SUROWCE KOSMETYCZNE
PRODUKOWANE PRZEZ
DROŻDŻE PIEKARNICZE
SACCHAROMYCES
CEREVISIAE
Nr ref. PL234032B1
OPIS TECHNOLOGII:
Przedmiotem wynalazku jest biotechnologiczna
metoda
produkcji
unikalnych
surowców
kosmetycznych z zastosowaniem drożdży, która
umożliwia otrzymanie naturalnego produktu
w procesie zaprojektowanym z dbałością
o środowisko naturalne.
ZASTOSOWANIE:
Aromat różany (2-fenyloetanol, 2-PE) produkowany
na PW pochodzi z całkowicie naturalnego procesu
biosyntezy 2-PE na drodze biotransformacji
L-fenyloalaniny (naturalnego aminokwasu) za
pomocą drożdży piekarniczych Saccharomyces
cerevisiae. Bioferment to z kolei przefermentowany
olej rzepakowy jakości spożywczej, powstający
w trakcie sprzężonej z wytwarzaniem aromatu
różanego
produkcji
mikrobiologicznej.
W
procesie fermentacji powstają m. in. wolne,
nienasycone kwasy tłuszczowe (omega 3, 6 i 9),
gliceryna, kwas octowy o działaniu bakterio- i
grzybobójczym oraz rozjaśniającym, a także 2-PE
(1,5–3%) nadający przyjemny różany zapach
i pełniący funkcję konserwantu. Efektem procesu
fermentacji jest powstanie naturalnej mieszaniny
znacznie lepiej przyswajalnej przez skórę
w porównaniu z surowym olejem rzepakowym.
Obydwa produkty przeszły pomyślnie testy
mikro-biologiczne,
fizyko-chemiczne
oraz
dermatologiczne oraz zostały skomercjalizowane
przez spin-off PW, spółkę BIOTmi Sp. z o.o. Obecnie
są wykorzystywane w formulacjach kosmetycznych
polskich firm SENKARA i SOHO Cosmetics, które
są dostępne zarówno na polskim jak i europejskim
rynku.

INNOWACYJNOŚĆ/ KORZYŚCI:
•

•

•

•

Oba surowce mają status produktów naturalnych
(produkowane w przyjaznej dla środowiska ścieżce
biotechnologicznej z wykorzystaniem naturalnych
drożdzy).
Bioferment to nowość na rynku, według naszej
najlepszej wiedzy w Polsce ani krajach ościennych,
nie ma firm produkujących taki surowiec, bądź są
one niewidoczne na rynku.
Fermentacja oleju za pomocą drożdży
Saccharomyces cerevisiae powoduje hydrolizę
niektórych wiązań, dzięki czemu składniki
odżywcze stają się znacznie lepiej przyswajalne
przez skórę.
Wykazuje
działanie
nawilżające
i regenerujące.

ETAP GOTOWOŚCI:
Produkt - TRL9; dostarczany w postaci
gotowej technologii
MOŻLIWOŚCI:
Licencjonowanie praw (oba produkty), zakup
produktu (dotyczy Biofermentu)
STATUS IP:
Patent PL234032B1
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