TISKOVÁ ZPRÁVA

Problém mikroplastů v kosmetice vyřešila česká firma, která
vytvořila produkty nové generace
Praha, 10. října 2018 – Ve středu 10. října byla poprvé představena kosmetika, která znamená
cirkulární revoluci v kosmetickém průmyslu. Jde o celosvětově první kosmetiku, které zcela
biodegraduje, předchází vzniku odpadu a nezatěžuje tak životní prostředí problémovými mikroplasty
a mikropolutanty. Za jejím vývojem a výrobou stojí české firmy NAFIGATE Corporation a NAFIGATE
Cosmetics. Ze strany výrobců kosmetických produktů se tak setkáváme s prvním komplexním
přístupem k ochraně životního prostředí, které zároveň reagují i na legislativní omezení Evropské
Unie. Ta v rámci Plastové strategie (Plastic Strategy) požaduje od roku 2030 úplný zákaz výrobků s
úmyslným obsahem mikroplastů.
Nová kosmetika dostala jméno „Věnováno Vám a přírodě“ a neobsahuje žádnou látku, která by
negativně působila na životní prostředí či jej jakýmkoli způsobem zatěžovala, přitom však splňuje
vysoké standardy pro koncového spotřebitele.
„Do rukou se nám dostává produkt, jehož základní myšlenka je založena na uzavřeném toku
materiálů, které oproti konkurenčním produktům nejsou zdrojem mikroplastů, což je jeden z
globálních problémů 21. století. Opět se navíc ukázalo, jak klíčová je mezioborová spolupráce pro
rozjezd udržitelného byznysového plánu, který má dnes díky své unikátnosti globální potenciál. České
firmy tak znova ukázaly, že cirkulární přístup pro nás skýtá celou řadu zatím netušených možností",
doplňuje Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.
Aniž bychom si to uvědomovali, mikroplasty se staly součástí našeho běžného života. Objevují se ve
vzduchu, v půdě i ve vodě. Poslední výzkumy prokázaly, že plastové znečistění je všudypřítomné,
dokonce i v pitné vodě. Podle Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR bylo potvrzeno, že i pitná
voda u nás obsahuje mikroplasty. Až 30 % těchto velmi drobných částic plastů, tedy mikroplastů, ve
vodě zůstává a nelze je z ní odstranit. Mezi nalezenými mikroplasty byly nejčastější materiály PET,
polypropylen a polyethylen. A právě polyethylen je obsažen v kosmetice a výrazně zatěžuje
povrchové a odpadní vody. Nalezneme ho například v zubních pastách, sprchových gelech nebo
peelinzích. Mikroplasty jsou v kosmetickém průmyslu přidávány do produktů s abrazivními
vlastnostmi, a to proto, že umí odstranit odumřelé kožní buňky a nečistoty z pokožky.
Prvním startovacím produktem nové značky „Věnováno Vám a přírodě“ je Coconut Peeling Milk a
mikroplastové částice jsou v něm nahrazeny přírodním polymerem P3HB. Ten byl vyvinut unikátní
českou biotechnologií HYDAL a je vyroben bakteriemi, které jsou součástí našeho ekosystému už
miliony let. Bakterie umí tento biopolymer nejen vyrobit, ale i zrecyklovat a to tak, že pokud jej
nespotřebují sami, slouží jako potrava pro další mikroorganismy. Polymer typu P3HB je tak 100%
odbouratelný v přírodě, tzv. biodegradabilní. „Spotřebitel si málokdy klade otázku, jaký vliv má
výroba kosmetické látky na životní prostředí. Výrobce, pokud chce být opravdu odpovědný, si tyto
otázky klást musí. A odpovědět na ně mu velmi dobře umí tzv. LCA - Life Cycle Assessment. Tato
metoda umí komplexně posoudit, jaký vliv mají technologie výroby a produkty na životní prostředí. V

případě biotechnologie HYDAL jsou výsledky velmi pozitivní,“ vysvětlila Lenka Mynářová, členka
představenstva NAFIGATE Corporation a.s.
Metoda LCA jednoznačně prokázala přínos výroby polymerů P3HB (poly-3-R-hydroxybutyrát) pomocí
biotechnologie HYDAL pro životní prostředí. Oproti polymerům vyráběným z primárních surovin totiž
šetří zdroje surovin včetně ropy, snižuje emise CO2ekv., tedy příspěvek ke globálnímu oteplování,
ekotoxicitu, toxicitu sladké vody, okyselování prostředí (acidifikaci), eutrofizaci (proces obohacování
vod o živiny, zejména dusík a fosfor, které ničí přirozené prostředí) a další negativní vlivy na životní
prostředí.
„Nová kosmetika „Věnováno Vám a přírodě“ je z našeho pohledu zlomovým bodem v kosmetickém
průmyslu. Věříme, že budeme inspirací a vzorem i pro ostatní kosmetické společnosti, a to v přístupu
k životnímu prostředí. Kokosový peeling je náš startovací produkt, ale v průběhu příštího roku
plánujeme uvést celou řadu produktů s využitím přírodního polymeru P3HB,“ uzavírá Ondřej Mynář,
CEO NAFIGATE Cosmetics.
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O INCIEN
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., je nezisková organizace pracující na šíření myšlenky cirkulární ekonomiky
(oběhového hospodářství) v České republice. INCIEN byl založen v roce 2015 a od té doby vzdělává, pořádá
diskuzní večery, semináře i konference zabývající se problematikou odpadového hospodářství a cirkulární
ekonomiky. Současně realizuje vlastní projekty ve spolupráci s firmami, školami, obcemi i veřejnou správou.
Aktivně přenáší a aplikuje know-how v tomto oboru z ostatních evropských zemí. Cirkulární ekonomika je
základním stavebním kamenem pro přechod z lineární spotřeby surovin a prosazuje vnímání odpadů jako
zdroje, jenž šetří finance i životní prostředí. Více informací najdete na www.incien.org
O NAFIGATE Corporation a.s.
NAFIGATE Corporation a.s. je česká knowledge-based společnost, jejím cílem je vyvinout a uvádět high-tech
technologie a aplikace na globální trh. Založena byla v roce 2011. NAFIGATE Corporation a.s. za sedm let
rozvinula, společně se svými partnery, biotechnologii Hydal do poslední fáze komercionalizace. V rámci
spolupráce na projektu Hydal je NAFIGATE Corporation centrem pro další rozvoj technologie a aplikací, a
zároveň vlastníkem technologie.

O NAFIGATE Cosmetics a.s.
NAFIGATE Cosmetics je česká společnost, která se od roku 2015 věnuje vývoji a výrobě kosmetických přípravků
pro boj s vráskami a projevy stárnutí pleti. Specializuje se na vývoj produktů s kyselinou hyaluronovou, kterou
můžete najít ve většině jejich produktů. Zakládá si na využití nejčistších ingrediencí bez nadbytečných látek, a
proto jsou všechny produkty bez parfemace a parabenů. Díky vlastnímu výzkumu v oblasti nanotechnologií
mimo jiné vyvinula i patentovaný produkt Nano Eye Lift.

