
Buluş bir güneş koruyucu krem formülasyonudur. 

Var olan güneş koruyucu formülasyonlara alternatif 

ancak onlara göre üstünlüğü olan ve işleyiş meka-

nizması açısından farklı bir formüldür. Var olan 

güneş koruyucular sadece cildi güneşten gelen 

ultraviyole (UV ) ışıktan korurken; önerilen formü-

lasyon cilt için zararlı ışınların % 100 ünü absorbla-

yıp, bunu cilde olumlu etkiler yaratacak olan kırmı-

zı ışığa dönüştürmektedir. Günümüzde kullanılan 

güneş koruyucu kremlerin toksik etkisi ve DNA 

hasarına yol açtığı bilinmekle beraber patent başvu-

ru konusu buluş deri tarafından emilimi olmayan 

güneş koruyucu bileşenlerden oluşmaktadır. 

Güneş bakım pazarının %80’ini oluşturan güneş 

koruyucular sınıfında yer almaktadır. Teknolojinin 

özellikleri ve kişisel bakım pazarının dinamikleri 

göz önüne alındığında UV filtreleme özelliği olan 

katkı maddelerinin, güneş kremi gibi koruyucu 

ürünlerin dışında farklı kozmetik ürünlerinde de 

kullanıldığı görülmüştür. 
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Yeni geliştirilen formülasyonda kullanılan aktif bileşenlerin sadece UV ışığı absorplamak ve yansıtmakla 
kalmayıp eş zamanlı olarak tam verimle IR ışığa dönüştürme etkinliği,

Güneşten cildi korumaya ve uzun vadede tekstürünü düzeltmeye ve dokuyu sağlamlaştırmaya yönelik 
kozmetik ve dermatolojik amaçlı olarak kullanılabilecek bir ürün geliştirmeye odaklıdır. Daha spesifik 
olarak buluş, fosfor bazlı ve yüksek fotostabiliteye sahip güneş koruyucu ürün ile ilgili olup, güneşten 
gelen UV bölge ışınlarını absorblarken aynı anda cilt için yararlı IR ışınlara dönüştürebilmektedir.

Kullanılan güneş koruyucu aktif bileşenlerin, yağda, suda, asitte ve bazda çözünürlükleri olmadığı için 
bilinen korozif etkilerinin bulunmaması ve bu nedenle diğer güneş koruyucular gibi zararlı metabolitler 
ve toksisite oluşturma riski bulunmamaktadır
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Yapılan Testler: 
SPF (Sun Protection Factor) testleri

Mikrobiyolojik limit testleri

Challenge test

SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Klinik Araştırrma izni ile "Fosfor Baz|ı Güneş 

Koruyucu Kremin Melanin/Eritem ve TEWL Özelliğinin İncelenmesi" çalışması

Fosfor Bazlı Güneş Koruyucu Kremin Melanin/Eritem Ve TEWL Özeiliğinin İncelenmesi- Klinik Araştırma Sonuç 

Raporu

Viskozite, PH, iletkenlik testleri

Tamamlanacak olan testler: 
Prototipin farklı viskozitelerde ve farklı SPF etkisine sahip olacak formlarda yeniden hazırlanması (istatistiksel 

açıdan  anlamlı sonuç elde etmek üzere çok sayıda numune üzerinde)

Sprey, krem vb. ile 30 SPF ve 50 SPF formlarının hazırlanması, tekrarlanacak olan SPF testleri (istatistiksel 

açıdan  anlamlı sonuç elde etmek üzere çok sayıda numune üzerinde)

İleri düzeyde sitotoksisite-sitogenotoksisite çalışmaları

Çocuk ve bebeklerde kullanılabilirliğinin ortaya konması

Teknoloji Hazırlık Seviyesi: 

TRL-5: Teknolojinin gerçeğe yakın ortamda doğrulanması tamamlandı.

TRL-6: Teknolojinin gerçeğe yakın ortamda demostrasyonu tamamlandı.

Buluşun prototipi mevcuttur.


