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Dihydroxyacetone



Zwany również dihydroksy-2
propanonem, jest prostym cukrem
o trzech węglach, pochodzącym ze
źródeł roślinnych, tj. cukier i
gliceryna
Bezpieczna alternatywa uzyskania
opalenizny bez kąpieli słonecznych
lub szkodliwej ekspozycji na
promieniowanie ultrafioletowe
Efekt naturalnej, jednolitej i
długotrwałej opalenizny
Bez efektu przesuszonej skóry
Bez efektu pomarańczowej skóry
W oparciu o odnawialne źródła
roślinne
Zatwierdzony przez ECOCERT/
COSMOS

DHA
Dihydroksyaceton
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SPECYFIKACJA

Nazwa: Tanbest™ DHA

INCI: Dihydroxyacetone

Synonimy: 1,3-Dihydroxyacetone;
DHA

Nazwa chemiczna: 1,3-Dihydroxy-2-
propanone

CAS: 96-26-4 (monomer)

Dozowanie: 0.5-5.0%

Wzór: C3H6O3

Masa cząsteczkowa: 90.08g/moll 



DIHYDROKSYACETON
TANBEST™ DHA
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Powstałe pigmenty nazywane są melanoidynami,
czyli brązowymi chromoforami. Są one podobne w
zabarwieniu do melaniny, naturalnej substancji w
głębszych warstwach skóry. Na marginesie, ta
reakcja chemiczna aminokwasu z cukrem
redukującym jest często określana jako reakcja
Maillarda

DHA reaguje chemicznie z grupami aminokwasów,
które są częścią zawierającej białka warstwy keratyny
na powierzchni skóry. Różne aminokwasy różnie
reagują na DHA, wytwarzając różne odcienie
zabarwienia od żółtego do brązowego.
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FUNKCJE
TANBEST™ DHA
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Najlepszy środek samoopalający do uzyskania
naturalnego wyglądu opalenizny bez ekspozycji
na słońce

Znacząca i udowodniona fotoprotekcja przed UVA
dzięki pigmentacji skóry wywołanej przez DHA

Włączenie do preparatów do pielęgnacji skóry do
codziennego stosowania w celu przygotowania
lub przedłużenia opalenizny
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WSKAZÓWKI DO FORMULACJI
TANBEST™ DHA 

Doprowadzić do lekko kwaśnego pH ok. 4,
gdyż zapewnia to stabilność DHA. 

Jednocześnie kwaśne pH jest niekorzystne
dla drobnoustrojów, co ułatwia

konserwację.
Preferowane środki konserwujące to

parabeny lub DMDM hydantoina.

methylbenzylidene camphor
ethylhexyl methoxycinnamate
homosalate
butyl methoxydibenzoyl methane
benzophenones
octocrylene
ethylhexyl salicylate

DHA może być sformułowany w połączeniu ze
wszystkimi organicznymi filtrami
przeciwsłonecznymi, które nie zawierają grup
aminowych. Obejmuje to:



APLIKACJE
TANBEST™ DHA
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Spray, balsamy, żele, musy i chusteczki kosmetyczne

Profesjonalne produkty obejmują również kabiny do opalania natryskowego i aplikacje
airbrush tan

DHA nie uszkadza skóry i jest uważany za bezpieczny środek do barwienia skóry.
Udowodniono również, że jest kosmetycznie pomocny u pacjentów cierpiących na
bielactwo

Możliwe ulepszenia w produktach z dihydroksyacetonem obejmują dodanie fosforanu
perfluoropolieteru w celu obniżenia pH preparatu, złuszczanie skóry kulkami
polietylenowymi przed zabiegiem, przetarcie skóry kwaśnym tonikiem tuż przed
aplikacją

Dodanie silnych przeciwutleniaczy, tj. ester fenetylowy kwasu kofeinowego,
zastosowanie bazy polimerowej oraz wstępna obróbka skóry aminokwasami w celu
zwiększenia miejsc wiązania DHA ze skórą
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STABILNOŚĆ TANBEST™ DHA 

DHA najlepiej wprowadzać w pH od 4 do 5, co pozwala na
maksymalną stabilność i trwałość.
Opracowano fosforan perfluoropolieteru, który umożliwia
uzyskanie niższego pH dla DHA bez zwiększania podrażnienia
skóry. Dzięki temu, że pH skóry ma również taką kwasowość,
można uzyskać bardziej naturalny wygląd opalenizny. Tak więc
lepsze wyniki można uzyskać unikając alkalicznych mydeł lub
detergentów przed nałożeniem DHA.
Ponadto, przetarcie powierzchni skóry hydroalkoholowym,
kwaśnym tonerem tuż przed nałożeniem DHA również poprawi
wyniki.
Dodatek silnych antyoksydantów, tj. ester fenetylowy kwasu
kofeinowego w składzie DHA pozwala na bardzo bliskie zbliżenie
odcienia skóry do koloru naturalnej opalenizny .



1.0-10% w produktach do samoopalaczy
3.0-5% w większości produktów drogeryjnych
5.0-15% w produktach profesjonalnych

Procenty odzwierciedlają poziomy zabarwienia produktu, czyli
od jasnego do ciemnego. Jaśniejsze produkty są łatwiejsze w
użyciu, ponieważ łatwiej jest uniknąć smug i nierówności.
i nierówności są łatwiejsze do uniknięcia; jednakże, aby osiągnąć
pożądany odcień skóry, może być konieczne wielokrotne
nakładanie produktu. Wyższe stężenia DHA często pozwalają
uzyskać poszukiwany ciemny odcień już przy jednej warstwie. 

W zależności od rodzaju preparatu, zmiana koloru trwa tylko
godzinę i utrzymuje się przez 24 do 72 godzin. Jak wspomniano
powyżej, pacjenci mogą stosować produkt w kolejnych dniach,
aż do uzyskania pożądanego koloru.

DOZOWANIE
TANBEST™ DHA 
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REGULACJE
TANBEST™ DHA 
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Japonia DHA nie jest specjalnie regulowany
zgodnie z nowymi standardami
kosmetycznymi

Zgodna z amerykańskimi regulacjami dot.
surowców kosmetycznych; regulowany jako
dodatek do kolorów

Zgodna z europejskimi regulacjami dot.
surowców kosmetycznych; brak restrykcji
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Fazę A podgrzewać pod ciśnieniem 85±2 ℃.
Rozpuszczanie dokładnie, aby równomiernie rozproszyć
składniki.
Mieszaj fazę B w temperaturze 90℃ do rozpuszczenia, a
następnie zatrzymaj ogrzewanie, kontroluj temperaturę
około 80℃ przed emulgowaniem.
Dodaj fazę B do fazy A pod mieszaniem.
Homogenizować przez kilka minut.
Dodaj fazę C, gdy temperatura niższa niż 48℃, i mieszaj
szybciej do rozpuszczenia.
Dodać fazę D poniżej 40℃, dobrze wymieszać i
schłodzić do temperatury pokojowej.

PRZY DOZOWANIU 5.0% DHA

1.

2.

3.

4.

5.

KREM SAMOOPALAJĄCY
TANBEST™ DHA 
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EMULSJA SAMOOPALAJĄCA
TANBEST™ DHA 
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Fazę A podgrzewać pod ciśnieniem 85±2 ℃.
Rozpuszczanie dokładnie, aby równomiernie rozproszyć
składniki.
Mieszaj fazę B w temperaturze 90℃ do rozpuszczenia, a
następnie zatrzymaj ogrzewanie, kontroluj temperaturę
około 80℃ przed emulgowaniem.
Dodaj fazę B do fazy A pod mieszaniem.
Homogenizować przez kilka minut.
Dodaj fazę C, gdy temperatura niższa niż 48℃, i mieszaj
szybciej do rozpuszczenia.
Dodać fazę D poniżej 40℃, dobrze wymieszać i
schłodzić do temperatury pokojowej.
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SPECYFIKACJA

Nazwa: Tanbest™ DHA

INCI: Dihydroxyacetone

Wygląd: biały, drobnokrystaliczny, sypki
proszek

Specyfikacja próby: USP40 98-102.0%

Erytruloza: >76%

Konserwanty: brak

Przechowywanie:  temp. 2-8 ℃, szczelnie
zamknięte, lekko higroskopijny

Okres ważności: 12 miesiący
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ROZPUSZCZALNOŚĆ
TANBEST™ DHA 

Rozpuszczalnik                        w 100ml

Woda                                          < 70g

Gliceryna                                    < 75g

Propanediol-1,2                         < 55g

Etanol (absolut)                        < 1.5g



Polish International Company since 1992
A L F A  S A G I T T A R I U S

ul. Kunickiego 10
30-134 Kraków, Poland
www.alfasagittarius.eu

tel.: +48 12 636 03 14
tel. kom: +48 501 433 465
e-mail: biuro@alfasagittarius.eu


