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Forskning och målsättning

Arbetsnamn av forskningen: 
Horticultural by-products in Finland for potential use as cosmetics ingredient

Gränsdragning i forskningen:
 Frilands-och växthusproduktion i Finland

 Allmänt odlade växter i inhemsk trädgårdsproduktion

 Litteraturkällor:

o Senaste tidens finsk och utländsk forskning

(bl.a. mat- och kosmetikaindustri, dermatologi)

o patentregistrer

o Ikraftvarande lagstiftning

o Information från producenter av naturkosmetika

Målsättning:
 Utreda biprodukter av utvalda bär, frukter, grönsaker och rotfrukter

 Utreda vilka delar av dessa växter kosmetikaindustrin redan använder och hur

 Utreda vilka verksamma ämnen växxternas effekt baserar sig på

 Utreda växternas viktigaste produktionsområden



Valda växter

26 växter > 

14 lovande växter

o Äppel

o Svart vinbär

o Lingon 

o Vit och röd

vinbär

o Havtorn

o Jordgubbe

o Morot 

o Bladsallat

o Lök

o Kålrot

o Tomat

o Squash 

o Kålväxter

> 8 mest potentiala växter

o Äppel (blad, krossmassa, frön)

o Svart vinbär (skal)

o Havtorn (blad)

o Jordgubbe (revor)

o Lök (skal, lök)

o Bladsallat (blad)

o Tomat (frön, blad)

o Vitkål (blad, processvatten)

Finsk kosmetikaindustri uttnyttjar inte
ovannämnda biprodukter!



Presentation av mest potentiala växter

Äppel (Malus domestica)

Stora mängder biprodukter: blad, kvistar, 

skal, fruktkött, frön

Blad > antioxidantaktiva

Krossmassa > 

 Fenoler

 Triterpener > förebygger

inflammationer

Frön (fröolja) >

 Omättade fettsyror

 α- ja β-tokoferoler

De viktigaste produktionsområden: Åland, 

Sydvästra Finland, Lojo-området



Svart vinbär (Ribes nigrum)

Biprodukter: skal, frön

Skal >

Fenoliska föreningar (antosyanider) >

Kraftigt antioxidanteffekt >

Förhindrar tillväxten av bakterier och

virus

De viktigaste produktionsområden: Östra

och Mellersta Finland



Havtorn (Hippophaë rhamnoides)

Mycket biprodukter under skördetiden: fruktkött, 

skal, frön, blad

Blad > 

 Karotenoider

 Fria och esterifierade steroler

 E-vitamin 

 C- vitamin >

Används i kosmetika för att minska märken av

åldrandet på huden

De viktigaste produktionsområden: Södra

Österbotten, Sydösterbotten



Jordgubbe (Fragaria x ananassa)

Biprodukter: bär (II-klass), fruktkött, frön, 

blad (revor)

Revor >

 Stort antioxidantaktivitet

 Ellagisyra > 

Minskar skador som solen orsakar på hyn

och skyddar hudens elaxitet genom att

skydda kollagen

De viktigaste produktionsområden

(friland): Norra Savolax, Suonenjoki-

området



Lök (Allium cepa)

Biprodukter: skal, lök

Skal >

 Stort polyfenolinnehåll

 Relativt hög antioxidantaktivitet

Lök >

Lovande resultat i skötsel av sår och ärr

efter kirurgiska operationer

De viktigaste produktionsområden: 

Åland, Satakunda, Egentliga Finland



Bladsallat (Lactuca sativa)

Biprodukter: den ovanjordiska delen av

sallat, blad, stammar

Polyfenoler >

 Antioxidant effekt

 Antimikrobisk effekt

 Används i kosmetika bl.a. I skötsel av

irriterad hud

Bladextrakt >

 Uppfriskande ingrediens

 Doftande ingrediens

De viktigaste produktionsområden

(friland): Norra Savolax



Tomat (Solanum lycopersicum)

Biprodukter: blad, stammar, fruktkött och frön

(saft-och ketchupindustri)

Blad och stammar > Extrakt > 

 Antibakterisk

 Fuktgivande

 Vävnadskrympande effekt

Frön (fröolja) >

 Absorberas bra i hunden, används i kosmetika i 

skötsel av skadad och torr hud

 Fettsyror > 

Bl.a. hudrensande egenskaper

 Antioxidanteffekt

De viktigaste produktionsområden

(växthus): Österbotten, Satakunda, 

Egentliga Finland 



Vitkål (Brassica oleracea)

Biprodukter: blad, processvatten

Kokvatten av blad >

Förhindrar function av tyrosinas

Tyrosinas förökar bildandet av

melanin > bildar mörk pigment

I kosmetika används blekningsmedel

bl.a. antioxidanter

De viktigaste produktionsområden: 

Södra och mellersta Finland

I Keuruu-trakten tillverkas kåldolmar



Exempel på inhemska tillverkare av 

kosmetika och producenter av 

kosmetikaråvaror

Tillverkare av kosmetika

 Frantsila: ekoodlade råvaror

 Flow kosmetiikka: naturliga råvaror

 Forest of Lapland Oy: FI-Natura 

sertifikat

 Lumene Oy

 Lush Finland Oy: handgjord

kosmetika av färska växter

 Lh-Beauty: Leaping Bunny (ej

djurförsök)

Producenter av kosmetikaråvaror

 Aromtech Oy, Tornio

Överkritisk koldioxidextraktionprocess

 Fingredient Oy, Tampere

Råvaror av kosmetika, halvfärdiga produkter, 

kosmetikagrunder

Extrakter: etanol, olja, vatten, glyserol

Spraytorking

Säkerhetsbedömning av kosmetika

 Forest of Lapland Oy, Rovaniemi

Icke-kemiska extrakter



Hur vidare?

Råvaror av bra kvalitet för behov av kosmetikaindustri:

 Biomassa 

• Samling från produktionsplatser?

• lagring?

• transport?

• processering?

 Hitta ersättande råvaror för kosmetikaindustrins kritiska

råvaror t.ex. microplaster

 Förbättring av samarbets- och fördelningsnätverk

 Öka information ov potentiela växter, deras verksamma ämnen och säkerhet



Tack

 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 Luonnonvarakeskus

 ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap 
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