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Erythrulose



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
Bez przykrego zapachu 
Erytruloza w przeciwieństwie do
DHA nie jest donorem
formaldehydu
Bez ryzyka podrażnień,
kontaktowego zapalenia skóry,
egzemy, problemów ze
swędzeniem skóry
Produkt bardziej stabilny
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ALFA SAGITTARIUS

SPECYFIKACJA

Nazwa: Tanbest™ DHB

INCI: Erythrulose

Synonimy: L-glycero-2-tetrulose s-
1,3,4-Trihydroxy-2-butanone

CAS: 533-50-6

Dozowanie: 0.5-5.0%

Wzór: 𝐶4𝐻8𝑂4

Masa cząsteczkowa: 120.1 g/mol 
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ERYTROLOZA

Tanbest™ DHB 
 

DIHYDROKSYACETON

Efekt opalenizny naturalny nienaturalny

Kolor skóry brązowy pomarańczowy

Łuszczenie się normalne nierównomierne

Długotrwałość opalenizny długotrwała
tymczasowa, blaknięcie skóry jest nierównomierne, pojawia się efekt plam z

powodu nieregularnego łuszczenia się skóry

Zapach skóry po użyciu brak nieprzyjemny zapach

Stabilność lepsza niż DHA bardzo słaba 

Okres ważności finalnego produktu
dłuższy niż dla produktów opartych 

na DHA
bardzo krótki

Kompatybilność
kompatybilny z większością
składników kosmetycznych 

wymaga specjalnej uwagi przy doborze innych składników kosmetycznych
składników

Ryzyko formaldehydu brak
uwalnia formaldehyd wywołujący podrażnienia skóry, jej swędzenie, kontaktowe

zapalenia, egzemy 

Bezpieczeństwo dla skóry bezpieczny podrażnienia, kontaktowe zapalenia skóry, swędzenie skóry, egzema 

Przesuszenie skóry nawilża skórę intensywny efekt przesuszenia skóry

Ryzyko mikrobiologicznego zanieczyszczenia
formulacji

bez specjalnych wymagań
wymaga specjalnej uwagi pod kątem możliwości mikrobiologicznego

zanieczyszczenia 
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Produkty nie wywołujące podrażnienia skóry w porównaniu
z DHA 

Delikatne i jednolite opalanie, efekt zbliżony do opalenizny
uzyskiwanej dzięki naturalnemu światłu słonecznemu

Długotrwały efekt 

Mniejszy efekt wysuszenia skóry w porównaniu z DHA

jej zalety są w pełni wykorzystane tylko gdy jest ona stosowana
samodzielnie, a pożądanym produktem jest kosmetyk o
następujących właściwościach: 
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STABILNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD PH I TEMP
TANBEST™ DHB 

Niska temperatura i niskie pH sprzyjają stabilności
erytrulozy 
Przy pH wyższym niż 5.5 erytruloza w wodzie staje
się niestabilna i może ostatecznie uwodnić się do
alifatycznego IV-rzędowego alkoholu
Po upływie 1 roku straty erytrulozy są znikome przy
pH 2.5 i w temp. 25°C
W przypadku dłuższego przechowywania zaleca
się przechowywanie erytrulozy w temperaturze   
 4-8°C i pH między 2.0-5.0, a najlepiej 2.0-3.5 
Aby zagwarantować stałą jakość produktu czysta
Erytruloza nigdy nie powinna przekraczać
temperatury 40°C
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STABILNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD PH I TEMP
TANBEST™ DHB 
REAKTYWNOŚĆ ERYTRULOZY Z GRUPAMI AMINOWYMI NIE
OGRANICZA SIĘ DO SAMEJ POWIERZCHNI SKÓRY

Wszystkie aminy ulegają reakcji Maillarda, która przebiega     
 z aminokwasami warstwy rogowej naskórka i należy ich
unikać. Obecność cząstek zawierających azot w preparacie
kosmetycznym może wywołać reaktywność erytrulozy. Aminy
aromatyczne, w tym PVP i aminy trzeciorzędowe takie jak
EDTA mogą reagować z erytrulozą, nawet jeśli stosunkowo
wolno.

Innymi wrażliwymi surowcami, które można łączyć z
erytrulozą, są substancje żelujące i hydrokoloidy (kwas
poliakrylowy i jego pochodne), kwasy owocowe                       
 (α-hydroksykwasy), nieorganiczne filtry UV tj. dwutlenek
tytanu i tlenek cynku oraz estry kwasów fosforowych i ich
sole. 
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WSKAZÓWKI DO FORMULACJI
TANBEST™ DHB 

Chociaż erytruloza jest bardziej stabilna i lepiej
kompatybilna ze składnikami kosmetycznymi

w porównaniu z DHA, nadal sugeruje się by przy
opracowywaniu preparatów zawierających erytrulozę

brać pod uwagę niedogodności i środki ostrożności jakie
stosuje się przy DHA.

Unikanie amin i podwyższonych temperatur
Zapewnienie zakresu pH 2.0-5.0
Unikanie kontaktu z α-hydroksykwasami, tlenkami
takimi jak tlenek żelaza lub cynku, dwutlenek tytanu
Uważanie na duże ilości substancji żelujących (np.
karbomery, guma ksantanowa) lub duże ilości etanolu
Ograniczenie buforów do minimum



APLIKACJE
TANBEST™ DHB 
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Erytruloza może być stosowana w połączeniu z konserwantami i wszystkimi przeciwsłonecznymi
filtrami organicznymi, które nie zawierają grup aminowych

Erytruloza jest kompatybilna z zakapsułkowanymi fitrami UV takimi jak Eusolex®𝑈𝑉 − 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑙𝑠™.
Połączenie erytrulozy z pigmentami kosmetycznymi i wypełniaczami zalecane jest w niskim
stężeniu. Ronastar® silver, Ronastar® Copper, i Colorona® Bronze zostały specjalnie
zaprojektowane do połączenia z erytrulozą w samoopalających produktach

Dodatek fosfolipidów z nienasyconymi łańcuchami bocznymi (fosfatydylocholina, lecytyna,
„puste” liposomy) mogą poprawiać efekt opalenizny pod względem szybkości i intensywności.
Uważa się, że te składniki poprawiają zdolność błon komórkowych do transportu erytrulozy do
głębszych warstw warstwy rogowej naskórka

Trokserutyna przyspiesza efekt opalania, działa przeciwstarzeniowo i przeciwzapalnie, Poza tym
może poprawić zapach produktów samoopalających. Jest również szeroko stosowana jako
przeciwutleniacz i wyłapywacz wolnych rodników w kosmetykach i preparatach
dermatologicznych. Rutyna lub siarczan rutyny wykazują podobne działanie jak trokserutyna



Unikać długotrwałego kontaktu z gorącymi
preparatami i nigdy nie przekraczać temp. 40°C 

Erytruloza jest łatwo rozpuszczalna w wodzie.
Można ją włączyć na zimno, nawet do zimnych
emulsji W/O 

Erytruloza jest stabilna w zakresie pH 2.0-5.0, lekko
kwasowe pH ok. 4.0 zapewnia stabilność
erytrulozy i wspomaga konserwację 
W preparatach erytruloza jest kompatybilna w
stężeniach do 20%, najczęściej dozowanie wynosi
1-5%

DOZOWANIE
TANBEST™ DHB 
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Znajduje się na liście IECIC w Chinach; brak
restrykcji 

Zgodna z amerykańskimi regulacjami dot.
surowców kosmetycznych; brak restrykcji 

Zgodna z europejskimi regulacjami dot.
surowców kosmetycznych; brak restrykcji
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SPECKARE® TRHL 02

ZATWIERDZONY PRZEZ COSMOS

Z CERTYFIKATEM HALAL

ZATWIERDZONY PRZEZ AVA

SILNY NAWILŻACZ I KRIOPROTEKTOR

WYSOKA ZDOLNOŚĆ RETENCJI WODY

SPECYFIKACJA

Nazwa: Tanbest™ DHB 

INCI: Erythrulose

Wygląd: żółta, bardzo lepka ciecz

pH (50% wody): 2.0-3.5

Erytruloza: >76%

Konserwanty: brak

Przechowywanie:  temp. 2-10 ℃, szczelnie
zamknięte

Okres ważności: 36 miesiące
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TANBEST™ DHB 

Erytruloza reaguje z wolnymi
pierwszo i drugorzędowymi
grupami aminowymi keratyny w
warstwie rogowej naskórka. To
konwersja cukru redukującego z
aminokwasami, peptydami lub
białkami, podobna do reakcji
Maillarda. Uzyskiwany brązowy
kolor jest porównywalny z
wyglądem naturalnej opalenizny.

Efekt opalenizny pojawia się po 2-
3 dniach i utrzymuje przez 2 do 10
dni w zależności od rodzaju
aplikacji oraz kondycji skóry. 
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