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Natural & Bioactive - Rodzina ekstraktow z nasion herbaty 

Chińska kultura herbaty: szerzenie kultury herbaty na całym     Rodzaje herbaty : zielona, biała, czarna, żółta 

świecie 

- Herbata chinska, wywodząca się z dynastii Zhou 

MYANMA] 

Kunming 

CHINA 

Kolkata 

BHUTAN 

INDIA 

BANGLADESH 

Przez tysiące lat herbata jako jeden z najważniejszych towarów podstawowych była sprzedawana starożytnym szlakiem handlowym - The Silk Road & The Tea-horse Ancient 



Wprowadzenie do SpecPure ® BTS Saponins 

BX* 

Pochodzenie: z nasion Camellia Sinensis 

Camellia sinensis to gatunek wiecznie zielonego krzewu lub małego drzewa, którego liście i pqki sq wykorzystywane 

do produkcji herbaty. Popularne nazwy to „roślina herbaciana”, „krzew herbaciany” i „drzewo herbaciane” (nie mylić z 

Melaleuca alternifolia, źródłem olejku z drzewa herbacianego lub Leptospermum scoparium, teatrem Manuka lub 

nowozelandzkim, z ktorego pochodzi Miód Manuka)). 

Camellia sinensis, drzewo herbaciane potrzebuje 4 lat na wzrost i 7 lat naowocowanie, żyje 

przez tysiące lat, na terenach od 1000 do 2100 metrów nad poziomem morza. 

SpecPure® BTS Saponins pochodzi z drzewa herbacianego lat 40. XXwieku. 

SpecPure®BTS Saponins uzyskano przez fizyczną ekstrakcję nasion Camellia Sinensis, 

ktorych aktywnym skladnikiem jest Saponina. 

Edible 

Pu'er 

TeaSeed 





Wprowadzenie do SpecPure ® BTS Saponins 

Product:    SpecPure® BTS Saponins 

INCI Name : Camellia Sinensis Seed Extract  

CAS No.: 84650-60-2  

EC No.:    283-519-7 

Opakowanie: pod zapytanie klienta 

Przechowywanie : W ciemnym i chłodnym miejscu  

Termin waznosci : 2 lata 

Zastosowanie:  

Higiena osobista: 

*produkty do mycia twarzy, 

*szampony, 

*produkty do mycia ciała, 

*produkty do płukania ust 

Chemia gospodarcza: 

• naturalny środek do mycia naczyń 

*   środek do czyszczenia butelek 

*   środek do mycia owoców i warzyw 

Rolnictwo: 

*    biologiczny pestycyd, 

*    przyspieszacz wzrostu roślin 

Dozowanie: 

•    Skin Care & Oral Care 0.05-2% 

•    Hair Care 0.5-5% 

•    Household Use 2-20% 

Items Specification 

Appearance Light yellow power 

Tea Saponin >95.0% 

Lesson drying <5.0% 

Ash <5.0% 

Heavy metals (as Pb) <5ppm 

Arsenic <2ppm 

Aerobic plate <1 OOOcfu/g 

Yeast& mould <1 OOcfu/g 



Wprowadzenie do SpecPure ® BTSSaponins 

Struktura & Właściwości: 

BTS należy do pięciopierścieniowych saponin triterpenowych: 

In1992 

Ang angeloyl —<J( 

0 

/c=\ 
CHj Ac acetyl 

Struktura saponiny ekstrahowanej z nasion herbaty 

Amfifilowosc: 

Grupa hydrofilowa 

Grupa 

hydrofobowa 

(albo lipofilowa) 



& 3 Wprowadzenie do SpecPure ® BTSSaponins 

Krytyczne stężenie miceli (CMC)-Właściwości powierzchniowe 

Napięcie powierzchniowe SpecPure® BTS Saponins 

SpecPure® BTS Saponins moze silnie obnizać 

napięcie powierzchniowe przy niewielkim stężeniu 

i może być stosowany jako naturalny botaniczny 

środek czyszczący. 

CMC jest ważną cechą środka powierzchniowo czynnego. Przed osiągnięciem CMC, napięcie powierzchniowe zmienia się silnie wraz ze stężeniem środka 

powierzchniowo czynnego. Po osiągnięciu CMC, napęcie powierzchniowe pozostaje względnie stałe lub zmienia się przy mniejszym nachyleniu. Wartość CMC dla 

danego dyspergatora w danym medium zależy od temperatury, ciśnienia oraz (czasami silnie) od obecności i stężenia innych substancji powierzchniowo czynnych i 

elektrolitów. Micele tworzą się tylko powyżej krytycznej temperatury miceli.  



Wprowadzenie do SpecPure ® BTSSaponins 

Struktura & Właściwości: 

Pomiędzy niskocząsteczkowym i wysokocząsteczkowym środkiem 

powierzchniowo czynnym. 

Grupy hydrofilowe: grupy zawierające tlen (glukozyd i ester) 

Grupy hydrofobowe / lipofilowe: niepolarne węglowodorowe łańcuchy 

pierścieniowe. 

Stan naturalny        Na powierzchni wody            Model standardowy 

Schemat konfiguracji surfaktantu saponinowego 

Przewidywane właściwości środka powierzchniowo 
czynnego, według HLB Value Griffin 



Testy SpecPure ® BTS Saponins 

Wniosek: (zgodnie z OECD TG 439) zrekonstruowano ludzki naskórek, w warunkach badania żywotności tkanek próbki 
Saponiny SpecPure BTS wynosi 72,07 (żywotność>50%) i uważa się wynik ten za brak podrażnienia skóry.  





Testy SpecPure ® BTS Saponins 

Wygląd i kompatybilność SpecPure® BTS Saponins kompatybilność z: 

Różne stężenia SpecPure®BTS Saponins (w/w%) 

0.5%    1%    2%    5%    10%    20% 

Potassium Cocoyl Glycinate Sodium methyl 

Cocoyl Taurate Coco Glucoside 

(SpecSufcTMAPG0814) Polyquaternium(PQ39) 

A 1% SpecPure® BTSSaponins +10% Potassium Cocoyl 
Glycinate 

B 1% SpecPure® BTSSaponins +10% Sodium methyl cocoyl 

Taurate 

C 1% SpecPure® BTSSaponins +10% APG0814 

D    1% SpecPure® BTSSaponins +2% PQ39 (Note : w/w%) 





Testy SpecPure ® BTS Saponins 

Wygląd piany : 

Badanie porównawcze Ammonium Laureth Sulfate (Traditional) vs SpecPure® BTSSaponins 

SpecPure®BTS Saponins 

>    SpecPure®BTS Saponins na początku tworzy pianę 

porównywalną do Ammonium Laureth Sulfate, potem 

natomiast osiąga lepsze wyniki. 

>    SpecPure®BTS Saponins - słabo kwaśne pH, 

łagodna, delikatna, bogata, luksusowa i stabilna 

piana, odpowiednia do wszystkich rodzajów 

spłukiwalnych produktów. 

Z lewej (w/w%) soln. Ammonium Laureth Sulfate; z prawej (w/w%) SpecPure® BTS Saponins. 



Testy SpecPure ® BTS Saponins 

Właściwości regulujące wydzielanie sebum 

Skin Sebum Secretion 

Podsumowanie: SpecPure® BTS Saponins moze szybko i skutecznie zmniejszyć wydzielanie sebum 

na powierzchni skóry w ciągu 8 godzin, co wskazuje, że Saponiny BTS SpecPure® można stosować w 

produktach kontrolujących nadmierne wydzielanie sebum przez skórę. 









Testy SpecPure ® BTS Saponins 

Aplikacja komercyjna na mokrych chusteczkach nawilżających: 

• Oczyszczanie z nadmiaru sebum  

• Dla skóry delikatnej  

• Naturalny wybór  

• Łagodny i delikatny 

Kolor dla poziomu 0,2% w mokrych chusteczkach jest powszechnie 

akceptowany przez klientow. 













Testy SpecPure ® BTS Saponins 

• 100% naturalny, organiczny, bezpieczny produkt. Delikatny i niedrażniący 

• Nieoksyetylenowany, nie zawiera siarczanów 

• Niejonowy surfaktant 

• Emulgator o/w i solubilizator 

• Wspaniałe właściwości odkażające 

• Doskonała kompatybilność (anionowe, kationowe i niejonowe składniki) 

• Nadzwyczajna wydajność piany (objętość i stabilność), wzmacnia pianę 

• Skuteczne działanie przeciwgrzybicze (Candida albicans), odpowiedni do produktów do 

higieny intymnej 

• Skuteczny produkt przeciwłojotokowy i kontrolujący wydzielanie sebum 

• Luksusowe uczucie po spłukaniu (łatwy do spłukania, a skóra po spłukaniu jest 

odświeżona, miękka i bez uczucia suchości).  









Przewodnik aplikacji SpecPure ® BTS Saponins 

Formulacja 4. z SpecPure® BTS Saponins 

Botaniczny toner do twarzy 

Opis: tonik ten moze skutecznie nawilżać skorę, utrzymywać jej zdrowy 

stan, skutecznie równoważyć wydzielanie sebum, odpowiedni dla 

wszystkich rodzajów skóry. 

Procedura: 

1. Wymieszaj sktadniki fazy A, az do całkowitego rozpuszczenia; 







Przewodnik aplikacji SpecPure ® BTS Saponins 

Komercyjne produkty: 

SiSley 

SULWHASOOCONCENTRATED GINSENG 

RENEWING EYECREAM 

OBAGI 

NU-DERM Exfoderm 4Skin 

Exfoliating Lotion,AM 

CHRISTIAN DIOR HYDRALIFE MICELLAR 

WATER NO RINSE CLEANSER 



Przewodnik aplikacji SpecPure ® BTS Saponins 

Produkty komercyjne – środki piorące: 

Mmd Act Upon \Und 

10m/£(80g) 

GROUP 






