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Засіб PatcH2O® для догляду за волоссям: негайне і стале 

зволоження шкіри голови 
 

 

 Клінічно доведена ефективність у догляді за волоссям; 
покращений ефект зволоження тепер зберігається довше 

 
 Плівкоутворювальні властивості забезпечують тривалий ефект і 

контролюють кількість активних інгредієнтів 
 

Дюссельдорф, Німеччина — 4 вересня 2017 р. Секрет красивого волосся в 

правильному догляді за їхнім корінням і здоровій шкірі голови. Суха, 

зневоднена шкіра голови є поширеною проблемою в людей будь-якого віку — 

вона стягується, викликає дискомфорт і свербіж. Суворі погодні умови, 

забруднення атмосфери, а також агресивні засоби для догляду за волоссям 

тільки посилюють проблему. У всьому світі люди шукають засоби, що 

допомогли б захистити шкіру голови від зневоднення і водночас поліпшили 

структуру волосся й додали їм блиск. Для вирішення цієї проблеми концерн 

BASF провів повторну оцінку своєї високоефективної вологоощадної 

технології для зволоження шкіри, PatcH2O®, і виявив, що вона відмінно 

підходить для догляду за волоссям, наприклад, для омолоджуючого догляду 

за шкірою голови. 

 
Клінічно доведена ефективність у догляді за волоссям 

 
Подвійне клінічне дослідження сліпим методом із плацебо-контролем 

показало значне, негайне і стійке поліпшення зволоженості шкіри голови. 

Дослідження було проведено на добровольцях жіночої статі з різними типами 

шкіри і волосся: кавказьким, африканським, іспанським та азіатським. У двох 

плацебо-групах випробовувалась сироватка для нанесення на волосся, що 

містить 2 % засобу PatcH2O. Зволоженість шкіри голови оцінювалася за 

діелектричною провідністю в початковий момент, за чотири години, 21 день, а 

також після триденного завершального лікування. Було продемонстровано 

збільшення зволоженості шкіри голови до 52 % у порівнянні з її вихідним 

значенням. Добровольці помітили більш комфортне відчуття в області шкіри 

голови, а засіб PatcH2O призводив до помітного поліпшення якості і блиску 

волосся. 

 

Олена Прихненко  

Менеджер з корпоративних 
комунікацій 
Моб.: +38 095 204 14 04  
olena.prykhnenko@basf.com  

 
Юлія Пряникова 

Прес-офіс компанії BASF в 
Україні 
Моб.: +38 098 30 999 53 
jpryanykova@be-it.com.ua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОВ «БАСФ Т.О.В.» 

бул. Дружби Народів, 19 

01042 Київ, Україна 

Тел: +38 044 591 55 95 

Факс: +38 044 591 55 97 

www.basf.ua 

 

mailto:olena.prykhnenko@basf.com
mailto:jpryanykova@be-it.com.ua
http://www.basf.ua/


Сторінка 2  

 
Засіб PatcH2O®: тривимірна молекулярна сітка 

 

Технологія зволожуючої накладки є результатом, отриманим на основі 

професійних знань концерну BASF як в області природних макромолекул, так 

і в області керованого виділення активних інгредієнтів. Діючи на двох рівнях, 

засіб PatcH2O забезпечує оптимальне зволоження: унікальне поєднання 

природних біополімерів, гіалуронової кислоти, альгінату і природного 

глюкана, відомого як пуллулан, утворює на поверхні шкіри голови тривимірну 

молекулярну сітку, що знижує випаровування води подібно захисній плівці. 

Ця мікросітка утримує зволожуючий комплекс, що містить гліцерин, L-серин, 

трегалозу й сечовину, який поступово виділяється всередину рогового шару 

для відновлення водного балансу шкіри. 

 

Про підрозділ Care Chemicals  
 

Підрозділ Care Chemicals концерну BASF пропонує широкий спектр 
інгредієнтів для особистої гігієни, догляду за будинком, прибирання в 
промисловості й установах, а також для технічних застосувань. Ми є 
світовим лідером у поставках інгредієнтів для косметичної промисловості, 
а також для індустрії миючих засобів, і підтримуємо наших клієнтів за 
допомогою інноваційних і надійних продуктів, рішень і концепцій. 
Асортимент високоефективних продуктів нашого підрозділу містить 
поверхнево-активні речовини, емульгатори, полімери, пом’якшувальні 
засоби, хелатотвірні реагенти, активні інгредієнти для косметики й УФ-
фільтри. Цей перелік завершують супервпитуючі полімери, розроблені для 
всього спектру гігієнічних застосувань. У нас є об’єкти з виробництва й 
розробки продукції в усіх регіонах світу. Ми також розширюємо свою 
присутність на ринках, що розвиваються. Додаткова інформація доступна 
на сайті www.care-chemicals.basf.com.  

 

Про концерн BASF 
 

Концерн BASF створює екологічно чисті хімічні продукти. Ми поєднуємо 
економічний успіх із захистом навколишнього середовища та соціальною 
відповідальністю. Орієнтовно 114 000 співробітників групи BASF вносять 
вклад в успіх наших клієнтів майже в усіх секторах економіки і практично в 
кожній країні світу. Асортимент нашої продукції поділяється на п’ять сегментів: 
хімічні реагенти, продукти з високими характеристиками, функціональні 
матеріали, сільськогосподарські рішення, а також продукти для нафтогазової 
галузі. З 2016 р. продажі концерну BASF склали приблизно 58 млрд євро. 
Акціями концерну BASF торгують на біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) 
і Цюріха (BAS). Додаткову інформацію див. на сайті www.basf.com. 
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