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Wielofunkcyjny dodatek 
kosmetyczny

EFFISIN® LA NATURAL



Effisin® LA natural to wielofunkcyjny dodatek kosmetyczny o dobrej skuteczności bakteriobójczej, 
przeznaczony do aplikacji na bazie wody. Można go stosować w produktach: Leave-On, Rinse-Off, 
Wet Wipes, Sensitive oraz Natural. Może być wykorzystany w produktach o przyjaznym dla skóry pH <5,5. 

W celu zapewnienia pełnej ochrony produktu może być konieczne zastosowanie boostera o właści-
wościach grzybobójczych. Substancją aktywną w produkcie jest Levulinic Acid, który jest substancją 
pochodzenia naturalnego, otrzymywaną z kukurydzy. Substancje w produkcie stanowią ok. 50% kwasu 
lewulinowego i ok. 50% wody.

Nazwa chemiczna: 4-oxovaleric acid
Nazwa INCI:  Levulinic Acid, Water
CAS no:    123-76-2
EC no:   204-649-2

Test skuteczności konserwacji kosmetyków 
(Schülke CosPET) 

Metoda ta jest używana do ustalenia sku-
teczności środków konserwujących w produk-
tach kosmetycznych takich jak: kremy,płyny 
kosmetyczne i szampony. Testowany konserwant 
jest dodawany w różnym stężeniu do niezakon-
serwowanych próbek. Następnie próbki zakaża 
się pojedynczymi szczepami bakterii lub grzybów. 
Wzrost drobnoustrojów ocenia się półilościowo. 

 
Po zaszczepieniu liczba drobnoustrojów 
zmniejsza się z czasem. Ostateczna ocena 
jest przeprowadzana zgodnie z Farmakopeą 
Europejską.
Skuteczna dawka środka konserwującego 
zależy od wrażliwości produktu na zakażenia 
mikrobiologiczne, jakości surowców i higieny 
produkcji. Optymalne używane stężenie powinno 
być zawsze określane przy pomocy testu 
obciążeniowego (np. Schülke CosPET).

Stosowanie

Stosowanie Effisin® LA natural w stężeniach  
0,4%-1,0% pozwala na osiągnięcie dobrych 
wyników konserwacji przy zachowaniu wartości 
pH <5,5 i temperatury <80°C.
Effisin® LA natural wykazuje dobrą zgodność ze 
składnikami kosmetyków. Zaleca się sprawdzenie 
wartość pH gotowego produktu na koniec procesu 
produkcji i jeśli to konieczne dostosować pH tak, 
aby wartość nie przekraczała 5,5. 

Effisin® LA natural jest w pełni skuteczny jedynie 
w kwaśnych układach. Powyżej pH 5,5 traci 
częściowo swoją efektywność. Jest to proces 
odwracalny i wiąże się ze skutecznością kwasu 
lewulinowego jedynie w formie niezdysocjowanej.
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Effisin® LA natural dobrze rozpuszcza się 
w wodzie i rozpuszczalnikach polarnych:

Wyniki testu redukcji bakterii

Magazynowanie, opakowania, transport

Effisin® LA natural dostępny jest w fabrycznych 
pojemnikach wykonanych z polietylenu (HDPE). 
Materiały opakowaniowe nie zawierają PVC. 
Etykiety wykonane są z PE.
Czas przydatności do użycia: 24 miesiące od daty 
produkcji. Produkt należy magazynować w ory-
ginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach  
z dala od żywności, w temperaturze pokojowej.

Klasyfikacja dotycząca transportu: UN 3265 

Zagadnienia dotyczące bezpiecznego stosowania, 
przechowywania, transportu, jak również 
klasyfikacja mieszaniny znajdują się w Karcie 
Charakterystyki.

Rekomendowane dawki
 • kremy, balsamy: 0,4-1,0% 
 • produkty do mycia (np. szampony, płyny do kąpieli i płyny do mycia rąk): 0,4-1,0%

Właściwości fizyko-chemiczne
 • wygląd: klarowna ciecz
 • kolor: jasnożółty
 • pH <2,0
 • temperatura zapłonu (ISO 2719): >120oC
 • temperatura wrzenia: >100oC 

 • gęstość (20oC): ok. 1,074-1,087 g/ml
 • rozpuszczalność w wodzie (20oC): łatwo

     rozpuszczalny
 • czas wypływu (DIN 53211 20oC): 10 sek
 • współczynnik refrakcji (20oC): 1,384-1,394 20oC 
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