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KOMPOZÍCIA NA LIEČBU AKNÉ

Opis

[0001] Predkladaný vynález opisuje kozmetickú alebo dermatologickú kompozíciu na použitie
pri liečbe akné obsahujúcu kombináciu rastlinných extraktov titrovaných v salicíne a 1,2alkándioloch, výhodne 1,2-dekándiole a extrakte z vŕbovej kôry (Salix alba).

[0002] Acne vulgaris je najčastejšia diagnostikovaná dermatóza u pacientov vo veku medzi 11
a 30 rokov. Predpokladá sa, že akné postihuje asi 80 % osôb v tejto vekovej skupine alebo
dokonca, s ohľadom na lézie s nízkou intenzitou, 100 % mladých ľudí. Aetiopatogenéza akné
je multifaktoriálna. U všetkých pacientov s akné sa vyskytujú nasledujúce príznaky: nadmerná
tvorba kožného mazu, nadmerná keratóza vylučovacích kanálikov a otvorov mazových žliaz,
rozvoj bakteriálnej flóry a uvoľňovanie zápalových mediátorom v pokožke.

[0003] U 95 % pacientov sa lézie nachádzajú na tvári a na horných častiach trupu, občas na
iných častiach tela a vzhľadom na túto polohu a chronickú povahu ochorenia majú pacienti
závažné psychologické problémy.

[0004] Nadmerná tvorba kožného mazu a akumulácia a blokované otvory mazových žliaz
napomáhajú kolonizácii baktérií. Mikrokomedóny sú obývané prevažne Propionibacterium
acnes, mikroorganizmom, ktorý sa predovšetkým podieľa na rozvoji akné. Ďalšie baktérie sú
okrem iného: Staphylococcus epidermidis a Malasezzia furfur. Vzhľadom na prítomnosť lipázy
tento mikroorganizmus hydrolyzuje di- a triglyceridy kožného mazu na voľné mastné kyseliny.
Voľné mastné kyseliny, ktoré vznikajú počas procesu hydrolýzy, majú dráždivý, prozápalový
účinok a zosilňujú folikulárnu keratózu. Prozápalový účinok má taktiež hyaluronidáza,
proteázy

a

neuraminidázy

produkované

Propionibacterium

acnes.

Navyše

tento

mikroorganizmus uvoľňuje nízkomolekulárne chemotaktické faktory (peptidy) priťahujúce
neutrocyty a aktivuje ako alternatívnu cestu komplementu, tak aj klasickú imunitnú reakciu.
Aktivátorom alternatívnej cesty komplementu je bunková stena Propionibacterium (B. BerglerCzop, International Journal of Cosmetic Science, 2014, 36, 187–194).

[0005] Mikroorganizmy ako Propionibacterium acnes môžu vyvolať sekréciu rôznych
kožných antimikrobiálnych peptidov (AMP). Zápalové účinky P. acnes nevyžadujú, aby bol
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organizmus nažive alebo bol prítomný v celom svojom rozsahu. In vitro boli supernatanty
obsahujúce buď membranózne peptidoglykany (PG) a lipopolysacharidy (LPS), alebo obsah
cytozolu alebo membránové proteíny schopné zvýšiť expresiu TLR2 a TLR4 keratinocytov.

[0006] Je dobre známe, že ďalšie cytokíny hrajú významnú úlohu pri zápale akné.
Propionibacterium acnes spúšťa prozápalové mediátory aktiváciou Toll-like receptoru 2
(TLR2). Medzi týmito mediátormi je IL-8, ktorého expresia je indukovaná P. acnes.

[0007] Tumorový nekrotický faktor-alfa (TNF-alfa) je ďalším prozápalovým cytokínom
zapojeným do patogenézy akné (Archives of Dermatological Research 2008, zväzok 300, č. 7,
str. 371–376).

[0008] Extrakt z bielej vŕbovej kôry (Salix alba) obsahuje salicín a jeho deriváty, ktoré boli
používané dlhšie než jedno storočie ako antipyretiká a pri liečbe mnohých reumatických
porúch.

[0009] Bylinné liečivé prípravky, ako sú rôzne formulácie z kôry druhov Salix, sú v celej
Európe dobre známe na liečbu zápalových stavov a bolestí rôzneho pôvodu.

[0010] Extrakty zo Salix preukázali analgetické, antiflogistické a antipyretické účinky na
rôznych zvieracích modeloch (Loniewski a kol. 2002).

[0011] Napríklad na dávke závislé účinky boli hlásené v testoch ohrievačom a karagénanom
vyvolaného opuchu labky u potkanov (zavedených testovacích postupoch na preukázanie
analgetických a protizápalových účinkov v danom poradí) pre extrakt zo Salix obsahujúci 12 %
salicínu (Loniewski a kol. 2002).

[0012] Salicín je známy ako účinné protizápalové činidlo, keď sa užíva orálne.

[0013] Predpokladá sa, že salicín môže mať schopnosť proti starnutiu, pokiaľ sa aplikuje
topicky na ľudskú pokožku. Údaje zo štúdie ukazujú, že topická aplikácia sérovej formulácie
obsahujúcej 0,5 % salicínu ponúka široké spektrum účinkov proti starnutiu, zameraných na
hlavné znaky viditeľného starnutia ľudskej pokožky. Štatistické zlepšenia boli indikované pri
štrukturálnych príznakoch starnutia pokožky proti základnej hodnote. Patria medzi ne vrásky,
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jemné línie, kontúry čeľuste, pevnosť, pružnosť a hustota. Štatistické zlepšenia boli taktiež
pozorované pri škvrnitej pigmentácii, nerovnomernom tonuse pleti, lesku, hydratácii a
hmatovej drsnosti proti základnej línii. Tieto výsledky dokazujú schopnosť salicínu zlepšiť
viditeľné známky starnutia, pokiaľ je aplikovaný topicky na ľudskú pokožku vo formulácii
prípravku. (Gopaul Remona a kol., An evaluation of the effect of a topical product containing
salicin on the visible signs of human skin aging Journal of Cosmetic Dermatology, 9, 196–201)

[0014] Z doterajšieho stavu techniky je známe, že salicín môže byť užitočný ako účinná látka
proti podráždeniu v kozmetických a topických dermatologických prípravkoch (EP 0801946).

[0015] Salicín je taktiež užitočný v kombináciách s ďalšími bylinnými extraktami. DE
10034328 opisuje kozmetickú formuláciu na vonkajšiu aplikáciu na pokožku, predovšetkým
kožu začervenanú akné rosaceae, obsahujúcu quercetin, rutín, salicín a escín vo vodnom médiu.

[0016] 1,2-alkándioly ako 1,2-pentándiol (INCI: pentylénglykol), 1,2-hexándiol (INCI: 1,2hexándiol) a 1,2-oktándiol (INCI: kaprylylglykol), ako aj ich kombinácie, sú multifunkčnými
prísadami široko používanými v prípravkoch pre osobnú starostlivosť, ako sú zvlhčovadlá a
antibakteriálne činidlá. Odborníkom v stave techniky je dobre známe, že tieto látky vykazujú
špecifickú antibakteriálnu aktivitu proti P. acnes.

[0017] Komerčný prípravok „Boscia Clear Complexion“ (Mintel Record ID: 1448967,
publikovaný v decembri 2010) opisuje ošetrujúci zvlhčovač obsahujúci extrakt z kôry Salix
alba a taktiež decylénglykol.

[0018] WO 2011117126 opisuje kombináciu 1,2-dekándiolu a licochalkonu A a karnitínu,
ktorý je účinný proti Propionibacterium acnes (P. acnes) bez dráždenia pokožky.
EP 1731036 opisuje zmesi obsahujúce rôzne 1,2-alkándioly na liečbu akné. Konvenčné
prípravky na liečbu mastnej a poškodenej pokožky, napr. čistiace prípravky obsahujúce
vodné/etanolové a/alebo povrchovo aktívne látky majú nevýhodu spočívajúcu v tom, že
obvykle pokožku napínajú, aby vysychala, a pracujú iba s malou starostlivosťou o pokožku.
Zvlášť je nevýhodou, že reakciou tela na používanie roztokov obsahujúcich etanol a/alebo
detergenty počas dlhšej doby môže byť nadprodukcia kožného mazu, čo pôsobí proti
primárnemu terapeutickému cieľu zníženia kožného mazu pri mastnej, poškodenej a na akné
náchylnej pokožke.
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Na topickú liečbu akné sú prítomné akné činidlá, ako sú silné oxidačné činidlá, ako je
benzoylperoxid; alfa-hydroxy kyseliny, ako je kyselina salicylová a kyselina mliečna; alifatické
dikarboxylové kyseliny, ako je kyselina azelaová; retinoidy, ako je tretionoin (synonymum:
kyselina all-trans-retinová), all-trans-retinová a 13-cis-retinová kyselina (izotretinoin);
antiandrogény (5alfa-reduktáza) a antibiotiká, ako je clindamycín, tetracyklín a erytromycín.
Uvedené látky majú obvykle len veľmi miernu antimikrobiálnu aktivitu proti P. acnes a musia
byť používané v relatívne vysokej koncentrácii - napríklad benzoylperoxidu, s až 5 hmot. % a
kyseliny azelaovej s až 20 hmot. % - v kozmetických a dermatologických formuláciách.
Vzhľadom na vysoké dávkovanie je však pokožka extrémne nevýhodne silno nadmerne
zaťažovaná, čo sa prejavuje predovšetkým na veľmi suchej pokožke, ktorá je často spojená
čiastočne s vážnym podráždením pokožky v dôsledku silného zníženia pH pokožky.

[0019] Účinnosť silného oxidačného činidla, ako je benzoylperoxid, alfa-hydroxy kyseliny, ako
je kyselina salicylová a kyselina mliečna, a alifatických dikarboxylových kyselín, ako je
kyselina azelaová, je založená na inhibícii P. acnes.

[0020] Je žiadúce mať kozmetický alebo dermatologický prípravok na poskytnutie liečby akné,
ktorý má zlepšenú aktivitu proti Propionibacterium acnes (P. acnes) a zlepšenú zápalovú
aktivitu, predovšetkým proti zapáleným komedónom, bez toho, aby vážne dráždil pokožku.

[0021] Problém je vyriešený kozmetickou alebo dermatologickou kompozíciou obsahujúcou
kombináciu 1,2-dekándiolu a extraktu z vŕbovej kôry. Tento prípravok prekvapivo vykazuje
synergický antibakteriálny a protizápalový účinok v porovnaní s jednotlivými látkami.

Experimentálna časť

Stanovenie MIC a MBC na grampozitívnych baktériách

Cieľ testu

[0022] Cieľom testu bolo stanoviť antimikrobiálnu aktivitu jednej alebo viacerých vzoriek proti
mikroorganizmu. Získané hodnoty musia byť považované za charakteristické pre testovaciu
vzorku pre stanovený mikrobiálny druh za stanovených testovacích podmienok.
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Opis spôsobu

[0023] Bola pripravená séria testových skúmaviek obsahujúcich kultivačný bujón inokulovaný
testovaným mikroorganizmom a testovaná látka bola zavedená pri klesajúcich skalárnych
koncentráciách.

[0024] Kultúry boli inkubované pri optimálnej teplote a za optimálnych rastových podmienok
vopred zvoleného mikroorganizmu a po dostatočnú dobu, aby sa preukázal vývoj.

[0025] Testovacie skúmavky, v ktorých sa vyvinula mikrobiálna populácia, boli potom
stanovené vizuálnym pozorovaním turbidity, ktorá indikuje rast. Testovacie skúmavky, v
ktorých je látka prítomná v dostatočnej koncentrácii na inhibíciu rastu, zostávajú číre. Pokiaľ
samotná povaha vzorky zabraňuje vizuálnemu čítaniu alebo ak je potrebné zistiť, či je
nedostatok vývoja spôsobený mikrobiostatickým alebo mikrobicidným účinkom, uskutočňujú
sa prenosy do vhodných agarových médií na potvrdenie.

Kritéria interpretácie

[0026] Koncentrácia vzorky, pri ktorej je inhibovaný rast mikroorganizmov, je považovaná za
minimálnu inhibičnú koncentráciu (MIC), zatiaľ čo koncentrácia, pri ktorej už nie sú
životaschopné mikroorganizmy prítomné, je považovaná za minimálnu baktericídnu
koncentráciu (MBC)

A)

Vyhodnotenie antibakteriálnej aktivity rôznych látok proti druhom Staphylococcus

[0027] Bol uskutočnený test na vyhodnotenie antibakteriálnej aktivity proti grampozitívnym
baktériám hodnotiaci nasledujúce látky:
Bakuchiol, laktoferín, kyselinu laurovú, resveratrol, extrakt zo Salix alba.

[0028] Antibakteriálna aktivita týchto látok proti Staphylococcus aureus acnes ATCC 25923 a
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 bola testovaná podľa vyššie opísaného spôsobu.
Výsledky sú uvedené v Tabuľke 1.

Tabuľka 1

6
Staphylococcus

aureus

EP3261726 B1
ATCC Staphylococcus

25923

epidermidis

ATCC

12228

MIC (μg/ml)

MBC (μg/ml)

MIC (μg/ml)

MBC (μg/ml)

Bakuchiol

6,25

100

6,25

100

Laktoferín

>20000

-

>20000

-

Kyselina laurová 250

1,000

500

1000

Resveratrol

1000

>100000

250

>100000

30000

100000

30000

100000

Extrakt zo Salix
alba

Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) a minimálna baktericídna koncentrácia (MBC)
rôznych látok proti Staphylococcus aureus acnes a Staphylococcus epidermidis

[0029] Test ukázal zlú aktivitu extraktu zo Salix alba proti grampozitívnym baktériám s
ohľadom na iné testované látky.

B)

Vyhodnotenie antibakteriálnej aktivity rôznych látok proti P. acnes

[0030] V ďalšom súbore experimentov sme testovali antibakteriálnu aktivitu extraktu zo Salix
alba a 1,2-dekándiolu, čo je látka, o ktorej je známe, že vykazuje antibakteriálnu aktivitu proti
P. acnes, samotná a v kombinácii podľa vyššie opísaného spôsobu.

[0031] Použitý mikrobiálny kmeň bol Propionibacterium acnes ATCC 11827 titrovaný v
koncentrácii 2,6 x 104 buniek na mililiter média.

[0032] Výsledok je uvedený v Tabuľke 2.

Tabuľka 2
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Propionibacterium acnes
MIC (μg/ml)
MBC (μg/ml)
Extrakt zo Salix alba
1560
3120
1,2-dekándiol
620
1250
Extrakt zo Salix alba + 1,2-dekándiol (1:1) 620
620
benzoylperoxid
480
480
Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) a minimálna baktericídna koncentrácia (MBC) 1,2dekándiolu a extraktu zo Salix alba proti Propionibacterium acnes
[0033] Extrakt zo Salix alba samotný vykazuje iba zlú antibakteriálnu aktivitu.

[0034] Je známe, že 1,2-dekándiol je účinný proti P. acnes.

[0035] Kombinácia (1:1) extraktu zo Salix alba a 1,2-dekándiolu prekvapivo vykazovala
synergický antibakteriálny účinok proti P. acnes.

[0036] Kombinácia 1,2-dekándiolu a extraktu zo Salix alba je schopná dosiahnuť rovnaké MIC
pri dvojitej koncentrácii 1,2-dekándiolu a dramaticky zlepšiť jeho MBC.

[0037] Zvolený stupeň asociácie je v súlade s benzoylperoxidom, ktorý je všeobecne známy
ako silné antibakteriálne činidlo proti P. acnes.

In vitro hodnotenie protizápalovej aktivity extraktu zo Salix alba a 1,2-dekándiolu

[0038] Cieľom testu bolo zhodnotenie protizápalovej aktivity extraktu zo Salix alba, 1,2dekándiolu a ich kombinácie pomocou štúdie modulácie syntézy TNFalfa, IL1alfa, IL8 v
biologickom experimentálnom modeli (kultivácia buniek keratinocytov HaCat).

[0039] TNFalpha, IL1alfa, IL8 sú zápalové mediátory súvisiace s procesom akné.

[0040] Kultúra buniek keratinocytov bola vybratá ako experimentálny model na základe toho,
že proces akné sa uskutočňuje vo vnútri folikulu mazových žliaz, tkaniva zloženého z
keratinocytov.
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[0041] Na stimuláciu zápalového procesu v našom experimentálnom modeli boli vybraté
lipopolysacharidy (LPS). LPS sú prozápalové mediátory vylučované baktériami, napr. P. acnes.

[0042] 1,2-dekándiol (SMAL) bol emulgovaný s kukuričným olejom (37 °C) v mechanickom
miešaní a pridávaním kultivačného média, vychádzajúc z nasledujúceho pomeru: 0,05 g
emulgované so 100 μl kukuričného oleja v konečnom objeme kultivačného média 1 ml (37 °C).

[0043] Extrakt zo Salix alba (WMAL) bol priamo zriedený v kultivačnom médiu, začínajúc
nasledujúcim pomerom: 0,05 g v 1 ml (37 °C); následné riedenia v kultivačnom médiu (37 °C).

[0044] Na

uskutočnenie

testu

boli

ľudské

keratinocyty

(HaCat)

ošetrené

LPS

(lipopolysacharidom z Escherichia coli, 10 ng/ml) a testovaným prípravkom v 3
koncentráciách, vybraných z necytotoxických po predbežnom teste cytotoxicity.

[0045] Na konci sledovaného experimentálneho obdobia boli merané hladiny cytokínov
pomocou testu ELISA.

[0046] Výsledky boli porovnané s negatívnou kontrolou (bunky, ktoré neboli podrobené LPS,
CTR-) a pozitívnou kontrolou (bunky ošetrené LPS, CTR+).

[0047] Predbežný test cytotoxicity bol uskutočnený na dvoch prípravkoch s použitím
koncentračného rozmedzia od 5,0 % do 0,0012 % (sériové riedenie 1:2). Podľa získaných
výsledkov boli pre analýzu protizápalovej aktivity vybraté nasledujúce koncentrácie:
1,2-dekándiol (SMAL): 0,002 %
Extrakt zo Salix alba (WMAL): 0,04 % – 0,02 % – 0,01 %

[0048] Druhý test cytotoxicity bol uskutočnený na zmesi dvoch surovín pred zahájením testu,
aby sa overil synergický účinok v protizápalovej aktivite; testované koncentrácie boli
nasledujúce: SMAL 0,002 % + WMAL: 0,04 % – 0,02 % – 0,01 %

[0049] Kultivačné média kontrol a buniek ošetrených testovaným prípravkom boli použité na
dávkovanie prozápalových cytokínov TNFalfa, IL1 alfa a IL8 pomocou spôsobu ELISA.

[0050] Pre stanovenie množstva cytokínov boli použité komerčné súpravy ELISA.
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[0051] Kvantitatívne stanovenie používa kalibračnú krivku tvorenú štandardnými známymi a
rastúcimi koncentráciami štandardného cytokínu.

[0052] Údaje získané v rôznych experimentálnych skupinách boli podrobené štatistickej
analýze a porovnané podľa t-testu. Variácie sú považované za významné pre p <0,05.

[0053] V tabuľke 3 nižšie sú uvedené údaje získané pre každú testovanú sériu.

[0054] Výsledky sú vyjadrené ako cytokín uvoľnený do média v priebehu experimentálneho
obdobia (priemerná hodnota 6 štand. odch.) a ako priemerná % odchýlka v porovnaní s
kontrolami.

[0055] Pre porovnanie dvoch rôznych pracovných relácii boli získané údaje normalizované
v meradle 0 – 100 %, v ktorom CTR- je 0 a CTR+ je 100 %; všetky ostatné údaje boli
vypočítané v tomto intervale.

[0056] Na týchto údajoch bola uskutočnená štatistická analýza t-testom a variácie sú
považované za významné pre p <0,05.

[0057] Na základe získaných výsledkov je pozorované, že SMAL a WMAL sú schopné
významne znížiť LPS indukované uvoľňovanie markerov zápalu TNFalfa, IL1 alfa a IL8, ktoré
sú všetky spojené s akné.

[0058] Pri všetkých analyzovaných látkach vykazujú látky WMAL a SMAL v kombinácii
synergický účinok.

Tabuľka 3
TNF-ALFA

Normalizované údaje 0–100 %
štand.

T-test

odch.

CTR+

CTR-

0

CTR+

100,00 % 6,2 %

vs T-test vs CTR+ + T-test vs CTR+ +
WMAL

SMAL

10

WMAL 0,4 %
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štand.

T-test

odch.

CTR+

32,94 % 22,2 %

vs T-test vs CTR+ + T-test vs CTR+ +
WMAL

SMAL

0,0545

3,9
SMAL 0,02 %
WMAL

0,4

18,45 % %
%

0,0040

+

SMAL

8,5

0,02 %

-25,00 % %

IL-8

Normalizované údaje 0–100 %

CTR-

0,0042

0,0751

0,0224

štand.

T-test vs

T-test vs CTR+. + T-test vs CTR+ +

odch.

CTR+

WMAL

SMAL

0
9,4

CTR+

100,00 % %

WMAL 0,4 %

17,77%

0,4%

0,0064

0,3
SMAL 0,02 %
WMAL

0,4

34,56 % %
%

0,0101

+

SMAL

2,9

0,02 %

-13,76 % %

0,0011

IL-6

Normalizované údaje 0–100 %

0,0044

0,0019

štand.

T-test vs

T-test vs CTR+ + T-test vs CTR+ +

odch.

CTR+

WMAL

CTR-

0

CTR+

100,00 % 45,6 %

SMAL

111,8
WMAL 0,4 %

75,81 % %

0,8035

106,6
SMAL 0,02 %
WMAL
SMAL

0,4

61,69 % %
%

+ -21,43 %

0,6864
7,2

%

0,0017

0,3444

0,3861
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0,02 %

[0059] Dávkovanie cytokínu v bunkovej kultúre CTR-, CTR+, ošetrenej SMAL, WMAL a ich
asociáciami. Výsledky sú vyjadrené ako stredná hodnota ± štand. odch. (vyjadrené v ng/l) a ako
priemerná % odchýlka v porovnaní s kontrolami.

[0060] Formulácie môžu byť rôzneho charakteru, ako aj na báze vody, hydroalkoholu, tak aj
bezvodé. Medzi najpoužívanejšie patria: systémy povrchovo aktívnych látok (vrátane
šampónov, perličkových kúpeľov, sprchových gélov, tekutých mydiel a pevných mydiel,
micelárnych vôd, kvapalných detergentov), emulzie vody v oleji, emulzie olej vo vode, séra,
gély, oleje, vodné roztoky, hydroalkoholické roztoky, bezvodé tyčinky, kompaktné základové
púdre, krémy, mlieka, opaľovacie krémy, prípravky po opaľovaní a krycie prípravky (t. j. CC
krémy, BB krémy).

[0061] Voliteľne je možné a výhodné použiť kompozície podľa vynálezu ako bázy pre
farmaceutické formulácie.

[0062] Odborníkom v stave techniky je samozrejme známe, že kozmetické kompozície sú
obvykle bez obvyklých pomocných látok a aditív nemysliteľné. Medzi ne patria napríklad
činidlá zaisťujúce konzistenciu, plnivá, parfumy, farbivá, emulgátory, ďalšie účinné zlúčeniny,
ako sú vitamíny alebo proteíny, opaľovacie krémy, stabilizátory, odpudzovače hmyzu, alkohol,
voda, soli, látky s proteolytickou alebo keratolytickou aktivitou, zahusťovadlá, zmäkčovadlá,
mastné kyseliny, chelatačné činidla, upokojujúce činidlá, glykoly, farbivá, tlmivé činidlá.

[0063] Extrakt z vŕbovej kôry sa pripravuje podľa Ph.Eur. monografie „Extracta“. Celá alebo
fragmentovaná sušená kôra mladých vetiev alebo celých sušených kusov tohtoročných
vetvičiek Salixu sa extrahuje vodou a/alebo etanolom. Celkový obsah salicylových derivátov
vyjadrených v salicíne musí byť najmenej 5 %; výhodne medzi 10 a 20 %.

[0064] Extrakt zo Salix alba podľa predkladaného vynálezu musí byť titrovaný na celkovú
koncentráciu salicylových derivátov vyjadrenú ako salicín nie menej než 20 % (hmot./hmot.).

[0065] Pomer medzi extraktom zo Salix alba a 1,2-dekándiolom je medzi 1:100 a 100:1, alebo
medzi 1:50 a 50:1, alebo medzi 1:10 a 10:1, výhodne 1:5 a 5:1; výhodnejšie 1:1.
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[0066] Celkové množstvo extraktu zo Salix alba vo vzorci je v rozmedzí medzi 0,001 % a 10
%, výhodne medzi 0,01 % (hmot./hmot.) a 5 % (hmot./hmot.), výhodnejšie medzi 0,3 %
(hmot./hmot.) a 1 % (hmot./hmot.).

[0067] Celkové množstvo 1,2-dekándiolu vo vzorci je v rozmedzí medzi 0,001 %
(hmot./hmot.) a 10 % (hmot./hmot.), výhodne medzi 0,01 % (hmot./hmot.) a 5 % (hmot./hmot.),
výhodnejšie medzi 0,3 % (hmot./hmot.) a 1% (hmot./hmot.).

Príklady

[0068] Nasledujúce príklady nepredstavujú obmedzenie vynálezu.

Príklad 1

[0069]
Opaľovací krém
%
NÁZOV INCI

(hmot./hmot.)

Avobenzón

0–5

Glycerol

0–5,00

Panthenol

0–1,00

Disodná EDTA

0,10

Glycerylstearát, PEG-100 stearát (50 % : 50 %) (Arlacel 165V P)

1–5,00

4-metylbenzylidéngáfor

1–4,00

Citrus Aurantius Amara

0–1

Xantánová guma

0–1

Askorbyl tetraizopalmitát

0,20

Polyakrylamid (45 %), C13–14 izoparafín (25 %), Laureth-7 (8 %), voda (22
%) (Sepigel 305)
Metylénbis-benzotriazolyl,

0–2,00
tetrametylbutylfenol,

propylénglykol, xantánová guma (Tinosorb A2B)

voda,

Decylglukozid,

0–2,00
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Etylhexylmetoxycinamát

0–8,00

Niacínamid

0–1

Kremičitan horečnatohlinitý

0–0,50

Dikaprylyl karbonát

1–5,00

1,2-hexandiol, kaprylylglykol (50 % : 50 %) (Symdiol 68)

0,50

Sójové izoflavóny

0,30

Etylhexyltriazón

0–2,00

Oxid titaničitý (75 %), oxid kremičitý (10 %), dimetikon (15 %) (Parsol TX)

0–5

1,2-dekándiol

0,30

Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,30

Tokoferylacetát

0,50

Butylovaný hydroxytoluén

0–0,05

Hydroxyacetofenón

0–0,50

Demin. H2O

k 100,00

Príklad 2

[0070]
Sérum
NÁZOV INCI

%
(hmot./hmot.)

Hydroxid sodný

0–8

Kyselina glykolová

0–20,00

Kyselina mliečna

0–3

Niacínamid

1,00

Kaprylylglykol

0–5,00

Xantánová guma

0,10

Polyakrylátový krospolymér-6

,20

Dikaprylyléter

0–4,00

Kyselina salicylová

0–2

1,2-dekándiol

1,00

Polyglyceryl-6 stearát (85–98 %), Polyglyceryl-6 Behenát (2–15 %) (Tego Care 0–4
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PBS 6)
Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,30

Oktenylsukcinát hliníkového škrobu

0–2,00

Glyciryzinát draselný

0–2

Fytát sodný, voda, Alkohol

0,10

Demin. H2O

k 100,00

Príklad 3

[0071]
Hydratačný krém
NÁZOV INCI

%
(hmot./hmot.)

Disodná EDTA

0,10

Glycerol

0–7,00

Hyaluronát sodný

0–1

Niacínamid

1,00

Kaprylylglykol

0–2,00

Xantánová guma

0,10

Polyakrylátový krospolymer-6

-3,0

Dikaprylyléter

0–5,00

1,2-dekándiol

0,30

Polyglyceryl-6 stearát (85–98 %), Polyglyceryl-6 Behenát (2–15 %) (Tego Care
PBS 6)

2,50

Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,3

Kyselina mliečna

0–1

Fytát sodný (48–52 %), voda (48–52 %), Alkohol (1 %) (Dermosoft PA 3)

0,05

Demin. H2O

k 100,00

Príklad 4

[0072]
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Gél
%
NÁZOV INCI

(hmot./hmot.)

Disodná EDTA

0,10

Glycerol

0–3,00

Niacínamid

1,00

Kaprylylglykol

0–2,00

Xantánová guma
Polyakrylátový krospolymér-6

0,20
-3,0

1,2-dekándiol

0,50

Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,50

Kyselina mliečna

0,50

Fytát sodný (48–52 %), voda (48–52 %), Alkohol (1 %) (Dermosoft PA 3)

0,10

Demin. H2O

k 100,00

Príklad 5

[0073]
Kvapalný detergent
%
NÁZOV INCI

(hmot./hmot.)

Disodná EDTA

0,10

Glycerol

0–4,00

Hydroxypropylguar hydroxypropyltrimónium chlorid (Jaguar C162)

0–1,0

Niacínamid

0,30

Metylpropándiol (80 %), kaprylylglykol (15 %), fenylpropanol (5 %) 0–5,0
(Dermosoft OMP)
Xantánová guma

0,30

Kokoamfoacetát sodný

0–10,0

Disodný laurethsulfosukcinát

0–10,0

1,2-dekándiol

1,00
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PEG-40 hydrogenovaný ricínový olej

1,00

Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,01

Kyselina mliečna

1,00

Demin. H2O

k 100,00

Príklad 6

[0074]
CC krém
%
NÁZOV INCI

(hmot./hmot.)

Voda

56,00

Glycerol

2,00

Niacínamid

0,50

Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,50

Heptahydrát síranu horečnatého

0,50

Metylpropándiol (80 %), kaprylylglykol (15 %), fenylpropanol (5 %)
(Dermosoft OMP)

2,00

Cetyl dimetikon

2,00

Oktyldodekanol

10,00

Etylhexyl palmitát

8,00

Dimetikon

1,50

Hydrogenovaný ricínový olej

1,50

1,2-dekándiol

1,00

Cetyl PEG PPG-10/1 dimetikon (Abil EM 90)

2,50

Oxid titaničitý

5,00

Tokoferylacetát

1,00

Sľuda (48–59 %), oxid titaničitý (41–52 %) (Timica Terra White)

4,00

Sľuda (44–54 %), oxidy železa (36–50 %), oxid titaničitý (2–8 %) (Timica Terra
Brown)

2,00

Demin. H2O

k 100,00
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Príklad 7

[0075]
Zvlhčujúci krém
%
NÁZOV INCI

(hmot./hmot.)

Disodná EDTA

0–0,10

Glycerol

0–6,00

Niacínamid

0–1,00

Fytát sodný

0–0,05

Hyaluronát sodný

0,2–0,9

Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,01–0,3

Kaprylylglykol

0,5–1,5

Xantánová guma

0–0,30

Polyakrylát krospolymér-6

0–1,50

Dikaprylyleter

1–5,00

1,2-dekándiol

0–0,9

Polyglyceryl-6 stearát (85–98 %), Polyglyceryl-6 Behenát (2–15 %) (Tego Care
PBS 6)

2,50

Oktenylsukcinát hliníkového škrobu

0–2,00

Kyselina mliečna

0–0,15

Demin. H2O

k 100

Príklad 8

[0076]
Detergent
%
NÁZOV INCI

(hmot./hmot.)

Glycerol

0,1–2,00

Disodná EDTA

0–0,10

Niacínamid

0,1–0,90
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Fytospingozín HCl

0,01–0,1

1,2-dekándiol

0,01–3

Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,01–0,9

PEG-40 hydrogenovaný ricínový olej

0–1,00

Polyquaternium-10

0–1

Kokoamfoacetát sodný

1–6,00

Disodný laurethsulfosukcinát

1–8,00

Metylpropandiol (80 %), kaprylylglykol (15 %), fenylpropanol (5 %)
(Dermosoft OMP)

1–2,50

Kyselina mliečna

0,01–0,90

Demin. H2O

k 100,00

Príklad 9

[0077]
Opaľovací krém
%
NÁZOV INCI

(hmot./hmot.)

Avobenzón

0–5

Glycerol

0–5,00

Panthenol

0–1,00

Disodná EDTA

0,10

Glycerylstearát, PEG-100 stearát (50 % : 50 %) (Arlacel 165V P)

1–5,00

4-metylbenzylidengáfor

1–4,00

Citrus Aurantius Amara

0–1

Xantánová guma

0–1

Askorbyl tetraizopalmitát

0,20

Polyakrylamid (45 %), C13–14 izoparafín (25 %), Laureth-7 (8 %), voda (22
%) (Sepigel 305)

0–2,00

Metylénbis-benzotriazolyl tetrametylbutylfenol (46–55 %), voda (33,9–47,7
%), Decyl
glukosid (6–10 %), propylenglykol 0,2–0,6 %), xantanová guma (0,1–0,5 %)

0–10,00
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(Tinosorb M)
Etylhexylmetoxycinamát

0–8,00

Niacínamid

0–1

Kremičitan horečnatohlinitý

0–0,50

Dikaprylyl karbonát

1–5,00

1,2-hexándiol (a) kaprylylglykol (50 % : 50 %) (Symdiol 68)

0,50

Sójové izoflavóny

0,30

Etylhexyltriazón

0–2,00

Oxid titaničitý (75 %), oxid kremičitý (10 %), dimetikon (15 %) (Parsol TX) 0–5
1,2-dekándiol

0,30

Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,30

Tokoferylacetát

0,50

Butylovaný hydroxytoluén

0–0,05

Hydroxyacetofenón

0–0,50

Demin. H2O

k 100,00

Príklad 10

[0078]
Opaľovací krém 2
NÁZOV INCI

% (hmot./hmot.)

Avobenzón

0–5

Glycerol

0–5,00

Panthenol

0–1,00

Disodná EDTA

0,10

Glycerylstearát, PEG-100 stearát (50 % : 50 %) (Arlacel 165V 1–5,00
P)
4-metylbenzylidengáfor

1–4,00

Citrus Aurantius Amara

0–1

Xantánová guma

0–1

Askorbyl tetraizopalmitát

0,20

Polyakrylamid (45 %), C13–14 izoparafín (25 %), Laureth-7 (8 0–2,00
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%), voda (22 %) (Sepigel 305)
Voda (37–46 %), Tris-bifenyltriazín (47–53 %), decylglukozid
(6,5–8,5 %), hydrogenfosforečnan sodný (0,2 % – 0,6 %),
butylénglykol (0,2 % – 0,6 %), xantánová guma (0,1 % – 0,3 %)

0–10,00

(Tinosorb A2B)
Etylhexylmetoxycinamát

0–8,00

Niacínamid

0–1

Kremičitan horečnatohlinitý

0–0,50

Dikaprylyl karbonát

1–5,00

1,2-hexándiol (a) kaprylylglykol (50 % : 50 %) (Symdiol 68)

0,50

Sójové izoflavóny

0,30

Etylhexyltriazón

0–2,00

Oxid titaničitý (75 %), oxid kremičitý (10 %), dimetikon (15 %)
(Parsol TX)

0–5

1,2-dekándiol

0,30

Extrakt z kôry Salix alba (vŕba)

0,30

Tokoferylacetát

0,50

Butylovaný hydroxytoluén

0–0,05

Hydroxyacetofenón

0–0,50

Demin. H2O

k 100,00
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Nároky

1.

Kompozícia na použitie pri antibakteriálnej a/alebo protizápalovej liečbe akné
obsahujúca 1,2-dekándiol a extrakt z kôry Salix alba, pričom extrakt z kôry Salix alba
obsahuje celkovú koncentráciu salicylových derivátov vyjadrenú ako salicín nie menej
než 20 % (hmot./hmot.), a pričom pomer medzi extraktom z kôry Salix alba a 1,2dekándiolom je 1:1.

2.

Kompozícia na použitie podľa nároku 1 vyznačujúca sa tým, že podiel 1,2-dekándiolu
je v rozmedzí medzi 0,001 % (hmot./hmot.) a 10 % (hmot./hmot.), predovšetkým v
rozmedzí medzi 0,01 % (hmot./hmot.) a 5 % (hmot./hmot.), vztiahnuté na celkovú
hmotnosť kompozície.

3.

Kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúca
sa tým, že podiel extraktu z kôry Salix alba je v rozmedzí medzi 0,001 % (hmot./hmot.)
a 10 % (hmot./hmot.), výhodne medzi 0,01 % (hmot./hmot.) a 5 % (hmot./hmot.),
vztiahnuté na celkovú hmotnosť kompozície.

4.

Kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom
kompozícia je vo forme systému povrchovo aktívnych látok, emulzie voda v oleji,
emulzie olej vo vode, séra, gélu, oleja, vodného roztoku, hydroalkoholického roztoku,
bezvodej tyčinky, kompaktného základového púdru, krému, mlieka, opaľovacieho
krému, prípravku po opaľovaní alebo krycieho prípravku.

5.

Kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov ďalej
obsahujúca obvyklé pomocné látky a aditíva.

6.

Kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 vyznačujúca sa tým, že sa
jedná o opaľovací krém obsahujúci 0,3 % (hmot./hmot.) extraktu z kôry Salix alba, 0,3
%

(hmot./hmot.)

1,2-dekándiolu,

až

do

10

%

(hmot./hmot.)

zmesi

metylénbisbenzotriazolyl tetrametylbutylfenolu (46–55 %) / vody (33,9–47,7 %) /
decylglukozidu (6–10%) / propylénglykolu 0,2–0,6 %) / xantánovej gumy (0,1–0,5 %),
až do 0,5 % (hmot./hmot.) kremičitanu horečnatohlinitého, až do 5 % (hmot./hmot.) zmesi
oxidu titaničitého (75 %) / oxidu kremičitého (10 %) / dimetikonu (15 %), až do 8 %
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(hmot./hmot.) etylhexylmetoxycinamátu, až do 5 % (hmot./hmot.) dikaprylylkarbonátu,
až do 5 % (hmot./hmot.) avobenzónu, až do 2 % (hmot./hmot.) etylhexyltriazónu.

7.

Kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 vyznačujúca sa tým, že sa
jedná o opaľovací krém obsahujúci 0,3 % (hmot./hmot.) extraktu z kôry Salix alba, 0,3
% (hmot./hmot.) 1,2-dekándiolu, až do 10 % (hmot./hmot.) zmesi vody (37–46 %) /
trisbifenyltriazínu (47–53 %) / decylglukozidu (6,5–8,5 %) / fosforečnanu sodného (0,2
% – 0,6 %) / butylénglykolu (0,2 % – 0,6 %) / xantánovej gumy (0,1 % – 0,3 %), až do
0,5 % (hmot./hmot.) kremičitanu horečnatohlinitého, až do 5 % (hmot./hmot.) zmesi
oxidu titaničitého (75 %) / oxidu kremičitého (10 %) / dimetikonu (15 %) / až do 8 %
(hmot./hmot.) etylhexylmetoxycinamátu, až do 5 % (hmot./hmot.) dikaprylylkarbonátu,
až do 5 % (hmot./hmot.) avobenzónu, až do 2 % (hmot./hmot.) etylhexyltriazónu.

8.

Kompozícia na použitie pri antibakteriálnej a/alebo protizápalovej liečbe akné
obsahujúca 1,2-dekándiol a extrakt z kôry Salix alba, pričom extrakt z kôry Salix alba
obsahuje celkovú koncentráciu salicylových derivátov vyjadrenú ako salicín nie menej
než 20 % (hmot./hmot.), vyznačujúca sa tým, že sa jedná o detergent obsahujúci 0,01 až
0,9 % (hmot./hmot.) extraktu z kôry Salix alba, 0,01 až 3 % (hmot./hmot.) 1,2dekándiolu, 0,01 až 0,1 % (hmot./hmot.) fytosfingozínu HCI, až do 6 % (hmot./hmot.)
kokoamfoacetátu sodného, až do 8 % (hmot./hmot.) disodného laurethsulfosukcinátu, až
do 1 % (hmot./hmot.) polyquaternia-10.

9.

Kompozícia na použitie pri antibakteriálnej a/alebo protizápalovej liečbe akné
obsahujúca 1,2-dekándiol a extrakt z kôry Salix alba, pričom extrakt z kôry Salix alba
obsahuje celkovú koncentráciu salicylových derivátov vyjadrenú ako salicín nie menej
než 20 % (hmot./hmot.), vyznačujúca sa tým, že sa jedná o zvlhčujúci krém obsahujúci
0,01 až 0,3 % (hmot./hmot.) extraktu z kôry Salix alba, až do 0,9 % (hmot./hmot.) 1,2dekándiolu, 0,2 až 0,9 % (hmot./hmot.) hyaluronátu sodného, 1 až 5 % (hmot./hmot.)
dikaprylyléteru, až do 2 % (hmot./hmot.) oktenylsukcinátu hlinitého škrobu, až do 0,5 %
(hmot./hmot.) fytátu sodného.

10.

Kompozícia na použitie pri antibakteriálnej a/alebo protizápalovej liečbe akné
obsahujúca 1,2-dekándiol a extrakt z kôry Salix alba, pričom extrakt z kôry Salix alba
obsahuje celkovú koncentráciu salicylových derivátov vyjadrenú ako salicín nie menej
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než 20 % (hmot./hmot.), vyznačujúca sa tým, že sa jedná o CC krém obsahujúci 0,5 %
(hmot./hmot.) extraktu z kôry Salix alba, 1 % (hmot./hmot.) 1,2-dekándiolu, až do 2 %
(hmot./hmot.) zmesi metylpropándiolu (80 %) / kaprylylglykolu (15 %) / fenylpropanolu
(5 %), až do 5 % (hmot./hmot.) oxidu titaničitého, až do 2 % (hmot./hmot.) zmesi sľudy
(44–54 %) / oxidov železa (36–50 %) / oxidu titaničitého (2–8 %), až do 0,5 %
(hmot./hmot.) heptahydrátu síranu horečnatého.

11.

Kompozícia na použitie pri antibakteriálnej a/alebo protizápalovej liečbe akné
obsahujúca 1,2-dekándiol a extrakt z kôry Salix alba, pričom extrakt z kôry Salix alba
obsahuje celkovú koncentráciu salicylových derivátov vyjadrenú ako salicín nie menej
než 20 % (hmot./hmot.), vyznačujúca sa tým, že sa jedná o kvapalný detergent obsahujúci
0,01 % (hmot./hmot.) extraktu z kôry Salix alba, 1 % (hmot./hmot.) 1,2-dekándiolu, až
do 1 % (hmot./hmot.) hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloridu, až do 10
% (hmot./hmot.) kokoamfoacetátu sodného, až do 5 % zmesi metylpropándiolu (80 %) /
kaprylylglykolu (15 %) / fenylpropanolu (5 %).

12.

Kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 vyznačujúca sa tým, že sa
jedná o gél obsahujúci 0,5 % (hmot./hmot.) extraktu z kôry Salix alba, 0,5 %
(hmot./hmot.) 1,2-dekándiolu, až do 2 % (hmot./hmot.) kaprylylglykolu, až do 3 %
(hmot./hmot.) polyakrylátového krospolyméru-6, až do 1 % (hmot./hmot.) niacínamidu.

13.

Kompozícia na použitie pri antibakteriálnej a/alebo protizápalovej liečbe akné
obsahujúca 1,2-dekándiol a extrakt z kôry Salix alba, pričom extrakt z kôry Salix alba
obsahuje celkovú koncentráciu salicylových derivátov vyjadrenú ako salicín nie menej
než 20 % (hmot./hmot.), vyznačujúca sa tým, že sa jedná o sérum obsahujúce 0,3 %
(hmot./hmot.) extraktu z kôry Salix alba, 1 % (hmot./hmot.) 1,2-dekándiolu, až do 4 %
(hmot./hmot.) zmesi polyglyceryl-6 stearátu (85–98 %) / polyglyceryl-6 behenátu (2–15
%), až do 5 % (hmot./hmot.) kaprylylglykolu, až do 2 % (hmot./hmot.) kyseliny
salicylovej, až do 2 % (hmot./hmot.) oktenylsukcinátu hlinitého škrobu, až do 2 %
(hmot./hmot.) glyciryzinátu draselného.

