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Producentom kosmetyków z pomocą przychodzi 
EVONIK Nutriti on & Care GmbH ze swoją znaną 

od dawna technologią poliglicerolowych emulgatorów. 
Najnowszy produkt EVONIK – TEGO® Care PBS 6 (INCI: 
Polyglyceryl-6 Stearate (and) Polyglyceryl-6 Behenate) 
– to naturalny emulgator O/W wytwarzany w procesie 
estryfi kacji gliceryny, otrzymywanej z oleju rzepakowe-
go, i kwasów tłuszczowych, pozyskiwanych z oleju ko-
kosowego. Uzyskiwana mieszanina estrów, pomimo dość 
wysokiego, bo równego 13 HLB, jest bardzo łagodna, nie 
powoduje podrażnienia skóry i łatwo ulega biodegrada-
cji. TEGO® Care PBS 6, dzięki naturalnemu pochodze-
niu, przyjaznemu dla środowiska procesowi produkcji 
oraz biodegradowalności, posiada certyfi katy Ecocert, 
Cosmos i NaTrue.

Skuteczność stabilizacji

Najistotniejsze dla oceny emulgatora własności sta-
bilizujące TEGO® Care PBS 6 oceniano dla czterech róż-
nych systemów emulsyjnych (A-D), zawierających za każ-
dym razem inny, trudny dla zachowania stabilności, do-
datek. Były to odpowiednio: fi ltry organiczne o SPF 50 w 
połączeniu z repelentem owadów, fi ltr UV rozpuszczalny 
w wodzie, naturalne konserwanty i elektrolit. Podstawo-
wym kryterium było uzyskanie produktu o stałej, niskiej 
lepkości. Do testu wybrano dodatkowo 6 innych, podob-

TEGO® Care PBS 6

Obserwatorzy rynku kosmetyków do opalania zgodnie przyznają, że w ostatnich latach został on zdominowany 
przez produkty o coraz wyższych współczynnikach ochrony i coraz lżejszym odczuciu na skórze. Sytuacja ta nie 
powinna dziwić, gdyż z punktu widzenia użytkownika, odpowiednie zabezpieczenie skóry przed promieniowaniem 
ultrafi oletowym nie musi oznaczać nieprzyjemnej i ciężkiej aplikacji kosmetyku. Z kolei dla twórców formuły, 
zwiększenie SPF, to przede wszystkim wzrost udziału organicznych fi ltrów UV w recepturze. Jeżeli połączymy to 
z potrzebą utrzymania niskiej lepkości fi nalnego produktu,  koniecznością zachowania przyjemnych walorów użytkowych 
i oczywiście zachowaniem prawidłowej stabilności emulsji w czasie, zadanie opracowania nowej receptury kosmetyku 
na plażę staje się dużo bardziej skomplikowane.

nych jeżeli chodzi o budowę i przeznaczenie, emulgato-
rów O/W. Szczegółowe wykazy składników poszczegól-
nych układów znajdują się w tabelach 1 i 3. 

W ocenie stabilności emulsji wykorzystano parame-
try makroskopowe, takie jak widoczny odciek wody lub 
oleju, zmiany pH i lepkości. Wszystkie pomiary i obser-
wacje zostały wykonane z uwzględnieniem wpływ cza-

Tabela 1. 

Składniki 
i technologia 
przygotowania 
lotionów 
o niskiej lepkości 
zawierających 
fi ltry UV (SPF 50) 
i repelent owadów 
(System A).

Anna Sypniewska
Na podstawie materiałów producenta

– Emulgator do zadań specjalnych
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Tabela 5. 

Sun care lotion 
with insect 

repellent (SPF 50)

Tabela 6. 

Daily protection 
sun care spray 

(SPF 30)

Tabela 8. 
Body energizing 

lotion

kosmetyków. Próbkę możliwości 
tego emulgatora stanowią załączone 
receptury. Dwie spośród nich mogą 
być ciekawą propozycją nowocze-
snych produktów do opalania (tabela 
5 i 6). Dwie pozostałe to emulsje pie-
lęgnacyjne (tabela 7 i 8). 

W ofercie Evonik znajduje się 
wiele innych propozycji emulsji typu 
O/W na bazie TEGO® Care PBS 6, 
również z obszaru kosmetyki dekora-
cyjnej. Unikalne cechy tego emulga-
tora pozwalają na wykorzystanie go 
w opracowaniach ekonomicznych 
rozwiązań technologicznych, takich 
jak procesy O/W typu gorąco/zim-
no. Wszystkich zainteresowanych 
zapoznaniem się z możliwościami 
TEGO® Care PBS 6 zapraszamy do 
skontaktowania się z dystrybuto-
rem Evonik Nutriti on & Care GmbH 
w Polsce, PPU ADARA Sp. z o.o.

Tabela 2. 
Wyniki testów oceny stabilności lotionów do opalania (SPF 50) z repelentem owadów (System A).

su i zmiennych warunków temperatury. Protokół z ob-
serwacji stabilności dla systemu A zobrazowany został 
w tabeli nr 2, zaś pozostałych trzech systemów  w tabeli 
nr 4. Można zauważyć, że spośród testowanych siedmiu 
emulgatorów O/W, tylko Polyglyceryl-6 Stearate (and) 
Polyglyceryl-6 Behenate tworzy emulsję o potwierdzo-
nej stabilności. Podane wyniki jednoznacznie wskazu-
ją na korzyści wynikające z zastosowania TEGO® Care 
PBS 6 jako emulgatora loti onów O/W o niskiej lepkości, 
zawierających fi ltry UV i repelent owadów, jak również 
inne, trudne do ustabilizowania dodatki, w tym rozpusz-
czalny w wodzie fi ltr UV.

Efekt nawilżjący

Przeprowadzony przez producenta test in vivo po-
twierdził wysoką skuteczność Polyglyceryl-6 Stearate 
(and) Polyglyceryl-6 Behenate w nawilżaniu skóry. Uzy-
skane wyniki pomiarów odnoszą się do obszarów, na 
które nie aplikowano emulsji kosmetycznej, jak i do ob-
szarów, na które naniesiono taką samą emulsję kosme-
tyczną, w której funkcję emulgatora pełnił inny produkt 
z oferty Evonik – Polyglyceryl-3 Methylglucose Diste-
arate. Pomiary dokonane w grupie 16 osób potwierdziły 
dwukrotnie wyższy poziom nawilżenia skóry, uzyskany 
dla emulsji zawierającej TEGO® Care PBS 6, niż za po-
mocą znanego ze swoich silnych własności nawilżających  
Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate. Emulgator, 
poza tworzeniem emulsji, zapewnia ważne dla użytkow-
nika działanie nawilżające.

Różnorodność zastosowań

Wielość struktur poliglicerolowych pozwala na wy-
branie spośród nich tych, które najlepiej spełniają po-
trzeby stabilizacji określonych typów emulsji. Mogą to 
być układy tak wymagające, jak niskiej lepkości loti ony 
O/W, zawierające wysokie koncentracje fi ltrów orga-
nicznych, w tym również tych rozpuszczalnych w wodzie. 
Potwierdzona zdolność TEGO® Care PBS 6 do stabiliza-
cji emulsji pozwala na wykorzystanie go w wielu typach 

Tabela 3. 
Składniki pozostałych badanych emulsji o niskiej lepkości (System B-D).

Tabela 4. 

Wyniki testów 
oceny stabilności 
pozostałych 
badanych emulsji 
(System B-D)

Tabela 7. 

Natural cooling 
body lotion


