt cery. Surowiec szczególnie przydatny 

w przypadku skóry skłonnej do dermatoz. Polecany także do pielęgnacji 

włosów, wzmacnia je, ogranicza proces ich wypadania. 

POLYPLANT LHR plus. Pielęgnacja, nawilżanie, ochrona – skóra, włosy. 

INCI: Glycerin, Alcohol denat., Aqua, Linoleic Acid, Myristyllactate, Arginine, Proline, 

Tocopheryl Acetate, Aleuritic Acid, Potassium Sorbate, Sorbic Acid.

Aminokwasy (Arginine, Proline) oraz gliceryna (Glycerin) nawilżają, a także 

zapewniają właściwy proces degradacji korneodesmosomów, a w konsekwencji 

prawidłową eksfoliację naskórka, wspomagając funkcjonowanie obecnych 

w skórze lipidów. 

Substancje lipofi lowe, takie jak kwasy 9,10,16 – trihydoksypalmitynowy 

(Aleuritic Acid) i linolowy (Linoleic Acid), wzmacniają barierę ochronną skóry. 

Stosowane miejscowo włączają się w struktury błon komórowych warstwy 

korneocytowej, efektywnie przeciwdziałając utracie wody. Zabezpieczają 

skórę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Wspomagają 

i przedłużają funkcjonowanie towarzyszących im środków higroskopijnych. 

Kwas linolowy, przedstawiciel NNKT szeregu omega-6, odgrywa ponadto 

istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu skóry i włosów. Bierze udział 

w przebiegu wielu przemian biologicznych tam zachodzących m.in. proliferacji 

komórek, keratynizacji keratynocytów. Skutecznie hamuje procesy starzenia 

skóry. Stosowany miejscowo wywiera istotny wpływ na powstawanie 

i likwidację stanów zapalnych, w znaczący sposób łagodzi objawy trądziku. 

Octan tokofery lu (Tocopheryl acetate ),  pochodna witaminy E, 

efektywny antyoksydant neutralizujący wolne rodniki, chroni przed utlenianiem 

i zniszczeniem fosfolipidy błon komórkowych oraz ceramidy cementu 

międzykomórkowego. Wpływa korzystnie na wzmocnienia bariery lipidowej 

skóry, zapobiega nadmiernej utracie wody. Zabezpieczając skórę przed 

działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych ogranicza zmiany starcze 

i degeneracyjne. Aktywizuje, usprawnia odnowę komórek, zwiększa elastyczność 

tkanki łącznej, poprawia ukrwienie skóry. Działa regenerująco, przeciwzapalnie 

i przeciwobrzękowo, zmniejsza podrażnienia i oparzenia, ogranicza rumień, 

skutecznie chroni przed przedwczesnym starzeniem skóry, spowodowanym 

działaniem promieni słonecznych. Ujędrnia, wygładza zmarszczki, ogranicza 

powstawanie nowych. 

Surowiec działa natłuszczająco, wzmacnia barierę lipidową skóry, 

ogranicza współczynnik TEWL, efektywnie nawilża. Skutecznie 

chroni skórę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, 

Surchem Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, tel: +48422908260, fax: +48422908261,   www.surchem.pl,   www.polygon.ch

Surchem Sp. z o. o.  jest  dystrybutorem  specjalistycznych surowców i dodatków chemicznych  
dla wielu branż przemysłu m.in. kosmetyka, farmacja, chemia gospodarcza, tworzywa  
sztuczne, farby i lakiery oraz chemia budowlana. 

Firma należy do szwajcarskiej grupy POLYGON CHEMIE A.G. działającej od ponad  
30 lat w krajach Europy Zachodniej, obecnie rozwijającej swoją działalność  
w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Staramy się, aby nasza oferta dostosowana była  
do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Celem naszej firmy jest pomoc w zakresie projektowania nowych wyrobów  
i rozwiązywaniu problemów technologicznych poprzez dobór odpowiednich surowców  
i dodatków. Surchem Sp. z o. o. dysponuje pełnym zapleczem sprzedażowym, doradczym 
oraz logistycznym niezbędnym do oferowania surowców chemicznych i obsługi klientów na 
terenie całego kraju. 

Zapraszamy do współpracy, 
Surchem Sp. z o. o.

www.surchem.pl www.polygon.ch

ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, tel.: +48 42 290 82 60, +48 42 290 82 62, fax: +48 42 290 82 61, e-mail: surchem@surchem.pl
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włosowego, zabezpiecza je przed działaniem czynników termicznych. Efektywnie 

kondycjonuje włosy, ułatwia ich rozczesywanie. Działa także antyseptycznie.

Wyjątkowo efektywny surowiec zapewniający regenerację skóry 

i włosów. Zapobiega niekorzystnym zmianom oksydacyjnym. Znajduje 

szerokie zastosowanie jako czynnik opóźniający procesy starzenia 

się skóry, szczególnie polecany do pielęgnacji cery zwiotczałej, 

suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień, zaczerwienienia, ale także 

przetłuszczającej się. Skutecznie chroni włosy przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, opóźnia proces ich siwienia, zapobiega wypadaniu, 

nadaje połysk. Ogranicza powstawanie łupieżu. Efektywny środek 

w przypadku nadmiernej łamliwości paznokci.

Regeneracja 
SKINWELL CMB plus. Regeneracja – skóra. 

INCI: Aqua, Glycerin, Alcohol denat., Ilex Paraguariensis Extract, Coff ein, Rutin, 

Ascorbic Acid, Alanine, Biofl avonoids, Serine, Sorbic Acid.

Ekstrakt mate (Ilex Paraguariensis), cenny nośnik alkaloidów purynowych: 

kofeiny, teofiliny, teobrominy, a także znacznych ilości chlorofilu, żelaza, 

pierwiastków śladowych, witamin, polifenoli. Zapewnia silny efekt ściągający, 

tonizujący, stymulujący, antyoksydacyjny, lipolityczny, rozszerzający naczynia 

krwionośne. Funkcjonuje synergicznie z fi ltrami promieniochronnymi zwiększając 

ich efektywność. Skutecznie łagodzi podrażnienia. 

Kofeina (Coff ein), działa drenująco, detoksykująco, stymuluje przemianę 

materii, aktywizuje i przyspiesza proces rozkładu tłuszczów. Efektywnie blokuje 

enzymy przyczyniające się do ich gromadzenia w komórkach. Ułatwia ich 

usuwanie, powoduje zmniejszania złogów. Przyspiesza i poprawia mikrokrążenie 

krwi w tkankach, zwiększa sprężystość skóry, nadaje jej elastyczność i miękkość. 

Poprawia jej napięcie, wygładza ją. Działa antyoksydacyjnie, zabezpiecza skórę 

przed działaniem promieniowania UV. 

Biofl awonoidy (Biofl avonoids), w tym rutyna (Rutin), efektywnie chronią przed 

działaniem wolnych rodników. Dzięki hamowaniu aktywności hialuronidazy oraz 

elastazy wzmacniają tkankę łączną oraz uszczelniają naczynia krwionośne. 
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•	 MIESZALNIKI	ŻYROSKOPOWE
•	 WYTRZĄSARKI
•	 MINI	SPEKTROFOTOMETRY	
	 (COLOR	CATCH)
•	 PASTY	PIGMENTOWE

Skutecznie chronią przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Poprawiają 

nawilżenie i napięcie, zapobiegają przedwczesnemu starzeniu skóry. Kondycjonują 

i regenerują ją, nawet w przypadku bardzo intensywnego opalania. Działają 

przeciwobrzękowo, rozkurczowo, przeciwświądowo, przeciwbakteryjnie. Łagodzą 

stany zapalne i trądzikowe. Ograniczając działalność oksydazy askorbinowej, 

zapobiegają utlenianiu witaminy C, korzystnie wpływają na jej aktywność. 

Witamina C, czyli kwas L-askorbinowy (Ascorbic Acid), efektywny czynnik 

antyoksydacyjny unieszkodliwiający wolne rodniki wykazujące działanie niszczące 

m.in. w stosunku do aminokwasów i białek strukturalnych obecnych w fazie 

wodnej skóry właściwej. Działa regeneracyjnie, wpływa korzystnie na syntezę 

kolagenu, stymuluje enzymy odpowiadające za jego stabilizację. Zwiększa 

mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych. Dzięki delikatnemu efektowi 

złuszczającemu i rozjaśniającemu zmniejsza skłonność do tworzenia plam 

barwnikowych i piegów. 

Idealny kompleks substancji czynnych wyjątkowo efektywnie 

ograniczających stres oksydacyjny skóry i  zapobiegający jego szkodliwym 

skutkom. Zapewnia elastyczność i gładkość, efektywnie regeneruje. 

Zapobiega podrażnieniom. Poprawia krążenie krwi, działa przeciwzapalnie, 

antycellulitowo. Ogranicza wypadanie włosów. 

POLYPLANT GL. Regeneracja, działanie kojące, łagodzące podraż-

nienia – skóra.  

INCI: Glycerin, Alcohol denat., Glycyrrhetinic Acid, Phenethyl Alcohol, Aqua, 

Rutin, Arginine, Biofl avonoids.

Kwas glicyrytynowy (Glycyrrhetinic Acid), działa nawilżająco, uspokajająco, 

kojąco, przeciwzapalnie. Łagodzi podrażnienia, swędzenie, działa 

przeciwobrzękowo, ogranicza łuszczenie. Efektywnie kondycjonuje, polepsza 

wygląd skóry suchej z uszkodzoną barierą lipidową. Ze względu na zdolność 

hamowania aktywności tyrozynazy, działa depigmentacyjnie. Potencjalny 

środek rozjaśniający, zapobiegający hiperpigmentacji skóry. Wzmacnia 

naczynia krwionośne, pomaga zmniejszyć zaczerwienienia i podrażnienia, 

charakterystyczne dla takich defektów skóry, jak trądzik, trądzik różowaty, czy 

łuszczyca. 

Biofl awonoidy (Biofl avonoids), w tym rutyna (Rutin), efektywnie chronią przed 

działaniem wolnych rodników. Dzięki hamowaniu aktywności hialuronidazy oraz 

elastazy wzmacniają tkankę łączną oraz uszczelniają naczynia krwionośne. 

Skutecznie chronią przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Poprawiają 

nawilżenie i napięcie, zapobiegają przedwczesnemu starzeniu skóry. Kondycjonują 

i regenerują ją, nawet w przypadku bardzo intensywnego opalania. Działają 

przeciwobrzękowo, rozkurczowo, przeciwświądowo, przeciwbakteryjnie. Łagodzą 

stany zapalne i trądzikowe. Ograniczając działalność oksydazy askorbinowej, 

zapobiegają utlenianiu witaminy C, korzystnie wpływają na jej aktywność. 

Surowiec działający kojąco, łagodząco, przeciwzapalnie. Redukuje 

uczucie swędzenia skóry, pomaga w gojeniu się ran. Wysoce skuteczny 

składnik w pielęgnacji skóry atopowej. Skuteczny środek preparatów do 

i po opalaniu. 

POLYPLANT HG. Regeneracja, ochrona, nawilżanie – skóra. 

INCI: Aqua, Glycerin, Alcohol denat., Saccharum Offi  cinarum Roots Extract, 

Panicum Miliaceum Semen Extract, Arginine, Sanicula Europaea Herbal Extract, 

Proline, Ascorbic Acid, Malic Acid, Alanine, Phenethyl Alcohol, Rosmarinic Acid, 

Serine. 
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Ekstrakt z żankiela zwyczajnego (Sanicula Europaea), cenne źródło kwasu 

chlorogenowego i rozmarynowego, efektywnych środków przeciwzapalnych 

i  przeciwrodnikowych. Nośnik estrów saponin triterpenowych, glikozydów 

flawonoidowych, garbników, kwasów organicznych, sacharozy, olejku 

eterycznego. Efektywnie hamuje rozwój bakterii i grzybów, chętnie stosowany 

jako środek przyspieszający gojenie ran. 

Ekstrakt z  korzenia cukrowca lekarskiego (Saccharum Offi  cinarum), tzw. 

trzciny cukrowej, cenione źródło cukrów, aminokwasów, składników mineralnych, 

kwasów owocowych tzw. AHA. Złuszcza powierzchownie warstwę rogową 

naskórka, pobudza działanie fi broblastów, stymuluje syntezę podstawowych 

białek strukturalnych: kolagenu i  elastyny, wspomaga odnowę i regenerację 

skóry właściwej. 

  Ekstrakt z nasion prosa (Panicum Miliaceum), nośnik naturalnych 

aminokwasów, między innymi metioniny i cysteiny, stanowiących istotne elementy 

budulcowe keratyny – podstawowego białka strukturalnego włosów. Stanowi 

także cenne źródło witamin, szczególnie z grupy B, jak również soli mineralnych 

(wapnia, żelaza, potasu, krzemu, magnezu). Efektywny środek regenerujący, 

nawilżający. Działa przeciwgrzybicznie, stymuluje wzrost włosów. 

Kwas rozmarynowy (Rosmarinic Acid ), związek o właściwościach 

antybakteryjnych, antywirusowych, przeciwzapalnych. Antyoksydant, zaliczany 

do wyjątkowo efektywnych zmiataczy wolnych rodników. Poprzez regulowanie 

aktywności tyrozynazy i stymulowanie produkcji melaniny stanowi aktywny układ 

indukujący endogenne mechanizmy obronne skóry i skuteczny środek w walce 

ze skutkami nadmiernego promieniowania UV. 

Działanie nawilżające surowca dodatkowo wzbogacone poprzez obecność 

aminokwasów i gliceryny.

Surowiec działający efektywnie antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie. 

Zmniejsza uczucie pieczenia i swędzenia skóry. Działa regenerująco, 

nawilżająco. Szczególnie polecany do skóry wrażliwej, podrażnionej. 

Wzmacnia także włókno włosowe, kondycjonuje je. 

Działanie przeciwstarzeniowe (anti-aging)
POLYPLANT UL. Działanie przeciwstarzeniowe – skóra.  

INCI: Alcohol denat., Glycerin, Aqua, Phenethyl Alcohol, Ursolic Acid, Oleanolic 

Acid, Panthenol, Sodium Lactate.

Kwasy ursolowy (Ursolic Acid ), inhibitor enzymów odpowiadających 

za powstawanie reakcji zapalnych, wykazuje własności przeciwzapalne 

i antymikrobowe. Efektywny antyoksydanty, ogranicza wydzielanie histaminy. 

Działa przeciwalergicznie, antybakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwobrzękowo. 

Wzmacnia naczynia krwionośne, przyspiesza proces ziarninowania ran. Efektywnie 

regeneruje skórę zniszczoną działaniem promieni UV, chroni przed powstawaniem 

zmarszczek, spłyca już istniejące. Poprzez poprawę krążenia krwi w skórze 

i aktywację komórek macierzy, stymuluje porost włosów, chroni skórę głowy przed 

podrażnieniami, łupieżem, łysieniem plackowatym. 

Kwas oleanolowy wspomaga własności przeciwzapalne i antymikrobowe 

kwasu ursolowego. Odgrywa kluczową rolę w pracy gruczołów łojowych, 

ogranicza wydzielanie łoju. 

D-pantenol (Panthenol), prowitamina witaminy B5, wpływa aktywizująco na 

podziały komórkowe, działa regenerująco, stymuluje wzrost i odnowę komórek 

naskórka i skóry właściwej. Dzięki zdolności utrzymywania w skórze wilgoci 

wykazuje silny efekt nawilżający i zmiękczający. Działa przeciwzapalnie, łagodzi 

podrażnienia, przyspiesza procesy gojenia uszkodzeń naskórka i skóry, wpływa 

korzystnie na gojenie drobnych skaleczeń. Stymuluje proces pigmentacji, 

zmniejsza rumień, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia słoneczne. 

Działanie nawilżające preparatu wspomaga efektywnie gliceryna (Glycerin) 

i mleczan sodu (Sodium Lactate).

Surowiec cechujący się wyjątkowymi właściwościami regenerującymi 

w stosunku do skóry, w tym także uszkodzonej promieniami słonecznymi. 

Poprawia strukturę kolagenu skóry, przez co zwiększa jej sprężystość, 

opóźnia proces starzenia. Wykazuje działanie przeciwzapalne, wybiela 

plamy starcze. 

Surowce wielofunkcyjne – nawilżanie, ochrona, 
pielęgnacja
POLYPLANT PS plus. Ochrona, pielęgnacja, nawilżanie – skóra. 

Pielęgnacja – włosy.

INCI: Olea Europaea Oil, Myristyl Lactate, Linoleic Acid, Tocopheryl Acetate, 

Phytosterole.

Wyselekcjonowana frakcja oleju z oliwek natłuszcza skórę, tworzy na jej 

powierzchni fi lm okluzyjny, gwarantujący odpowiednie nawilżenie. Wspomaga 

penetrację innych składników aktywnych preparatu. Zawarty w nim skwalen, 

naturalny komponent ochronnej warstwy lipidowej, w połączeniu z witaminą 

E (tokoferole) zabezpiecza skórę przed działaniem szkodliwych czynników 

zewnętrznych. Efektywnie chroni ją przed wolnymi rodnikami, a w konsekwencji 

przed stresem oksydacyjnym. Efektywnie zapobiega uszkodzeniom komórek, 

opóźnia proces fotostarzenia skóry. 

Kwas linolowy, zaliczany do grupy NNKT, stosowany miejscowo włącza się 

w strukturę błon komórek warstwy korneocytowej. W połączeniu z fi tosterolami 

skutecznie wzmacnia uszkodzoną barierę naskórkową, hamuje utratę wody, 

ogranicza współczynnik TEWL, likwiduje objawy suchej skóry. Obecność fi tosteroli 

zapewnia efekt przeciwzapalny, regenerujący, kojący, przeciwświądowy. 

Surowiec spełniający wymogi jednostek certyfi kujących kosmetyki 

naturalne m.in. Natrue i Ecocertu. Odpowiednio dobrane składniki działają 

zarówno renatłuszczająco, nawilżająco, ochronnie, jak i pielęgnacyjnie. 

Efektywnie przeciwdziała utracie wody, gwarantuje przywrócenie 

prawidłowej funkcji naskórka, hamuje procesy starzenia skóry. Polecany 

w przypadku skóry suchej, starzejącej się, zmęczonej z uszkodzoną barierą 

lipidową. Efektywny surowiec w przypadku atopowego zapalenia skóry 

(AZS). Skuteczny także w przypadku pielęgnacji włosów. 

POLYPLANT Me special. Ochrona, działanie praciwtrądzikowe, 

dezodoryzujące – skóra. Działanie przeciwłupieżowe  – włosy.  

INCI: Aqua, Phenethyl Alcohol, Alcohol denat., Glycerin, Melissa Offi  cinalis 

Extract, Hydroxycinnamic Acid, Ferulic Acid, p-Anisic Acid, Rutin, Rosmarinic 

Acid, Citric Acid.

Wyselekcjonowany ekstrakt z melisy (Melissa Offi  cinalis), zawierający garbniki, 

kwasy organiczne, polifenolokwasy, olejek eteryczny działa antyoksydacyjnie, 

tonizująco, łagodząco. Efektywnie reguluje wydzielanie łoju. 

Kwasy rozmarynowy (Rosmarinic Acid) i ferulowy (Ferulic Acid), efektywne 

związki antybakteryjne, antywirusowe, przeciwzapalne. Działają antyoksydacyjnie, 

efektywnie neutralizują wolne rodniki. Kwas ferulowy zwiększa także 

aktywność enzymów odpowiedzialnych za ich neutralizowanie. Ogranicza 

stres oksydacyjny, a w konsekwencji zwiększa naturalne jej zabezpieczenie. 

Poprzez regulowanie aktywności tyrozynazy i stymulowanie produkcji melaniny, 
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indukują endogenne mechanizmy obronne skóry. Skuteczne środki w walce ze 

skutkami nadmiernego promieniowania UV. Kwas ferulowy posiada zdolność 

absorbowania promieniowania słonecznego w pełnym zakresie UV B i części 

UV A (między 320 a 340 nm). 

Ich działanie wspomaga kwas anyżowy (Anisic Acid ), który wykazuje 

wysoką aktywność mikrobiologiczną, efektywnie zmniejsza ryzyko rozwoju 

infekcji o podłożu grzybiczym. Zaliczany do układów naturalnych o działaniu 

konserwującym. 

Rutyna (INCI: Rutin), fl awonoid o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, 

skutecznie wymiata wolne rodniki, w tym również niektóre ich wysoce reaktywne 

formy. Ogranicza degradację kolagenu, działa przeciwwysiękowo, przeciwzapalnie, 

przeciwalergicznie. Poprawia wytrzymałość naczyń krwionośnych, reguluje ich 

przepuszczalność. Zabezpiecza komórki przed wpływem promieniowania UV. 

Cechuje się właściwościami bakteriostatycznymi, zarówno w stosunku do bakterii 

Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. Inhibitor oksydazy utleniającej kwas 

askorbinowy, efektywnie wydłużający działanie witaminy C. 

Surowiec wielofunkcyjny, zapewnia skórze nie tylko efektywną 

ochronę, ale także skutecznie opóźnia proces jej starzenia. Cenny składnik 

preparatów kosmetycznych uzupełniających ochronę przeciwsłoneczną. 

Hamuje proces tworzenia reakcji zapalnych, takich jak rumień, oparzenia. 

Zapobiega zmianom nowotworowym. Efektywny środek antycelulitowy.

Efektywny środek w przypadku pielęgnacji przetłuszczającej się skóry 

i włosów. Cechuje go działanie przciwtrądzikowe, przeciwłupieżowe, 

dezodoryzujące. 

Działanie przeciwtrądzikowe, przeciwłupieżowe
Wiele dysfunkcji skóry i włosów związanych jest ze wzmożonym wydzielaniem 

łoju sprzyjającego rozwojowi mikroorganizmów oraz wywołującego stany zapalne. 

Rozwijające się bakterie beztlenowe – Propionibacterium acnes stanowią źródło 

enzymów lipolitycznych powodujących rozkład triglicerydów tłuszczowych łoju 

i uwalnianie kwasów tłuszczowych, które działają w stosunku do skóry drażniąco. 

Jednym z częściej występujących schorzeń dermatologicznych, które rozwijają 

się na podłożu tłustej cery, jest trądzik pospolity – acne vulgaris. Cera trądzikowa 

ma obniżony system obronny, jest bardzo wrażliwa. 

Obecności mikroorganizmów Malassezia furfur (Pityrosporum ovale), 

przypisuje się kolejną istotną dolegliwość, jaką stanowi łupież. 

W przypadku obydwu dysfunkcji stosowanie preparatów kosmetycznych ma 

na celu: zmniejszenie objawów łojotoku, stabilizację naturalnej fl ory bakteryjnej, 

ograniczenie rozwoju bakterii patogennych, regulację procesu rogowacenia, 

spłycenie warstwy rogowej.

SKINWELL ZPA plus. Działanie praciwtrądzikowe, dezodoryzujące 

– skóra. Działanie przeciwłupieżowe – włosy. 

INCI: Aqua, Alcohol denat., Polyglyceryl-4 Caprate, Zinc PCA, Arginine, Polygly-

ceryl-3 Caprylate, p-Anisic Acid.

Sól cynkowa kwasu piroglutaminowego (Zinc PCA), reguluje wydzielanie 

sebum, hamuje aktywność gruczołów łojowych. Działa przeciwdrobnoustrojowo, 

przeciwzapalnie. Dezaktywując enzym 5-alfa-redukatazę, ogranicza 

przekształcenie testosteronu do dihydrotestosteronu. Przeciwdziała wypadaniu 

włosów oraz opóźnia proces siwienia. Zwiększa objętość włosów. Wykazuje także 

działanie nawilżające, aktywuje syntezę kolagenu, ogranicza proces fotostarzenia, 

zmniejsza zmarszczki. 

Obecny kwas anyżowy (Anisic Acid), pozyskiwany z rumianku, wraz z argininą 

(Arginine), działa przeciwbakteryjnie oraz dezodorująco. 

Efektywny surowiec w przypadku wszystkich dysfunkcji związanych 

z rozwojem mikroorganizmów. Wykazuje szerokie spektrum działania 

przeciwko rozmaitym bakteriom oraz grzybom, które wpływają ujemnie 

na stan skóry i włosów. Polecany w przypadku trądziku, łupieżu, grzybic. 

Zapobiegając tego typu dysfunkcjom, działa także pielęgnacyjnie. 

SKINWELL DFA. Działanie praciwtrądzikowe, dezodoryzujące – skóra. 

Działanie przeciwłupieżowe – włosy.

INCI: Polyglyceryl-3-Caprylate, Phenoxyethanol, Alcohol denat., Polyglyceryl-

-4-Caprate, Bisabolol, Glyceryl Laurate, p-Anisic-Acid.

Bisabolol – naturalny związek czynny olejku rumianku lekarskiego, działa 

przeciwbakteryjnie, kojąco, łagodząco i przeciwinfekcyjnie. Cechują go bardzo silne 

właściwości przeciwzapalne; ogranicza reakcje prozapalnych cytokin (IL-1), łagodząc 

podrażnienia i zaczerwienie skóry wywołane działaniem szkodliwych czynników 

zewnętrznych, przyspiesza proces gojenia; efektywny składnik regenerujący 

i uspokajający skórę; polecany do pielęgnacji cery delikatnej, skłonnej do 

podrażnień, może być stosowany w preparatach dla niemowląt i małych 

dzieci. Hamuje nadmierny rozrost naskórka i gruczołów łojowych; chętnie 

wykorzystywany w terapii zmian trądzikowych i łuszczycy, w preparatach 

łagodzących i przeciwbakteryjnych. Promotor przejścia przezskórnego, zwiększa 

przenikanie substancji aktywnych przez warstwę rogową naskórka. 

Kwas anyżowy (Anisic Acid ), naturalny składnik pozyskiwany miedzy 

innymi z ziaren anyżu, wykazujący wysoką aktywność mikrobiologiczną. Działa 

antyseptycznie, zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji o podłożu grzybiczym. Naturalny 

konserwant. 

Efek tywny surowiec antymikrobowy, przeciw trądzikowy, 

przeciwłupieżowy. Działa antyperspiracyjnie. Skuteczny składnik m.in. 

dezodorantów, preparatów przciwtrądzikowych, kosmetyków do higieny 

stóp. 

Pielęgnacja włosów
POLYPLANT RWB. Kondycjonowanie, pielęgnacja – włosy. 

INCI: Aqua, Alcohol denat., Oryza Sativa Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, 

Phenethyl Alcohol, Proline, Alanine, Serine, Citric Acid, Biotin. 

Hydrolizowane białko pszeniczne (Hydrolyzed wheat proteine), tworząc 

na powierzchni skóry i włosów barierę ochronną, wygładza ich powierzchnię, 

zapewnia odpowiednie nawilżenie. Wyrównuje ubytki w strukturach włókna 

włosowego, zabezpiecza je przed działaniem czynników termicznych. Efektywnie 

kondycjonuje włosy, ułatwia ich rozczesywanie. Działa także antyseptycznie.

Witamina B7, znana również, jako witamina H, a także biotyna (Biotyn), 

skutecznie likwiduje płytkie zmarszczki, nawilża, rozjaśnia przebarwienia. 

Skuteczny środek do pielęgnacji włosów. Chroni je przed wypadaniem 

i odbarwieniem, pogrubia, uelastycznia, nadaje połysk. 

Ekstrakt z ryżu (Oryza Sativa), aktywny składnik zapewniający długotrwałe 

nawilżenie skóry i włókna włosowego. Działa antyoksydacyjnie, odżywczo, 

przeciwłojotokowo. 

Surowiec działa odżywczo na włosy, zmniejsza wydzielanie łoju, 

ogranicza wypadanie włosów.  Efektywnie pielęgnuje skórę głowy.

Literatura dostępna u autora.

Surchem Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, tel: +48422908260, fax: +48422908261,   www.surchem.pl,   www.polygon.ch

Surchem Sp. z o. o.  jest  dystrybutorem  specjalistycznych surowców i dodatków chemicznych  
dla wielu branż przemysłu m.in. kosmetyka, farmacja, chemia gospodarcza, tworzywa  
sztuczne, farby i lakiery oraz chemia budowlana. 

Firma należy do szwajcarskiej grupy POLYGON CHEMIE A.G. działającej od ponad  
30 lat w krajach Europy Zachodniej, obecnie rozwijającej swoją działalność  
w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Staramy się, aby nasza oferta dostosowana była  
do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Celem naszej firmy jest pomoc w zakresie projektowania nowych wyrobów  
i rozwiązywaniu problemów technologicznych poprzez dobór odpowiednich surowców  
i dodatków. Surchem Sp. z o. o. dysponuje pełnym zapleczem sprzedażowym, doradczym 
oraz logistycznym niezbędnym do oferowania surowców chemicznych i obsługi klientów na 
terenie całego kraju. 

Zapraszamy do współpracy, 
Surchem Sp. z o. o.

www.surchem.pl www.polygon.ch

ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, tel.: +48 42 290 82 60, +48 42 290 82 62, fax: +48 42 290 82 61, e-mail: surchem@surchem.pl


