MELATULINE
SPILANTHES ACMELLA EXTRACT

DANE KONTAKTOWE
MELALEUCA Poland Spółka z o.o.
Firma Australijsko-Polska
ul. Aleja Korfantego 5/1
44-100 Gliwice
NIP: 631-189-12-28
tel.: (0-32) 231-63-11
fax: (0-32) 230-86-04
e-mail: melaleuca@melaleuca.com.pl

Melaleuca Poland Sp. z o.o. Firma Australijsko-Polska z siedzibą w Gliwicach od 1996 roku produkuje dermokosmetyki
na bazie olejku z drzewa herbacianego - seria Tea Tree Oil oraz aloesu - seria Aloe Vera. W 2017 roku ﬁrma opracowała
jedyną na polskim rynku pastę do zębów, zawierającą kompleks TeaTree&Propolis, a w 2019 roku powstała seria
MelaMedica dla skóry problematycznej.
Obecnie w przygotowaniu jest seria preparatów przeciwzmarszczkowych, zawierających ekstrakt spilantolu, którego
technologię otrzymywania zrealizowano w ramach projektu: POIR.02.03.02-24-0051/18 „Opracowanie technologii
otrzymywania ekstraktu (2E,6Z, 8E)-N-izobutylo-2,6,8-dekatrienoamidu (spilantolu) na bazie roślin astrowatych
(np. Acmella Oleracea) do produkcji preparatów przeciwzmarszczkowych”.

MELATULINE
to naturalny, ekologiczny surowiec kosmetyczny otrzymywany metodą ekstrakcji z naziemnych
części rośliny Acmella oleracea uprawianej na terenach Podlasia. Skuteczne działanie
surowca zapewnia substancja aktywna o nazwie SPILANTOL.
ź
ź
ź
ź

skoncentrowany, zawierający min. 5% SPILANTOLU
o wysokiej stabilności
standaryzowany
w rozpuszczalniku kompatybilnym ze składem typowych kosmetyków

Badania aparaturowe i aplikacyjne potwierdziły
ź zmniejsza najbardziej widoczne oznaki starzenia skóry twarzy
ź wyraźnie wygładza skórę twarzy
ź redukuje zmarszczki mimiczne
ź poprawia kondycję skóry
ź jest szybkim i skutecznym składnikiem ujędrniającym i napinającym
ź jest bardzo dobrze tolerowany

Zastosowanie
ź Pielęgnacja twarzy
preparaty przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe, modelujące owal twarzy
ź Pielęgnacja ciała
ujędrnianie i modelowanie sylwetki
ź Preparaty stomatologiczne
żele przeciwbólowe, żele na afty, pasty do zębów, odświeżacze do ust

SPILANTOL Z ACMELLA OLERACEA
SPILANTHES ACMELLA EXTRACT

Spilantol izolowany z Acmella oleracea jest naturalnym
N-alkiloamidem, wykazującym wielokierunkową aktywność
biologiczną, m.in działanie antybakteryjne, przeciwzapalne,
przeciwbólowe, przeciwgrzybicze i antyhistaminowe. Acmella
oleracea (syn. Spilanthes Oleracea, Jambu, Spilanthes Acmella)
to tropikalna roślina, nazywana rośliną od bólu zęba - toothache
plant lub ziołowym botoksem. W Polsce od niedawna znane są
jej ekologiczne uprawy na terenie Podlasia.
Szczególne zainteresowanie przemysłu kosmetycznego
wzbudza zdolność spilantolu do zmniejszania napięcia mięśni,
co w efekcie zmniejsza ilość i głębokość zmarszczek mimicznych
twarzy. To dzięki tej właściwości kosmetyki, zawierające spilantol
określane są mianem NATURALNEGO ZIOŁOWEGO BOTOKSU.
Skoncentrowany ekstrakt z naziemnych części rośliny Acmella
oleracea, zawierający spilantol w odpowiednim stężeniu
wykazuje właściwości napinające i ujędrniające. Powodując
rozluźnienie mięśni mimicznych twarzy, pomaga wygładzić
i zmniejszyć widoczne zmarszczki, które są częściowo
spowodowane napiętymi lub skurczonymi mięśniami. Oprócz
blokowania aktywności skurczowej mięśni twarzy, spilantol
wykazuje również działanie pielęgnujące (przeciwbakteryjne,
przeciwzapalne, przeciwutleniające). Poprzez stymulację
ﬁbroblastów pobudza je do produkcji elastyny i kolagenu.

Redukuje również defekty skóry spowodowane uszkodzeniami
słonecznymi, zanieczyszczeniem środowiska lub zanikiem
podskórnej tkanki miękkiej.
Kuracja mająca na celu poprawę kondycji skóry twarzy
polega na zewnętrznej aplikacji preparatu (serum, krem, żel),
co pozwala na wyeliminowanie uciążliwych skutków iniekcji
domięśniowych (np. zaczerwienienie w okolicy nastrzykiwania,
mikrokrwiaki).
Dzięki udokumentowanemu działaniu przeciwbólowemu,
przeciwzapalnemu oraz miejscowo znieczulającemu esktrakt,
zawierający spilantol znajduje zastosowanie jako komponent
past do zębów oraz przeciwbólowych żeli stomatologicznych.
Ponadto spilantol poprawia wchłanianie innych składników
aktywnych preparatu kosmetycznego, co przyczynia się
do zwiększenia skuteczności kosmetyku oraz pozwala
ograniczyć koszty produkcji.

BADANIA APLIKACYJNE I APARATUROWE
Badania aplikacyjne i aparaturowe przeprowadzono z udziałem 20 ochotników, kobiet i mężczyzn w wieku
od 45 do 65 lat. Preparat, zawierający 2% MELATULINE aplikowano dwa razy dziennie przez 28 dni.
Skuteczność preparatu oceniono za pomocą specjalistycznego urządzenia pomiarowego ﬁrmy
LMI Technologies GmbH (aparat Primos 3D Lite) oraz wizualnie pod kontrolą dermatologa, obserwując zmiany
w streﬁe „oko” (kurze łapki) oraz w streﬁe „czoło” (pozioma zmarszczka na czole i linie między brwiami).
Badania wykonano przed aplikacją (D0), po 6 godzinach (D6h), po 1 dniu (D1) oraz po 28 dniach (D28)
regularnej aplikacji preparatu.

WIDOCZNE REZULTATY
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NATYCHMIASTOWY EFEKT WYGŁADZENIA ZMARSZCZEK MIMICZNYCH TWARZY!
Błyskawiczne działanie widoczne po pierwszej aplikacji.

Ilość zmarszczek

Długość

Powierzchnia

Głębokość

Objętość

0%
0%
-1%
-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-2%
-2%

Średnia różnica/D0, %

-3%
%
,
0
D
/
-4%
a
ci
n
ż
ó
r
ia -5%
n
d
e
r
Ś
-6%

-3%

-2%

-3%

-6%
-7%
-7%
-8%
-8%
-9%

95% ochotników
z pozytywnym efektem

strefa oko

strefa czoło

całość

Rys.1. Efekt
Rys.1.
redukcji
Efektzmarszczek
redukcji zmarszczek
po 1. aplikacji
po pierwszej
(D6h) preparatu
aplikacjiMELATULINE
(D6h)
Rys.1. Efekt redukcji zmarszczek po 1. aplikacji (D6h) preparatu MELATULINE

Efekty działania spilantolu są widoczne już po pierwszej aplikacji preparatu, zawierającego 2% MELATULINE.
Wyniki pomiarów wykazały wygładzenie zmarszczek czołowych o 8% oraz redukcję „kurzych łapek” o 6% już po 6 godzinach.

DŁUGOTRWAŁY EFEKT REDUKCJI ZMARSZCZEK
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Rys.3. Efekt redukcji zmarszczek w streﬁe "oko" po 1. aplikacji (D6h) oraz po 28 dniach kuracji (D28)
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Rys.2. Efekt redukcji zmarszczek po 1. aplikacji (D6h) oraz po 28 dniach kuracji (D28)
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Rys.4. Efekt redukcji zmarszczek w streﬁe "czoło" po 1. aplikacji (D6h) oraz po 28 dniach aplikacji (D28)

Efekty obserwowane po 6 godzinach są jeszcze wyraźniejsze po 28 dniach regularnej kuracji, co potwierdza długotrwały efekt działania spilantolu.
Po upływie 6 godzin odnotowano średnią redukcję zmarszczek o 7%, a po 28 dniach stosowania aż o 13%.
Pozytywny efekt redukcji zmarszczek mimicznych twarzy obserwowano u 100% ochotników!

Badania aplikacyjne
Opinia ochotników testujących skuteczność preparatu MELATULINE (% Satysfakcji)
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Efekt redukcji
przebarwień

Aż 80% ochotników stwierdziło, że produkt zmniejsza widoczność zmarszczek oraz powoduje, że ich skóra jest bardziej jędrna.
85% probantów zaobserwowało poprawę kondycji skóry twarzy, a 65% że produkt zmniejsza widoczność przebarwień na skórze.
Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono badaniami aparaturowymi i aplikacyjnymi pod nadzorem dermatologa w laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

MELALEUCA Poland Sp. z o.o. we współpracy z naukowcami Wydziału Chemicznego
Politechniki Śląskiej opracowała efektywną technologię otrzymywania ekstraktu,
zawierającego min. 5% spilantolu oraz potwierdziła obecność tej substancji aktywnej
w ekstrakcie przygotowanym z naziemnych części rośliny uprawianej na polskich terenach.

SPILANTOL
(2E,6Z,8E)-N-izobutylo-2,6,8-dekatrienamid
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IDENTYFIKACJA
SUBSTANCJI
AKTYWNEJ

SPECYFIKACJA
Własności organoleptyczne
Wygląd ...................................................... oleista ciecz
Barwa ........................................................ od jasnożółtej do żółtej
Zapach ...................................................... słaby, charakterystyczny
Własności ﬁzykochemiczne
Całkowita zawartość spilantolu .............. min. 5% wag.
Rozpuszczalność w temp. 20°C .............. oleje roślinne, tłuszcze; nierozpuszczalny w wodzie
Gęstość w temp. 20°C ............................. 0,93-0,96 g/cm3
Dostępne opakowania ……………………… ciemne szklane butelki 100g, 200g
INCI ........................................................... Spilanthes Acmella Extract (and) Caprylic / Capric Triglyceride
CAS ............................................................ 90131-24-1 / 73398-61-5
Transport i warunki przechowywania
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed dostępem światła i powietrza. Przed użyciem wymieszać.

POTWIERDZENIE
SKUTECZNOŚCI

