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Aktywne perfumy - rewolucja w kosmetyce
Skład nowoczesnych perfum umożliwia syntezę chemiczną pachnących cząsteczek w trakcie
ulatniania się zapachu - informuje "Chemical Communications".
Nowy system jest dziełem doktora Andreasa Herrmanna oraz jego współpracowników ze
szwajcarskiej firmy perfumeryjnej Firmenich i francuskiego Universite Louise Pasteur. Metoda

opiera się na długotrwałym, samoczynnym uwalnianiu cząsteczek zapachowych związanych
wiązaniami chemicznymi, zmagazynowanych jako niepachnące prekursory zapachu.
Skład perfum opracowanych przez zespół dr A. Herrmanna to mieszanina tradycyjnych elementów
zapachowych, dziś stosowanych w perfumerii (aldehydy lub ketony), oraz pochodnych hydrazyn
(czynnik silnie redukujący), będących w równowadze z odpowiednimi hydrozonami.
Zapachowe cząsteczki lotne tradycyjnie wykorzystywane w przemyśle perfumeryjnym jako pierwsze
ulatniają się po rozpyleniu, dzięki czemu powodują zachwianie równowagi chemicznej pozostałej
części "zapachu", wysychającej na powierzchni skóry.
Równowaga chemiczna przesuwa się w kierunku hydrazyn, co wymusza na układzie samoczynną
hydrolizę, rozpad hydrazonów i uwolnienie nowych zapachowych substancji wcześniej
deaktywowanych poprzez chemiczne włączenie w strukturę cząsteczek hyrazonów.
"Tego typu rozwiązanie to rewolucja w przemyśle perfumeryjnym, będąca jednocześnie standardem
nowoczesnej chemii" - wyjaśnia dr A. Herrmann.
"Dotychczas prekursory zapachów musiały być syntetyzowane oddzielnie i dodawane do perfum.
Nasza technologia, oparta na odwracalnym tworzeniu hydrazonów, będących magazynem
prekursorów zapachów, pozwala na syntezę wielu prekursorów zapachów jednocześnie" - dodaje
doktor Andreas Herrmann.
Według naukowców, opracowana przez nich metoda powolnego uwalnianie substancji chemicznych
(w tym wypadku lotnych) może być również zastosowana jako metoda dostarczania innych substancji
chemicznych (np. leków, środków chemicznych) w małych ilościach, lecz przez długi okres czasu.
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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