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 چکیده

به  این ملکولهای بزرگ و طبیعی می باشند. 2و دو انتهای چربی دوست 1فسفولیپیدها دارای یک سر آبدوست

به علت تشابهشان با ترکیبات  .ساز را ایفا کنندنقش امولسیون ، می توانند3فیلیکیمشخصه آمفیواسطه همین 

می  5روی سطح پوست دارند و به راحتی روی الیه های پوست پخش 4طبیعی پوست، تمایل زیادی به جذب

 شوند.
 

ترکیبات طبیعی  کرده،استخراج  )از جمله دانه سویا( فسفولیپیدها را از منابع گیاهی مختلفی« لوکاس مایر»

، 7، بیوفیلیک6به نامهای امولمتیک متنوعیبه آنها اضافه نموده و امولسیون سازهای فسفولیپیدی  دیگری

به را برای دستیابی به فرموالسیون های مختلف و با ویژگی های منحصر به فرد  9و هلیوفیل 8آمیسول سافت

توانند هم به عنوان پایه سازهای فسفولیپیدی میاین امولسیون  صنایع آرایشی و بهداشتی معرفی کرده است.

 ایفای نقش نمایند. 11، هم به عنوان بخش فعال و موثر فرموالسیون10فرموالسیون

 

استفاده از امولسیون سازهای فسفولیپیدی در محصوالت آرایشی رنگی این مزیت را دارد که رنگدانه ها به خوبی 

 12لیپوزومتحت شرایط خاصی همچنین قادند فسفولیپیدها در فاز روغنی پخش شده و لخته نمی شوند.  

 .را تسهیل کنندمورد نظر  موضعبه  ت(سد موثره مختلف )چربی دوست و آبدوش موارسان و دادهتشکیل 
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3 amphiphilic character 
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 base of the formulation 
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 active part of the formulation 
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 در یک نگاه فسفولیپیدی سازهای امولسیون

HELIOFEEL AMISOL 

SOFT 

BIOPHILIC EMULMETIC نام تجاری 

Glyceryl stearate 

citrate (and) 

Polyglyceryl-3 

stearate (and) 

Hydrogenated 

lecithin 

Behenyl alcohol 

(and) Glyceryl 

stearate (and) 

Lecithin (and) 

Glycine soja 

(soybean) sterols 

Lecithin or 

Hydrogenated 

Lecithin +  C12-16 

alcohols (and) 

Palmitic acid 

Lecithin or 

Hydrogenated 

Lecithin 

 INCI نام 

امولسیون های اسپپری  

ضپپپدآفتاب و یپپا کپپپرم،  

 محصوالت آرایشی رنگی

لوسیون و کرم بپرای   انواع

پوست حساس، محصوالت 

بچپپپپپه، ضپپپپپدآفتاب و  

 محصوالت آرایشی رنگی

لوسیون ها و امولسپیون  

هپپپای کپپپره ای بپپپرای 

محصپپوالت مراقبپپت از  

پوسپپت، ضپپد آفتپپاب و  

محصپپپوالت آرایشپپپی  

 رنگی )میکاپ(

محصپپوالت مراقبپپت از  

پوسپت صپورت و بپپدن،   

ضدآفتاب و محصپوالت  

 آرایشی رنگی )میکاپ(

 کاربردها

Applications 

درصد 6تا  3 درصد 6تا  3  درصد 6تا  3   مقدار مصرف - 

8تا  4 7تا  4  7تا  5   pH بهینه - 

به فاز روغنی اضافه 

شود. )آبدهی نیاز 

 نیست(

دقیقه  20آبدهی به مدت 

درجه  65در دمای باالی 
 سانتی گراد

دقیقه  20آبدهی به مدت 

درجه  65در دمای باالی 
 سانتی گراد

سیونفرموال -  

دانه های بژ رنگ یا :  H دانه های زرد کمرنگ دانه های زرد کمرنگ

 خاکستری روشن 

 Sدانه های زرد کمرنگ :  

 شکل ظاهری -

 بهترین منبع: دانه سویا

 
 منابع دیگر: گل آفتابگردان، تخم مرغ، شیر

بعمن  

Origin 
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 مقدمه -1
همه  14رین آنها فسفولیپیدها هستند، ترکیبات اصلی تشکیل دهنده غشاء سلولیکه مهمت 13لیپیدهای قطبی

عمل  16، همچون سدی محافظ و گزینشی15موجودات زنده هستند. فسفولیپیدها با تشکیل ساختار دوالیه ای

 نموده و عمر سلول را تنظیم می کنند.

 
 دوالیه های فسفولیپیدی

 طبیعی ایسازه امولسیون نقش در فسفولیپیدها  1 -1

( ملکولهای بزرگ و 17هافسفولیپیدها )از جمله فسفاتیدیل کولین

و دو  18طراحی دست طبیعت هستند که دارای یک سر آبدوست

، 20فیلیکیمی باشند. این مشخصه آمفی 19انتهای چربی دوست

 مسئول خاصیت امولسیون کنندگی فسفولیپیدها است.

 

 

                                                             
13 Polar lipids 
14 Cellular membrane 
15 Bi-layers 
16 Selective and protective barrier 
17

 phosphatidylcholine 
18

 hydrophilic head 
19

 two lipophilic tails 
20 amphiphilic character 
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-کند تا برای صنایع آرایشی، امولسیونفسفولیپیدها را از منابع گیاهی مختلفی استخراج می« لوکاس مایر»

فسفولیپیدهای دانه سویا مهمترین منبع فراهم کند.  21سازهای طبیعی و سازگار با محیط زیست

 گل آفتابگردان، تخم مرغ و شیر از منابع دیگر می باشند. می باشد.لوکاسمایر 

 
 روش استخراج فسفولیپیدها از دانه سویا

و استخراج روغن آن،  22پس از فشردن دانه های سویا

کنجاله به جا مانده را تصفیه و عمل آوری می کنند تا 

 مخلوطی از لسیتین و فسفولیپیدها به دست آید.

 

درصد لیپیدهای  60مخلوطی است از  23لسیتین

 ( و روغن25د)فسفولیپید + گیکولیپی 24قطبی

 

 می نامند. فسفولیپیدلیپیدهای قطبی فسفردار را 

 
 

                                                             
21 biocompatible 
22

 Soybean 
23

 Lecithin 
24

 Polar lipids 
25 glycolipid 
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 نقش فسفولیپیدها 1-2

  قدرت امولسیون کنندگی  استفاده می شوند، 26به عنوان کمک امولسیون سازوقتی به عنوان

باالیی دارند  HLBفسفولیپیدها در ترکیب با امولسیون سازهای دیگر و یا در ترکیب با موادی که 

 می یابد.افزایش 

  اتصال رنگدانه ها به گروه  ( استفاده می شوند،27محصوالت آرایشی رنگی )میکاپوقتی در

شود. می 30در فاز روغنی و جلوگیری از لخته شدنشان 29فسفولیپیدها منجر به پخش شدنشان 28قطبی

که فرموالسیون در اثر استفاده فسفولیپیدها ویژگی ارزنده دیگری است  31کاهش مطلوب ویسکوزیته

 بسیار مفید است. ]در قالب[رژلب  32مثالً در مرحله ریختن

 

  هستند 34قادر به تشکیل لیپوزومفسفولیپیدها تحت شرایط خاصی  :33سامانه های رهایش .

ها قادرند هم ترکیبات آبدوست، هم ترکیبات کاربرد اصلی لیپوزومها سامانه های رهایش است. لیپوزوم

نموده، نفوذشان به داخل پوست را  36، غالف پوشیده35گار با پوستدوست را در یک ساختار سازچربی

 تسهیل و رساندنشان به هدف مورد نظر را یاری کنند.
 

 

 ←لیپوزوم فسفولیپیدی

 
 

                                                             
26 co-emulsifiers 
27 Make-up 
28 polar group 
29 dispersed 
30 aggregation 
31 interesting decrease in viscosity 
32 pouring 
33

 delivery systems 
34

 liposomes 
35

 skin-compatible  structure 
36 encapsulate 
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 فسفولیپیدها: هم امولسیون ساز هم ماده فعال 1-3

ی پوست، تمایل زیادی دارند. به علت تشابهشان با ترکیبات طبیع 37فسفولیپیدها فعالیت های بیولوژیکی خاصی

می شوند. فسفولیپیدها منبع مهم  39روی سطح پوست دارند و به راحتی روی الیه های پوست پخش 38به جذب

ای محافظ و کنند. روی سطح پوست الیه پوست را حفظ می 40اسیدهای چرب ضروری هستند و انعطاف پذیری

مرطوب بماند.   41یری شده و الیه شاخیبازسازنده تشکیل می دهند تا از هدر رفتن رطوبت پوست جلوگ

 دارند. 44و ماندگار 43عمل نموده و تاثیرات پیوسته 42فسفولیپیدها همچنین در نقش سامانه رهایش

بخش فعال و موثر  به عنوان ، هم45پایه فرموالسیونبه عنوان فسفولیپیدها می توانند هم 

 .ایفای نقش نمایند 46فرموالسیون

عالوه بر  . به عبارت دیگررا با هم ترکیب می کنند 48ویژگی های درمانی پوستی و 47فسفولیپیدها عملکرد فنی

 .شوند، برای پوست نیز مزایا دارنداینکه موجب بهبود ویژگی های فنی فرموالسیون محصول می

 

 

 

 

                                                             
37

 specific  biological  activities 
38 affinity 
39 diffuse 
40 keep  the skin supple 
41 stratum corneum 
42 delivery system 
43 Continuous 
44 Long lasting 
45

 base of the formulation 
46

 active part of the formulation 
47

 Technological function 
48 Skin treating properties 
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 49پروفایل حسی منحصر به فرد 1-4

باالتر را به  HLBکیبات طبیعی با فسفولیپیدها، تر 50کنندگیمایر برای بهینه کردن خاصیت امولسیونلوکاس

 کند. فسفولیپیدها اضافه می

سه نسل از امولسیون سازهای با پایه فسفولیپید هستند که برای  53و هلیوفیل 52، آمیسول سافت51بیوفیلیک

دستیابی به فرموالسیون های مختلف و با ویژگی های حسی منحصر به فرد، توسط لوکاس مایر ساخته و توسعه 

 اند. داده شده 

 54یلمس فسفولیپید

توسط پانلی ذکرشده، فسفولیپیدی  هایامولسیون ساز یک از درصد از هر 4کرمهای پایه حاوی  55پروفایل حسی

از کارشناسان ارزیابی شد. نتایج در همه موارد کمابیش یکسان بود. ویژگی مشخصه همه این کرمها حس لمسی 

 شناخته می شود:« یلمس فسفولیپید»شود و به نام مطلوبی است که  به فسفولیپیدها نسبت داده می 

 56خنک 

 57لغذنده 

 58فاقد اثر چسبندگی 

 59نرم 

 

 
 

                                                             
49 Unique sensorial profile 
50 emulsifying  properties 
51 Biophilic 
52 Amisol™  Soft 
53 Heliofeel™ 
54 Phospholipid Touch 
55 sensory  profiles 
56

 Cool 
57

 Slippery 
58

 Non-tacky 
59 Soft 
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 امولمتیک -2

EMULMETIK 

 

 

 
و فسفولیپیدهای طبیعی است که درصد  60مجموعه ای متشکل از لسیتین ها« امولمتیک»

، خیس 62ولسیون سازمتفاوتی دارند. از امولمتیک می توان به عنوان کمک ام 61کولینفسفاتیدیل

 را می توان برای بهینه سازی انواعدر فرموالسیون استفاده نمود. امولمتیک ها  64و ماده فعال 63کننده

 .فرموالسیونها استفاده نمود

                                                             
60 Lecithin 
61

 Phosphatidyl Choline 
62

 Co-emulsifiers 
63

 Wetting agent 
64 Active ingredients 
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 بیوفیلیک -3

BIOPHILIC 

 

 

 
المالر طبیعی پتنت شده است که بر اساس ویژگی  O/Wبیوفیلیک یک سامانه 

ها در ترکیب با دیگر لیپیدهای گیاهی، امولسیون کنندگی فسفولیپید

امولسیونهای روغن در آب المالر تشکیل می دهد و احساس خوشایندی روی 

 پوست ایجاد می کند.  
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 توسط بیوفیلیک65المالر امولسیونی تشکیل شبکه 3-1

در ترکیب با اسیدهای چرب و الکل های چرب، قدرت امولسیون کنندگی فسفولیپیدها بیشتر می شود. 

کنند. به تدریج یک شبکه دو احاطه می 66سفولیپیدها اطراف قطره روغنی را ابتدا با یک پوشش یک الیه ایف

 ایجاد شود. 68در فاز آبی تشکیل می شود تا ساختار المالر 67الیه ای

 
شده، کرمهای پایداری تشکیل می دهد که می توانند تا  70که توسط بیوفیلیک تشکیل 69این شبکه سخت المالر

می شود. این  71درصد وزنی از روغن تشکیل شده باشند. قطره های روغن در بین الیه های امولسیون تثبیت 30

و به صورت پیوسته، همزمان با نفوذ کرم به داخل  72شبکه المالر همچنین قادر است مواد فعال را به دام انداخته

 کند. 73پوست رها

          
 غن در درون ساختار المالر کرم حاوی بیوفیلیکشکل باال نشان می دهد که قطره های رو

در حالیکه بدون بیوفیلیک قطره روغنی به دام نیفتاده.  به دام افتاده است 

                                                             
65 Lamellar network 
66 Monolayers 
67 Bilayer network 
68 Lamellar structure 
69  rigid  lamellar  network 
70

 formed 
71

 stabilized 
72

 entrap active ingredients 
73 release 
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 بیوفیلیک 74اثر حفاظتی 3-2

 75«پوست دوم»مفهوم 

باالیی داشته باشد.  77به تقلید از ساختار لیپیدی الیه شاخی ساخته شده تا تمایل جذبی 76امولسیون المالر

آسیب دیده  78عمل نموده و به احیا و بازسازی الیه انسدادی پوست« پوست دوم»مولسیون المالر، مانند یک ا

می  79کمک می کند. هنگام استفاده، امولسیون روی پوست ذوب می شود و پوست را با الیه ای بازسازنده

 کاهش یابد. 80پوشاند تا اتالف رطوبت از پوست

 

 

 

یوفیلیک روی % ب5نتیجه آزمایش ژل حاوی 

 ←داوطلب  6ساعد 

درصد سدیم  10پس از شسشتو با محلول حاوی  

 لوریل سولفات

 
 

 تشکیل الیه 

  ممانعت از

 اتالف رطوبت

 اثر ماندگار 

 سامانه رهایش 

 

 
 

دوالیه 

 فسفولیپیدی

                                                             
74 Protective action 
75 second  skin 
76 lamellar  emulsion 
77

 affinity 
78

 cutaneous  barrier 
79

 restructuring film 
80 TEWL 
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 81 فرموالسیون های  پر قوام

شود. الکل چرب و توصیه میطراحی شده و صی ، به طور اختصا82فرموالسیونهای پر قوامبیوفیلیک برای ایجاد 

 Sو   Hاسید پالمتیک به کاررفته در بیوفیلیک موجب احساس قوام و تغذیه پوست می شود. بیوفیلیک در دو نوع

 تفاوت دارند: 83عرضه می شود که در نوع لسیتین

لسیونهای سفیدرنگ، ایجاد قوام نموده، دستیابی به امو  Hبه کار رفته در بیوفیلیک 84لسیتین هیدروژنه -

 بی بو، کرم مانند و کره مانند را ممکن می سازد.

، 86رنگ، برای دستیابی به لوسیونها و کرمهای کرمی Sبه کار رفته در بیوفیلیک 85لسیتین اشباع نشده -

 مناسب است. 87ترنرم تر و سیال

 

 88سازگاری باال با پوست

ناشی از بیوفیلیک  89نتیجه آزمون مسمومیت سلولی

شده روی سلولهای کراتینوسیت اپیدرمال  انجام

90انسان که با روش 
MTT  درشرایطIn vitro 

 ارزیابی شد.

 %00008 91میزلن مصرف بیوفیلیک در آزمون

 

 

                                                             
81 Rich and sophisticated texture 
82 rich  textures 
83 Lecithin 
84 Hydrogenated 
85 Unsaturated 
86 Off-white 
87 More fluid 
88

 High skin tolerance 
89

 citotoxicity 
90

 MTT assay 
91 Tested dose 
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بیوفیلیک فیزیکوشیمیایی و میکروبیویژگی های  3-3  

 :(INCI)نام رسمی 

BIOPHILIC™ H: Hydrogenated lecithin (and) C12-16 alcohols (and) Palmitic acid 
BIOPHILIC™ S: Lecithin (and) C12-16 alcohols (and) Palmitic acid 

 : شکل ظاهری

BIOPHILIC™ H: روشن خاکستری یا رنگ بژ های دانه   

BIOPHILIC™ S: دانه های زرد کمرنگکمرنگ  زرد های دانه  

 

 الزم است. درجه سانتی گراد 65 باالی دقیقه در دمای 20آبدهی به مدت 

pH 7-5: بهینه برای استفاده 

 %6-3: 92میزان مصرف

 عاری از میکروب های بیماری زا، 10کمتر از  94کپک و مخمر، 100کمتر از  :93شمار کلی میکروبها

 

 

 

 

 ماه در بسته بندی بازنشده اصلی 24: 95زمان مصرف

درجه، دور از نور مستقیم و هوا، بالفاصله پس از مصرف درب محصول  25دمای زیر  شرایط نگهداری در انبار:

 گذاشته شود

کیلویی 25کارتن  بسته بندی:

                                                             
92

 dosage 
93

 Total plate count 
94

 Moulds and yeasts 
95 Shelf life 
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 فرموالسیون با بیوفیلیک روش های ساخت 4-5

 بیوفیلیک به فاز آبی اضافه کنید 

 
  ( ذوب و به مدت  75-80در دمای ثابت )جه به آرامی هم در 65دقیقه در دمای باالی  20-30درجه

 زده شود. 

 
  دقیقه هم زده شود.  5مرحله امولسیون سازی: فاز روغنی اضافه شود و 

 
  تشکیل می شود. 97و کرم رنگی 96دقیقه امولسیون ناپایدار 5بعد از 

 

                                                             
96

 Unstable 
97 Off-white 
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 درجه: امولسیون سفید، صاف و یکنواختی تشکیل می  80با سرعت حداکثر در دمای  98هموژن سازی

 شود. 

 
  دقیقه به منظور خنک شدن هم زده شود. 30-20کردن: امولسیون به آرامی و به مدت مرحله خنک 

 
 شکل نهایی امولسیون 

 

                                                             
98 Homogenization 
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 بیوفیلیکی کاربردها 4-6
 انواع لوسیون و کرم برای پوست حساس، محصوالت بچه، ضدآفتاب و محصوالت آرایشی رنگی 

 

 نمونه فرموالسیون:
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 :فیلیکبیومحصوالت فرموله شده با  نمونه
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 آمیسول سافت -4

AMISOL SOFT 

 
ها و لیپیدهای گیاهی  99بهینه شده ای از فسفولیپیدها، فیتواسترولای است آمیسول سافت آمیزه 

آن، نرمی و تشکیل داده و مناسب کاربردهایی است که  100که امولسیون های المالر روغن در آب

 مد نظر است. 101مالیمت

 

                                                             
99

 Phytosterols 
100

 Lamellar O/W emulsion 
101 Soft applications 
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 توسط آمیسول سافت102المالر لسیونیامو تشکیل شبکه 4-1

کرم ها و لوسیونهای فرموله شده با آمیسول سافت، امولسیونهای المالر روغن در آب هستند که به شکل دوالیه 

 پراکنده شده اند.  سازمان یافته اند و در فیتواسترولها و الکلهای چرب 103های فسفولیپیدی

 
شبکه المالر پایدار و نتیجتاً دستیابی به امولسیونهای  همجواری فسفولیپیدها و فیتواسترولها، تشکیل

بسیار  107و تحت استرس 106، برای پوستهای حساس105را ممکن می سازد. این ساختار بایومیمتیک 104فلوئیدی

 مفید است.

 
 ساختار المالر کرم حاوی آمیسول سافت

 

                                                             
102 Lamellar network 
103 Phospholipidic bilayers 
104

 fluid  emulsions 
105

 biomimetic  structure 
106

 sensitive 
107 stressed 
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 آمیسول سافت 108اثر حفاظتی 4-2

عوامل مخرب فیزیکی و شیمیایی آسیب دیده، در نتیجه  توسط 110، الیه محافظ طبیعی109در پوست ملتهب

 قرمزی و خشکی ایجاد شده است.

تشکیل داده و از ایجاد آسیب بیشتر  111آمیسول سافت روی سطح پوست یک الیه لیپیدی بایومیمتیک

است. آمیسول سافت اثر حفاظتی الیه  112پیشگیری می کند. نقش دیگر فیتواسترولها التیام پوست ملتهب

 ، پوست را به شکل بهینه ای رطوبت رسانی می کند. TEWLکرده و با کاهش  113را ابقا شاخی

 
 داوطلب 11% آمیسول سافت روی ساعد 5نتیجه آزمایش ژل حاوی 

                                                             
108 Protective action 
109 irritated  skin 
110

 natural  barrier 
111

 biomimetic  lipid  film 
112

 soothe  and  calm  the  irritated  skin 
113 maintains 
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 آمیسول سافت 114تاثیرات چندگانه 4-3

دارند. ویژگی نخست، اثر خنک کنندگی  115امولسیون های تشکیل شده توسط آمیسول سافت سه ویژگی اصلی

است که  118امولسیون و حس خوشایندی 117است که به محصول می دهند. ویژگی دوم، ظاهر زیبای 116فوری

ویژگی جالبی است که به بهتر پخش شدن کرم و لوسیون روی  119ایجاد می کند. روانترشدن در اثر مالش

 گذارد.به جا می 120پوست کمک می کند. نهایت اینکه، آمیسول سافت پوستی صاف و ابریشمی

 
 طالعات سازگاریم

 % تست شد.10انجام شد. غلظت  patch: آزمون 121خارش پوست

 % تست شد.10بررسی شد. غلظت  SICR 123: سوش سلولی122سوزش چشم

 % تست شد.10. غلظت HRIPT: روش 124حساسیت زایی

 AMES: آزمون 125جهش زایی

 نتیجه مطالعات سازگاری: ایمنی آمیسول سافت عالی است. 

                                                             
114

 Polysensorial 
115 main  features 
116 immediate  feeling  of  coolness 
117 voluptuous  character 
118 unctuous  sensation 
119 shear  thinning  behavior 
120 velvety smooth 
121 Skin irritation 
122

 Eye irritation 
123

 cell strain 
124

 Sensibilization 
125 Mutagenicity 
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 آمیسول سافت وشیمیایی و میکروبیفیزیکویژگی های  4-4
 :(INCI)نام رسمی 

Behenyl alcohol (and) Glyceryl stearate (and) Lecithin (and) Glycine soja (soybean) sterols 
 

 : دانه های زرد کمرنگشکل ظاهری

 الزم است. درجه سانتی گراد 65دقیقه در دمای  20آبدهی به مدت 

pH 7-4: بهینه برای استفاده 

 %6-3: 126میزان مصرف

 عاری از میکروب های بیماری زا، 10کمتر از  128کپک و مخمر، 100کمتر از  :127شمار کلی میکروبها

 

 

 
 

 ماه در بسته بندی بازنشده اصلی 24: 129زمان مصرف

درجه، دور از نور مستقیم و هوا، بالفاصله پس از مصرف درب محصول  25دمای زیر  شرایط نگهداری در انبار:

 شته شودگذا

کیلویی 25کارتن  بسته بندی:

                                                             
126

 dosage 
127

 Total plate count 
128

 Moulds and yeasts 
129 Shelf life 
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 فرموالسیون با آمیسول سافت روش های ساخت 4-5

 افزودن به فاز آبی سپس به فاز روغنی -1

 افزودن به فاز روغنی سپس به فاز آبی -2

 شرح روش دوم:

  درجه حرارت دهی شود. 80-70آمیسول سافت به فاز روغنی اضافه و تا دمای 

 
 فاز روغنی به فاز آبی اضافه ( شود. به مالیمتrpm 300 و به مدت )دقیقه هم زده شود تا  20-30

 درجه بیاید. 65شود. دما نباید زیر  130فسفولیپید به خوبی آبدهی

 
 زدن روی بیشترین مقدار تنظیم شود.سرعت همزدن را افزایش دهید. شدت هم 

  دقیقه با همزن سرعت باال هموژنیزه شود. 2به مدت 

 
 دقیقه به منظور خنک شدن هم زده شود. 30-20ولسیون به آرامی و به مدت مرحله خنک کردن: ام 

 

                                                             
130 Hydrate 
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 آمیسول سافتی کاربردها 4-6
 انواع لوسیون و کرم برای پوست حساس، محصوالت بچه، ضدآفتاب و محصوالت آرایشی رنگی 

 نمونه فرموالسیون:

 بالم بعد از اصالح

 
 

 یکی از محصوالت فرموله شده با آمیسول سافت:
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 هلیوفیل -5

HELIOFEEL 

 

 

هلیوفیل یک امولسیون ساز طبیعی روغن در آب با قابلیت کاربری آسان، حاوی فسفولیپیدهای آفتابگردان است. 

 محصول قابل استفاده است و می توان همه نوع فرموالسیونی را با آن ساخت.  قوامدرگستره متنوعی از 
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131چند ظرفیتی ساز امولسیون 5-1  

می باشد. هلیوفیل از فسفولیپیدهای  «لوکاس مایر»یل یکی از جدیدترین امولسیون ساز های شرکت هلیوف

روغن در  133و دو نوع امولسیون ساز طبیعی دیگر ساخته شده است. هلیوفیل امولسیونهای میسلی 132آفتابگردان

 اطراف قطره های روغن تشکیل می دهد. 134کند و فاز المالر غیرپیوستهآب درست می

 

 سهولت استفاده 5-2
و  136هاندارد. با بسیاری از روغنها، رنگدانه 135استفاده از هلیوفیل بسیار آسان است. نیازی به هیدراسیون

 )هم فیزیکی و هم شیمیایی( سازگاری دارد. 137فیلترهای ضدآفتاب

( و 139گلیسریل )اسیدهای آلی و استرهای 138%( و دیگر عوامل ناپایدارکننده1 نمکدر حضور الکترولیتها )مثل 

 امولسیونهای پایداری تشکیل می دهد. pHهمچنین در دامنه گسترده ای از 

 گستردگی دامنه قوام 5-3

)وقتی به تنهایی  141دامنه گسترده ای از قوام، امولسیون های اسپری شدنیدر بوده و  140هلیوفیل چند ظرفیتی

اضافه شود( را  می توان با آن فرموله نمود.  143)وقتی غلیظ کننده 142استفاده شود( تا امولسیون های کرم مانند

 با افزایش غلظت هلیوفیل، ویسکوزیته افزایش می یابد.

                                                             
131

 Polyvalent emulsifier 
132

 sunflower  phospholipids 
133 micellar  O/W  emulsion 
134 discontinuous lamellar phase 
135 hydration  of    phospholipids 
136 pigments 
137 both physical and chemical sunscreens 
138 Destabilizing agents 
139 Glyceryl esters 
140

 Polyvalent 
141

 Sprayable emulsions 
142

 Cream emulsions 
143 Thickener 
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ابداع شد، هلیوفیل به علت برخورداری از  145که توسط پانلی از کارشناسان 144بر اساس پروفایل حسی خاصی 

و با نفوذپذیری  149خشانتر، در148، امولسیونهای سفیدرنگ فلوئیدتر147و با صلبیت کمتر 146ساختار غیر المالری

 سازد.می 150بهتر

 قابلیت رطوبت رسانی هلیوفیل 5-4

را کاهش می دهد و به مرطوب نگه داشتن پوست  TEWLپوشاند، هلیوفیل پوست را با یک الیه محافظ می 

 کند.کمک می

 
 ل می دهد.مرطوب کننده روغن در آب برای ساخت اسپری ها و کرم ها تشکی 151هلیوفیل امولسیونهای میسلی

 152سازگاری باال با پوست

                                                             
144 specific  sensorial  profile 
145 expert  panel 
146 non lamellar structure 
147 less rigid 
148 more fluid white emulsions 
149

 higher brightness 
150

 better penetration 
151

 Micellar 
152 High skin tolerance 
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 هلیوفیلناشی از  153نتیجه آزمون مسمومیت سلولی

انجام شده روی سلولهای کراتینوسیت اپیدرمال 

154انسان که با روش 
MTT  درشرایطIn vitro 

 ارزیابی شد.

 %00008 155میزان مصرف هلیوفیل در آزمون

 
 

روش ساخت امولسیون با هلیوفیل 5-5  
نه های هلیوفیل به فاز روغنیاضافه کردن دا -1  

درجه حرارت دهی شود 70-80فاز روغنی و آبی به صورت جداگانه در دمای  -2  

 
 دور بر دقیقه( 3000مرحله امولسیون سازی: فاز روغنی به فاز آبی درحالی که به شدت هم زده می شود ) -3

 اضافه شود

 
دقیقه تا خنک شود 3همزدن با دور متوسط به مدت  -4  

                                                             
153

 citotoxicity 
154

 MTT assay 
155 Tested dose 
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شکل نهایی امولسیون -5  

 
کاربردهای هلیوفیل 5-6  

 انواع لوسیون و کرم برای پوست حساس، محصوالت بچه، ضدآفتاب و محصوالت آرایشی رنگی

 

 نمونه فرموالسیون
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 :هلیوفیلمحصوالت فرموله شده با  نمونه
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 جمع بندی -6
 باالیییل جذب باال و سازگاری ، تما156فسفولیپیدها به علت تشابه شان با لیپیدهای طبیعی پوست 

 .دارند

  لمس »محصوالت ساخته شده با امولسیون های فسفولیپیدی با پروفایل منحصر به فردی به نام

و احساس نرمی  160، عدم چسبندگی159! خنک کنندگی، لغزندگی158امضا می شوند« 157یفسفولیپید

 ، ویژگی مشترک این محصوالت است.161پوست

 کرم با لوسیون و  انواع. امولسیون سازهای فسفولیپیدی فرموله کردان با همه نوع امولسیونی را می تو

 قوام های مختلف از اسپری شدنی ها تا کرم های کره مانند

  ساخت محصوالت مراقبت از پوست صورت و بدن، امولسیون سازهای فسفولیپیدیکاربرد اصلی ،

 ضدآفتاب و محصوالت آرایشی رنگی )میکاپ( است.محصوالت 

 

 

                                                             
156 skin-identical molecules 
157 Phospholipid touch 
158

 sensorial signature 
159

 slippery 
160

 non tacky 
161 soft skin feel 


