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1.   PRÒLEG 
 

 

El treball de recerca sempre ha estat un repte; tothom n’ha sentit a parlar i hi ha                 

pensat molt, però no és fins que t’hi trobes cara a cara que te n’adones del que                 

realment   significa. 

 

A mesura que es va acostant el batxillerat, comences a pensar algun possible tema              

que t’agradaria tractar però no és fins que has de posar-t’hi de debò que et pares a                 

pensar   realment   de   què   el   vols   fer.  

És llavors el moment de decidir el tema. Ha de ser un tema que realment t’interessi i                 

et motivi ja que hi hauràs de dedicar i invertir moltes i moltes hores. Quan ja has                 

escollit el tema, estàs emocionada i amb moltes ganes de treballar-hi tot i que potser               

no saps com canalitzar totes aquestes ganes i tens moltes idees al cap que has de                

començar a ordenar. Així doncs, crees el primer índex del treball que, tot i que no                

s’assemblarà gaire amb el definitiu, fas amb molta il·lusió. A partir d’aquí comences a              

llegir i veus que et vas impregnant del tema i adquirint coneixements que t’estan              

agradant. En aquest moment, ets una esponja que vas xuclant informació sense            

parar i és llavors quan pots començar a escriure el teu treball. A poc a poc, vas                 

redactant-lo i veus que està agafant forma; això et motiva perquè comença a tenir              

cara i ulls. Finalment, arribes al final del treball. Saps que tot i que hi hagis de posar                  

punt i final, això només és un punt i a part perquè seguiràs investigant i aprenent en                 

aquest   àmbit   que   tant   t’ha   captivat. 
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2.   INTRODUCCIÓ 

 
Aquest treball tracta sobre els desodorants, un tipus de cosmètics que s’encarreguen            

d’eliminar l’olor corporal que apareix quan suem. En concret pretén fer una            

comparativa sobre l’efecte bactericida en els desodorants naturals i en els           

desodorants   convencionals. 

 

Aquests productes, els desodorants, tenen un paper protagonista en les nostres           

vides però segons la meva opinió no els donem la importància que realment tenen.              

Justament pel fet que els utilitzem periòdicament crec que hauríem de coneixe’ls i             

saber   com   funcionen.  

 

Quan em començava a plantejar el treball, va aparèixer com a possible tema             

candidat els disruptors endocrins, també anomenats falses hormones, que són unes           

substàncies perjudicials pel nostre cos que alteren el nostre sistema endocrí. Aquest            

tema m’interessava molt, de fet encara m’interessa, però no prou com per            

elaborar-ne   un   treball.  

Va ser llavors quan, parlant amb la meva professora de biologia, la Mercè Cartanyà,              

se’ns va acudir el tema dels desodorants. Recordo que vaig tenir clar de seguida que               

volia fer recerca sobre aquest tema ja que els cosmètics naturals m’interessaven des             

d’abans de plantejar-me el treball. Ja feia temps que volia elaborar sabons i             

desodorants   per   ús   propi   i   aquest   treball   ha   suposat   l’al·licient   per   dur-ho   a   terme.  

 

El primer que vaig fer en iniciar aquest treball va ser començar a buscar informació               

anant a botigues i preguntant als venedors o buscant webs a Internet. Vaig trobar              

molts projectes, revistes, fires i documents interessants que van fer-me posar a            

treballar amb ganes. El següent que vaig fer va ser realitzar una taula de              

desodorants, que trobareu com a annex en forma d’enllaç, per així començar a tocar              

el tema de més aprop. A partir d’aquí, i amb l’ajuda de la meva tutora, la Mònica                 

Verdés,   vaig   començar   a   estructurar   el   meu   treball. 
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Com heu pogut veure a l’índex, primer de tot, en el treball es tracten els temes de la                  

suor, l’olor corporal i els bacteris ja que aquests tres punts són bàsics per explicar               

posteriorment,   al   punt   6,   els   desodorants.  

Els conceptes tècnics o complexos que apareixen durant el treball s’expliquen al peu             

de   cada   pàgina   com   a   glossari.  

En el punt dels desodorants, es comença introduint la seva història. Després,            

s’explica com funcionen i més tard es classifiquen segons si permeten la transpiració             

o no. Dins d’aquesta classificació, es parla d’aquells desodorants que contenen           

productes de síntesi i dels que n’estan lliures. El següent punt tracta sobre els              

ingredients que contenen els desodorants i l’últim punt abans de passar a la part              

pràctica és la normativa d’aquests i també, per concretar més, la normativa que             

engloba   els   desodorants   naturals.  

A la part pràctica, el primer punt és la confecció dels desodorants, amb l’ajuda de la                

Carol   Obiol   s’elaboren   quatre   receptes   diferents.  

Posteriorment, es fa una pràctica al laboratori on s’intenta demostrar que la hipòtesi             

principal del treball és certa: els desodorants naturals són tant eficaços com els             

desodorants convencionals. A més a més, al laboratori es pretén conèixer la            

concentració en què els desodorants són capaços d’aplicar el seu efecte bactericida            

i també saber si els desodorants naturals són igual d’eficaços que els convencionals             

afegint-hi   la   premissa   de   no   portar   bicarbonat   de   sodi.  

El material necessari per a poder realitzar la pràctica del punt 8 i que no teníem                

disponible al laboratori de l’Institut ha estat cedit pel CESIRE, Centre de Recursos             

Pedagògics   Específics   de   Suport   a   la   Innovació   i   la   Recerca   Educativa.  

En el següent punt es comenta l’enquesta realitzada a la Carol Obiol, amb la que               

prèviament   s’han   elaborat   els   desodorants.  

Després, s’analitzen els resultats obtinguts a partir d’una enquesta, la qual té com a              

objectiu informar sobre els coneixements de la població tractant el tema dels            

desodorants   tant   en   un   àmbit   científic   com   en   l’àmbit   social.  

Finalment, hi ha un punt de màrqueting d’un dels desodorants confeccionats en el             

punt   7   per   tal   de   posar-lo   a   la   venda.  
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Per   acabar,   s’analitza   el   treball   i   se’n   treuen   les   respectives   conclusions.  

Al punt d’annexos, s’hi poden trobar materials complementaris: una explicació breu           

sobre la malaltia anomenada Sensibilitat Química Múltiple, que en el punt 6.2.1.1.            

s’anomena; la taula d’ingredients, s’hi pot accedir mitjançant un enllaç, que a causa             

de la seva extensió no s’ha pogut adjuntar en paper en el treball; l’entrevista a la                

Carol   Obiol   transcrita   i,   l’enquesta   realitzada   a   gairebé   sis-centes   persones.  
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3.   LA   SUOR  
 

 
 
És important tractar el tema de la suor ja que és el principi dels desodorants. Quan                

la suor produïda per les  glàndules apocrines , a continuació s’explica detalladament,           

surt a la superfície, els bacteris que tenim a la pell s’alimenten d’ella. És en aquest                

moment quan apareix la “pudor” de suat i els desodorants. Els desodorants, com             

veurem més endavant, s’encarreguen d’inhibir els bacteris i així evitar que apareixi            

aquesta   fortor.  

 

La suor és una secreció transparent formada principalment per aigua (95%), sals            

minerals, vitamina C, restes del metabolisme (amoníac, urea, acid úric...) i àcid làctic.             

El seu pH és entre 4 i 6, per tant es pot considerar que és una substància àcida. La                   1

funció   de   la   suor   és   mantenir   la   temperatura   corporal   constant   i   eliminar   toxines.  

 

La   suor   pertany   a   l’aparell   excretor   i   al   sistema   tegumentari  .  2

La funció de l’aparell excretor és eliminar les toxines que recull la sang en el seu                

recorregut i les que produeix el nostre cos. Aquest aparell excreta les substàncies             

tòxiques que trobem al cos mitjançant l’aparell urinari, amb l’orina, i la pell amb la               

suor.  

El sistema tegumentari està format per la pell i els derivats epidèrmics: ungles, pèls i               

glàndules.  

 

Les glàndules sudorípares són les encarregades de produir la suor. Els éssers            

humans tenim entre dos i tres milions de glàndules sudorípares repartides per tot el              

cos.  

 

Les glàndules són òrgans que fabriquen substàncies que el nostre cos necessita.            

Aquestes   substàncies   són   abocades   a   l’interior   o   a   l’exterior   del   cos.  

1   pH:   és   una   mesura   sobre   el   grau   d’acidesa   o   basicitat   d’una   dissolució. 
2   Sistema   tegumentari:   aquest   sistema   està   format   per   la   pell   i   els   seus   annexos.   S’encarrega   d’aïllar   selectivament   el   medi   i   de   protegir   externament   el   cos. 
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Trobem   dos   tipus   de   glàndules   sudorípares:   les   ecrines   i   les   apocrines.  

 

Les glàndules sudorípares ecrines són les més extenses i comunes i es troben,             

situades per tot el cos, a la regió entre les capes derma i hipoderma de la pell. Són                  

unes glàndules tubulars amb un conducte excretor que s’obre al nivell de l’epidermis             

i   surt   a   l’exterior.   La   secreció   que   desprenen   aquest   tipus   de   glàndules   és   inodora.  

En aquest tipus de glàndules es troben tres tipus diferents de cèl·lules: les cèl·lules              

clares, alliberen aigua i electròlits; les cèl·lules fosques, alliberen proteïnes, i, les            

cèl·lules   mioepitelials,   ajuden   a   l’alliberament   de   la   suor   cap   el   conducte   excretor.  

Les glàndules ecrines són termorreguladores, són una part molt important i eficaç a             

l'hora de regular la calor corporal. Estan plenes de terminacions nervioses que fan             

que secretin suor quan la temperatura corporal o l'externa són elevades. El procés             

de termorregulació consisteix en que el cos passa energia calorífica a l’entorn en             

forma de suor i d’aquesta manera, quan la suor s'evapora, s'emporta amb ella grans              

quantitats de calor corporal i això permet que la temperatura del nostre cos baixi i               

aquest   es   refredi.  

 

Les glàndules sudorípares apocrines es troben bàsicament a les aixelles i als            

genitals però també a les arèoles del mugró  , a la regió perianal , al mont de venus ,                3 4 5

a   les   glàndules   ceruminoses     i   a   les   glàndules   de   moll  .  6 7

Les glàndules apocrines produeixen una secreció que conté feromones, proteïnes,          

carbohidrats, amoni, lípids i compostos orgànics; els compostos orgànics són els           

responsables de que la secreció pugui tenir un color groguenc o marronós. La             

secreció és merocrina, és a dir, es produeix sense que la cèl·lula es deteriori ja que                

la membrana de la cèl·lula engloba la vesícula amb la secreció a l’interior i l’allibera a                

l’exterior.  

3   Arèola   del   mugró:   és   l’àrea   circular   que   hi   ha   al   voltant   del   mugró.  
4   Regió   perianal:   és   la   zona   que   engloba   la   superfície   que   va   dels   genitals   fins   l’anus,   rodejant   aquest   últim. 
5   Mont   de   venus:   és   la   regió   púbica   de   la   dona,   forma   una   sortida   arrodonida   i   més   o   menys   pronunciada   que   és   situada   per   davant   i   per   damunt   de   l’orifici   vulvar. 
6   Glàndules   ceruminoses:   són   un   tipus   de   glàndules   sudorípares   apocrines   situades   a   l’orella   que   produeixen   una   secreció   cèria,   és   a   dir,   de   cera.  

7   Glàndules   de   moll:   són   un   tipus   de   glàndules   sudorípares   apocrines   situades   al   marge   de   les   parpelles   que   segreguen   lípids,   aquests   lípids   s’uniran   a   les   llàgrimes   i 

retardaran   el   procés   d’evaporació   d’aquestes. 
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Aquesta secreció, igual que la secreció que produeixen les glàndules sudorípares           

ecrines, és inodora. En el punt 3, que tracta sobre l’olor corporal, s’explica a què és                

deguda   l’olor   de   suat   si   la   suor   expulsada   no   fa   olor. 

Els conductes excretors d’aquestes glàndules aboquen el producte de secreció al           

costat dels cabells, en el conducte dels fol·licles capil·lars. Tot i que la seva secreció               

es produeix quasi contínuament tenen molt poca importància en la regulació tèrmica;            

això és degut a que les glàndules sudorípares ecrines es troben per tot el cos i, en                 

canvi, les apocrines només en uns punts concrets, així doncs les ecrines tenen més              

superfície   i   poden   fer   millor   la   funció   termorreguladora.  

Les glàndules apocrines comencen a funcionar després de la pubertat sota la            

influència dels andrògens, un tipus d'hormona sexual masculina, i s'activen a partir            

de les fibres nervioses davant de les sensacions doloroses i estressants i durant les              

carícies   sexuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En aquesta imatge podem observar els dos tipus de glàndules sudorípares: l’ecrina, que expulsa la               

secreció   a   l’exterior,      i   l’apocrina,   que   aboca   la   secreció   al   conducte   del   fol·licle   capil·lar.  
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3.1.   LA   HIPERHIDROSI 
 

La hiperhidrosi és una malaltia que consisteix en suar en excés a causa d’un mal               

funcionament del sistema nerviós simpàtic . Els malalts experimenten un problema          8

en el centre de regulació de la temperatura corporal, el seu cos no sap regular la                

temperatura en relació amb l’exterior. L’afectat sua per tal d’evaporar i així fer baixar              

la   temperatura   del   seu   cos.  

Gairebé un 3% de la població pateix aquesta patologia. Un 30% dels que la pateixen               

és   per   causes   hereditàries.  
 

Podem   trobar   tres   tipus   d’hiperhidrosi:  

➢ Primària o idiopàtica: és focal i es limita en les axil·les, palmells de les mans,               

plantes dels peus, el front o en altres regions específiques. No existeixen            

processos patològics associats que la produeixin, es presenta en subjectes          

sans.  

➢ Generalitzada: afecta la major part de la superfície corporal i, normalment, és            

una   manifestació   d’una   causa   subjacent.  

➢ Secundària: inclou les infeccions agudes i cròniques, els tumors malignes, la           

insuficiència respiratòria entre d’altres. Es pot manifestar com a focal en el            

cas de lesions greus de la medul·la espinal; en aquest cas, els pacients             

poden   patir   hiperhidrosi   focal   a   la   cara   o   a   la   part   superior   del   tronc.  

 

Hi   ha   diversos   tractaments   per   la   hiperhidrosi: 

➢ Antitranspirants:   actuen   bloquejant   els   conductes   excretors   de   les   glàndules. 

➢ Antiadrenèrgics:   inhibeixen   la   secreció   de   la   suor   i   la   contracció   muscular   llisa.  

➢ Astringents: provoquen una obstrucció dels porus de les glàndules         

desnaturalitzant   proteïnes. 

➢ Iontoforesi: consisteix en fer passar la corrent elèctrica a través de la pell per              

tal   de   bloquejar   parcialment   els   conductes   sudorípars.  

8   Sistema   nerviós   simpàtic:   situat   al   sistema   nerviós   autònom,   estimula   el   cos   en   moments   d’estrés   per   tal   que   pugui   prendre   la   decisió   de   “lluita   o   fugida”. 

 
 

DESODORANTS,   AMB   TOTA   NATURALITAT.   ESTUDI   I   EXPERIMENTACIÓ   DE   L’EFICÀCIA   DELS   DESODORANTS 8 
 
 
 
 
 



 

4.   L’OLOR   CORPORAL  
 

 

L’olor corporal és l’olor que fa el nostre cos. Cada persona fa una olor diferent a totes                 

les altres degut a la composició dels productes obtinguts a partir del procés             

d’interacció bacteriana amb la suor, produïda per les glàndules sudorípares. Tot i            

així, l’olor corporal també es veu afectada per altres característiques: edat,           

alimentació,   genètica,   medicaments,   sexe,   estil   de   vida... 

 

Els llocs del nostre cos on notem més aquesta olor corporal són els mateixos on hi                

ha les glàndules sudorípares apocrines. Això és degut a que aquestes glàndules            

desprenen la suor en llocs on les condicions per viure-hi són favorables pels             

microorganismes; dit d’una altra manera, les glàndules segreguen la majoria de           

compostos químics necessaris pel metabolisme de la flora de la pell, és a dir,              

desprenen els compostos químics necessaris perquè els microorganismes que viuen          

a la nostra pell puguin realitzar les reaccions químiques corresponents per           

mantenir-se vius. Els residus de la metabolització d’aquests microorganismes són els           

causants de l’olor corporal, altrament anomenada “pudor”. Aquesta olor l’anomenem          

així degut a la nostra societat ja que en aquesta, l’olor corporal generalment es              

considera   una   olor   desagradable.  

 

Els compostos resultants de la reacció de la suor amb els bacteris són els àcids               

alifàtics C6-Cli i es troben ramificats i insaturats. El més abundant de tots els àcids               

és   l’anomenat   (E)-3-metil-2-hexenoic.  

Per investigar el mecanisme pel qual es forma l’olor, cal determinar la naturalesa             

dels components  inodors de la secreció apocrina, convertida pels microorganismes          

cutanis en l’olor de suat característica. Sabem que la secreció produïda per les             

glàndules sudorípares apocrines és inodora, tal com constata la investigació de           

Hurley i Shelly l’any 1960 o la de Shehedah i Kligman el 1963, i que és l’acció dels                  

microorganismes   cutanis   sobre   la   secreció   la   causant   de   l’olor.  
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Mitjançant experiments, s’ha pogut saber que hi ha la presencia d’àcid (E) i (Z)              

-3-metil-2-hexanoic. Aquest àcid s’obté quan ja ha tingut lloc la reacció de la secreció              

apocrina amb els bacteris. Per tant, podem concloure que un precursor soluble en             

aigua reacciona amb els bacteris, els proporciona aliment, i a partir dels residus dels              

bacteris   s’obtenen   les   olors   axil·lars   característiques.  
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5.   ELS   MICROORGANISMES 
 

 

El nostre cos està completament cobert de microorganismes. Com veurem en el punt             

5.1. els bacteris, un tipus de microorganismes, són molt importants quan parlem de             

desodorants   ja   que   són   els   causants   de   l’olor   característica   de   la   suor.  

 

Els microorganismes, també anomenats microbis, són éssers vius de mida          

microscòpica que poden ser tant unicel·lulars com pluricel·lulars. La característica          

principal que comparteixen tots els microorganismes és que cada cèl·lula microbiana           

pot fer per si mateixa les funcions vitals, com ara el metabolisme, el creixement, la               

relació   i   la   reproducció.  

 

Hi ha microorganismes que són autòtrofs, és a dir, que es fabriquen ells mateixos la               

matèria orgànica per poder nodrir-se, i d’altres que són heteròtrofs, els que            

aconsegueixen   la   matèria   orgànica   de   l’exterior.  

 

També es poden classificar els microbis segons si tenen o no nucli cel·lular: els              

microbis procariotes no en tenen, en canvi els microbis eucariotes tenen el seu             

material   genètic   dins   del   nucli   cel·lular.  

 

Els éssers vius, actualment, estan dividits en tres dominis:  Archaea ,  Bacteria i            

Eukarya .   Podem   trobar   microorganismes   en   els   tres.  

Els dos primers grups estan constituïts per organismes procariotes. El domini           

Archaea comprèn els  arqueobacteris mentre que el  Bacteria engloba els eubacteris.           

El tercer domini, l’ Eukarya , integra organismes eucariotes; inclou els microbis que           

pertanyen al grup dels protoctists, com ara les a lgues microscòpiques i els            

protozous,      i   al   regne   dels   fongs. 

En l’esquema que s’adjunta a continuació, podem observar els tres dominis. LUA            

significa   l’últim   antecessor   comú   als   éssers   vius   dels   tres   dominis   actuals. 
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La ciència que estudia els microorganismes és la microbiologia. El primer científic            

que   va   estudiar   aquests   organismes   va   ser   Louis   Pasteur   el   segle   XIX. 

Les unitats de mesura utilitzades en microscòpia per definir les dimensions dels            

microorganismes són el micròmetre ( µm ), el nanòmetre (nm) i l’àngstrom ( Å ). Per            

observar-los   es   necessita   utilitzar   el   microscopi,   ja   sigui   òptic   o   electrònic.  

 

 

5.1.   ELS   BACTERIS  

 

La pell conté bacteris naturals que s’alimenten de la         

transpiració i que, com a resultat, produeixen males        

olors; per aquest motiu els bacteris estan fortament        

lligats amb els desodorants. A l’aixella trobem 1        

milió   de   bacteris   per   cm2. 

 

Els bacteris són organismes procariotes. Són els       

organismes més petits que disposen de tots els        

elements i dispositius necessaris per a l’obtenció i la         

transformació   de   la   matèria   en   qualsevol   medi,   per                            morfologia   general   d’un   bacteri 
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créixer i replicar-se. Són organismes molt antics ja que hi ha evidències fòssils que              

daten de fa 3.500 milions d’anys. Actualment hi ha unes 2.000 espècies            

identificades. 

 

Tot i que els bacteris són organismes molt simples amb poques estructures internes i              

tan   sols   quatre   formes   externes,   presenten   una   gran   variabilitat   de   metabolismes.  

 

Els bacteris tenen una mida que pot oscil·lar entre l’1  µm en el cas de               

l’ Streptococcus aureus fins els 600 µm d’ Epulopiscium fishelsoni , un bacteri gegant            

que   viu   a   l’intestí   del   peix   cirurgià   dels   oceans   Índic   i   Pacífic.  

 

Els bacteris es poden classificar segons la seva morfologia, l’estructura de la paret o              

depenent   de   les   necessitats   d’oxigen   per   sobreviure. 

 

 Hi ha quatre tipus morfològics, depenent de la         

seva   forma,   de   bacteris:  

➢ B acils,   en   forma   de   bastó. 

➢ Cocs,   de   forma   esfèrica. 

➢ Espirils,   en   forma   de   bas tó   cargolat. 

➢ Vibrions,   en   forma   de   coma   ortogràfica.  

 

Alguns bacteris poden formar agrupacions d’individus, ja que, quan es divideixen, els            

bacteris fills es mantenen units entre sí mitjançant components químics de les            

càpsules.  

Els bacils formen cadenes lineals d’individus ja que el procés de divisió té lloc en una                

sola   direcció.  

Els cocs, en canvi, com que poden dividir-se en diferents direccions poden donar lloc              

a diverses agrupacions. Si formen parelles s’anomenen diplococs, si formen          

cadenes   són   estreptococs… 
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La   classificació   segons   l’estructura   de   la   paret   és   la   següent:  

➢ Grampositius: tenen una paret monoestratificada formada per una capa         9

gruixuda (200-800  Å ) de peptidoglicans  als quals s’associen els àcids          10

teicoics .  11

➢ Gramnegatius: la seva paret és biestratificada  , ja que té una capa basal            12 13

fina (20-30  Å ) de peptidoglicans sobre la qual hi         

ha una membrana externa (60-180  Å de gruix ).        

Aquesta membrana externa està formada per una       

doble capa lipídica que conté un gran nombre de         14

proteïnes    i   lipopolisacàrids . 15 16

En aquesta foto es poden apreciar la paret monoestratificada del bacteri grampositiu i la paret               

biestratificada   del   bacteri   gramnegatiu. 

 

Respecte a les necessitats d’oxigen per sobreviure podem trobar aquests tres tipus            

de   bacteris: 

➢ Aeròbics:   necessiten   viure   en   presència   d’oxigen   per   poder-lo   utilitzar.  

➢ Anaeròbics   estrictes:   no   poden   viure   en   atmosferes   amb   oxigen. 

➢ Anaeròbics facultatius: poden viure en atmosferes sense oxigen tot i que si hi             

ha   oxigen   el   seu   rendiment   és   més   bo. 

 

En la part pràctica del treball, concretament en el punt 7, realitzaré un experiment per               

veure l’efecte bactericida de diferents tipus de desodorants sobre dos bacteris:           

l’ Escherichia Coli  i l’ Staphylococcus Epidermis.  A continuació, explico aquests dos          

bacteris   individualment.  

9   Paret   monoestratificada:   paret   bacteriana   amb   una   sola   capa. 

10   Peptidoglicà:   és   un   polímer,   una   macromolècula   formada   per   molècules   més   petites,   format   per   monosacàrids   i   aminoàcids   que   esdevé   el   principal   component   de   la 

paret   bacteriana   amb   els   àcids   teicoics   (en   bacteris   grampositius)   o   amb   els   lipopolisacàrids   (en   bacteris   gramnegatius). 

11   Àcids   teicoics:   són   polímers   de   glicerina   units   mitjançant   un   tipus   d’enllaç   anomenat   fosfodièster,   aquests   àcids   es   troben   a   la   paret   bacteriana   dels   bacteris 

grampositius.  

12   Paret   biestratificada:   paret   bacteriana   amb   dues   capes.  

13   Capa   basal:   és   la   capa   més   profunda   de   l’epidermis. 

14   Capa   lipídica:   és   una   capa   formada   per   lípids,   és   a   dir,   per   greixos.  

15   Proteïnes:   són   compostos   orgànics   formats   per   una   cadena   d’aminoàcids   units   per   enllaços   peptídics. 

16   Lipopolisacàrids:   són   biomolècules   grans   formades   per   un   lípid   i   un   polisacàrid,   es   troben   a   la   membrana   exterior   dels   bacteris   gramnegatius.  
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5.1.1.    ESCHERICHIA   COLI 
 

L’ Escherichia Coli  és un bacteri coliforme      17

gram-negatiu, anaeròbic i quimioheteròtrof del gènere      18

Escherichia i pertanyent a la família de les        

enterobacteràcies, un tipus d’eubacteris. S’empra com a       

organisme   model   per   als   bacteris   en   general.  

 

El nom d’ Escherichia Coli prové del seu descobridor, anomenat Theodor Escherich,           

el   qual   va   descobrir-la   l’any   1885.  

 

Aquest bacteri es troba a l’intestí baix dels animals de sang càlida i és necessari per                

a la correcta digestió dels aliments. Al seu hàbitat natural, viu als intestins de la               

major part d’individus sans formant part de la flora intestinal, ajudant a la             

descomposició   i   a   la   digestió   d’aliments   i   facilitant   l’absorció   dels   nutrients. 

Tot i que aquest bacteri acostuma a ser innocu, pot produir patologies; les més              

comunes són les infeccions del tracte urinari i les gastroenteritis. Algunes soques del             

bacteri en qüestió són toxicògenes i poden causar una toxoinfecció a causa d’una             

ingesta   de   carn   contaminada.  

 

És un bacteri molt usat en el laboratori perquè es cultiva de forma fàcil i econòmica.                

A més a més, és el bacteri procariota més estudiat i fa més de 60 anys que                 

s’estudia. S’utilitza freqüentment en els camps de biotecnologia i microbiologia en els            

quals ha servit com a organisme per a la majoria de treballs amb ADN recombinant i,                

actualment,   és   el   principal   productor   d’insulina.  

 

 

 

 

17   Coliforme:   que   té   morfologia   o   aspecte   de   colibacil,   un   bacil   de   dimensions   curtes. 

18   Quimioheteròtrof:   organisme   que   obté   l’energia   a   partir   de   les   reaccions   químiques   i   que      incorpora   el   carboni   d’origen   orgànic. 
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5.1.2.    STAPHYLOCOCCUS   EPIDERMIS 

 

L’ Staphylococcus Epidermis és un bacteri     

gram-positiu, en forma de coc i del gènere        

Staphylococcus.  Els cocs estan disposats en forma       

de grapats de raïm i formen colònies blanques i         

cohesives   de   1   o   2   mm   de   diàmetre.  

 

Aquest bacteri creix en grups i es troba a la flora humana, sobretot el trobem a la pell                  

però també es pot trobar a la flora mucosa. Creix de dues maneres: per respiració               

anaeròbica, converteix l’oxigen en hidròxid de carboni o, per fermentació, divideix els            

compostos orgànics complexos en substàncies simples; tot i això, no totes les            

soques   són   capaces   de   fermentar.  

 

És un bacteri que no és patogen però els pacients amb sistemes immunitaris             

compromesos poden desenvolupar una infecció; pot provocar una infecció en          

biomaterials   com   catèters,   pròtesis   de   vàlvules   o   de   membres…  

 

Aquest tipus de bacteris sovint són resistents als antibiòtics; normalment els           

organismes que són més resistents es troben a l’intestí però tot i així els de la pell                 

també poden esdevenir resistents ja que estan en contacte amb l’exposició           

d’antibiòtics.  
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6.   DESODORANTS 

 

 

6.1.   HISTÒRIA 

 

Abans que els cosmètics formessin part de la nostra civilització, els humans ja             

volíem amagar i eliminar les olors fortes produïdes pel nostre cos. Per aquest motiu              

la història dels desodorants, parlant de desodorants com a productes per neutralitzar            

l’olor,   es   remunta   a   fa   molts   i   molts   anys.  

 

El primer document sobre l’ús de productes que emmascaraven o neutralitzaven la            

suor   és   a   l’Imperi   Egipci,   l’any   3500   a.C.  

 

No va ser fins l’any 1888 que va aparèixer el primer desodorant comercial. Aquest              

producte, amb el nom comercial  Mum , va sorgir a Filadèlfia, als Estats Units, a              

càrrec d’un inventor nord-americà. Tot i així no va aconseguir captar l’atenció del             

públic ja que era molt difícil d’aplicar i eliminar del cos. Anys més tard, comprat per                

una   altra   companyia,   el   desodorant    Mum    es   passaria   a   dir    Ban   Roll-On .  

 

El desodorant que va triomfar entre el públic va ser l’anomenat  Everdy , un             

desodorant basat en clorur d’alumini que era fàcil d’aplicar i per tant també pràctic.              

La formulació moderna del desodorant en qüestió va ser patentada per Jules            

Montenier l’any 1941. Aquesta formulació es va trobar per primera vegada al            

desodorant anomenat “Stopette” el qual va guanyar molt protagonisme. Quan la           

patent del 1941 va caducar, aquesta formulació es va veure eclipsada per moltes             

altres   marques.  

A finals del segle XX es podien trobar desodorants en múltiples formats com ara en               

pols,   cremes,   roll-on... 
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Entre l’any 1942 i el 1957 el mercat dels desodorants va tenir un augment              

considerable, va augmentar 600 vegades i d’aquesta manera es va convertir en un             

mercat de 70 milions de dòlars. En el seu origen, els desodorant es comercialitzaven              

només per a dones, però el mercat del 1957 es va expandir cap als usuaris               

masculins; les estimacions eren que el 50% dels homes utilitzaven desodorants en            

aquesta   data.  

 

A la dècada del 1950 va aparèixer una gran innovació en el camp dels desodorants:               

l’aerosol. L’aerosol va tenir molt èxit i, a partir de llavors, més del 80% dels               

desodorants i antitranspirants es van vendre amb aquesta tecnologia. El punt àlgid            

dels aerosols va durar fins la dècada dels 70, concretament l’any 1977, ja que              

l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units d’Amèrica (FDA) va          

començar a controlar molt més els ingredients nocius dels cosmètics. Va ser llavors             

quan es va prohibir l’alumini zirconi, l’ingredient primari dels aerosols, a més a més              

d’altres ingredients nocius ja que hi havia preocupacions de seguretat per inhalació a             

llarg termini d’aquestes substàncies. Al mateix temps, l’Agència de Protecció del           

Medi Ambient (EPA) va limitar l’ús de propulsors de clorofluorocarboni (CFC)           

utilitzats en aerosols a causa de la consciència que aquests gasos poden contribuir a              

disminuir   la   capa   d’ozó.  

 

El consum d’aerosols va caure en picat però, tot i així, els desodorants no van               

desaparèixer sinó que els que eren  stick , o també anomenats de bola, van passar a               

ser   els   més   populars.  
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6.2.   DESODORANTS  
 
 
Un desodorant és una substància emprada per a eliminar l’olor corporal que apareix             

quan   suem.  

L’olor corporal és causada pels productes de la descomposició bacteriana de la suor             

despresa per les glàndules apocrines; per aquest motiu el desodorant s’encarrega           

d’inhibir   els   bacteris   i   així   evitar   que   es   formi   la   pudor   de   suat.  

 

En aquest treball es classifiquen els desodorants en dos grans grups, per una banda              

aquells   que   permeten   la   transpiració   i   per   l’altra,   els   antitranspirants.  

 

Tot i aquesta classificació, els dos tipus tenen unes característiques comunes. La            

seva funció és la mateixa, tracta d’evitar i eliminar l’olor o fortor que apareix quan               

suem; per aquest motiu tots els desodorants han de ser bactericides ja que els              

bacteris   són   els   responsables   d’aquesta   olor   característica.  

 

Els desodorants es troben en moltes formes i depenent del país o de la societat               

tindran més èxit d’una manera o d’una altra. Hi ha desodorants en esprai, en crema,               

de   bola   ( roll-on ),   de   barra   ( stick )   i   en   tovalloletes. 

 

En els desodorants, i tal com passa amb tots els cosmètics, podem agrupar en              

diferents   famílies   les   substàncies   químiques   que   el   formen:  

➢ Astringents/   antibacterians:   actuen   sobre   els   bacteris. 

➢ Antioxidants:   bloquegen   les   reaccions   enzimàtiques. 

➢ Absorbents: atrapen en la seva estructura les molècules volàtils que generen           

les   males   olors. 

➢ Fragàncies:   proporcionen   una   olor   “agradable”. 

➢ Alcohols:   proporcionen   sensació   de   frescor 

➢ Propel·lents: ajuden a alliberar els ingredients dels desodorants cap a          

l’exterior. 
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6.2.1.   DESODORANTS   QUE   PERMETEN   LA   TRANSPIRACIÓ  

 

La funció dels desodorants és bàsicament inhibir la flora bacteriana per tal d’evitar la              

mala olor de la suor. En cap cas, quan ens apliquem un desodorant, hem de               

pretendre aturar la transpiració ja que aquesta, com he explicat en el punt 3, fa unes                

funcions   específiques   i   importants   pel   nostre   cos.  

 

Dins d’aquest bloc en que la transpiració no es veu alterada es poden fer dos grans                

grups: els desodorants amb productes químics de síntesi i els que no contenen             

aquests   productes.  

 

 

6.2.1.1.   DESODORANTS   AMB   PRODUCTES   QUÍMICS   DE   SÍNTESI  

 

Els desodorants amb productes químics de síntesi són els més utilitzats i coneguts             

per la població. Els trobem en qualsevol botiga on venguin desodorants i la majoria              

d’ells   tenen   ingredients   perjudicials   per   la   nostra   salut.  

 

Els productes químics formen part del nostre dia a dia, els trobem presents en              

l’entorn   de   forma   natural   i,   de   fet,   sense   ells   no   podríem   viure.  

Aquests productes es poden obtenir de la natura o artificialment. Quan els obtenim             

de   manera   artificial   és   quan   parlem   dels   productes   químics   de   síntesi. 

 

Els productes químics de síntesi són aquells que han estat fabricats artificialment a             

partir   de   la   barreja   de   diferents   substàncies   químiques.  

Aquests productes s’obtenen sotmetent substàncies químiques a vàries reaccions i          

posteriorment analitzant si han desenvolupat alguna funció útil i diferent després de            

les   reaccions.  
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De moment hi ha més de cent mil substàncies creades mitjançant aquest procés que              

han estat declarades a la Unió Europea. Tot i haver-n’hi tantes, només està permesa              

la comercialització del 0,5% d’elles ja que els controls per poder portar-les al mercat              

són molt estrictes. Aquesta dada dóna una idea del grau de perillositat que tenen              

aquestes   substàncies   per   a   la   nostra   vida.  

 

Les empreses que comercialitzen els productes químics de síntesi s’excusen dient           

que si la quantitat d’aquestes substàncies, les quals són nocives per la salut humana              

o pel medi ambient, és petita, no hi ha risc per la salut. Aquí és quan apareix el terme                   

de   la   bioacumulació.  

Una gran part de les substàncies químiques sintètiques no són hidròfiles , no es             19

dissolen en l’aigua, sinó que són lipòfiles i s’acumulen a les parts del cos on hi ha                 20

més   percentatge   de   lípids:   cervell,   intestins,   fetge   i   pàncrees.  

El problema és que els productes químics de síntesi s’utilitzen molt freqüentment: en             

els aliments com a edulcorants, conservants i colorants; en cosmètics i productes de             

neteja que utilitzem diàriament… De fet estan presents en el planeta de forma global              

ja   que   fins   i   tot   a   l’Àrtic   o   a   les   profunditats   del   mar   s’ha   pogut   constatar   que   n’hi   ha.  

Encara no s’ha demostrat l’efecte real que pot tenir aquesta acumulació però ens             

hem d’imaginar una gerra d’aigua que poc a poc es va omplint fins que un dia                

vessarà. Tot i així ja hi ha hagut casos de persones que han estat molt temps en                 

contacte amb aquests productes o que per condicions genètiques han desenvolupat           

la malaltia anomenada SQM, Sensibilitat Química Múltiple; la seva gerra d’aigua ha            

vessat.   En   el   punt   14.1.,   a   annexos,   s’explica   detalladament   aquesta   malaltia. 

 

És important saber que no totes les substàncies químiques de síntesi tenen un grau              

de perillositat per al nostre cos i per al medi ambient, en el punt 6.3. s’explica més a                  

fons.  

 

 

19   Hidròfila:   és   una   substància   que   se   sent   atreta   per   l’aigua   i   que   transitòriament   s’enllaça   amb   l’aigua   mitjançant   ponts   d’hidrogen.  

20   Lipòfila:   és   una   substància   amb   la   capacitat   de   dissoldre’s   en   greixos,   olis,   lípids   i   dissolvents   no   polars.  
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Aquest tipus de desodorants tenen avantatges i inconvenients. Els avantatges          

principals   són   la   comoditat   d’aconseguir-los   i   el   preu. 

L’inconvenient principal és que alguns dels ingredients utilitzats tenen un efecte           

negatiu per a nosaltres. No es coneixen els seus efectes a llarg termini, és a dir el                 

terme de bioacumulació, i encara menys l’efecte de barrejar-ne varis cada dia dins             

del nostre organisme. Tot i així, és una evidència que algunes de les substàncies              

permeses pel seu ús en cosmètica són tòxiques. Cada pocs anys es modifica la llei               

que regula els cosmètics, ja que com se cita en un dels annexos d’aquesta “ el               

progreso técnico ha permitido demostrar que algunos de los ingredientes utilizados           

hasta ese momento eran sustáncias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la           

reproducción. ” 

 

 

6.2.1.2.   DESODORANTS   LLIURES   DE   PRODUCTES   QUÍMICS   DE   SÍNTESI 

 

Aquest tipus de desodorants són els anomenats vulgarment “naturals”. Són lliures de            

derivats   del   petroli,   de   parabens    i   de   qualsevol   substància   química   de   síntesi.  21

Es poden trobar en qualsevol supermercat, però amb poca presència, i sobretot en             

botigues   especialitzades.  

 

El principal avantatge d’aquest tipus de desodorants és que tenim molt en compte la              

nostra salut i la del planeta. La nostra pell no és una barrera, absorbeix molts dels                

productes que apliquem sobre seu. Amb la cosmètica natural no et poses a la pell               

cap producte del qual hi hagi dubtes sobre si té efectes perjudicials per la nostra               

salut o per al medi ambient. Els desodorants lliures d’aquests productes no deixen             

cap mena de residus contaminants i no recolzen la indústria de la petroquímica, una              

indústria   molt   contaminant.  

 

 

21   Parabens:   són   substàncies   orgàniques,   el   90%   de   les   quals   són   sintètiques;   s’utilitzen   com   a   conservants   en   moltes   fórmules   químiques.  
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Tot i així, també tenen els seus inconvenients. El principal inconvenient és que el seu               

efecte no acostuma a durar tant com el dels convencionals. El preu també en pot ser                

un,      ja   que   normalment   són   més   cars.  
 

 

5.2.1.2.1.   PEDRA   D’ALUM  

 

 

La pedra d’alum és un mineral que s’ha        

utilitzat com a desodorant des de l’època       

romana a causa de les seves propietats       

bactericides. Amb la indústria química, la      

utilització d’aquest mineral va caure en desús       

però avui en dia es torna a utilitzar ja sigui en           

el seu estat natural, és a dir el mineral tal i           

com es troba a la natura, o incorporada en         

desodorants.  

 

El mineral d’alum es troba a la naturalesa en forma de sal cristal·litzada.  Aquest              

mineral també s’anomena alunita, i està compost per  Potassium Alum amb la            

fórmula de  KAl(SO4)2 i s’obté d’una roca magmàtica anomenada  Traquita Alunífera .           

Com que l’alunita és un doble sulfat, en comptes del potassi (K), a la seva fórmula                

química hi podem trobar altres elements que tinguin de nombre de valència 1, per              

exemple el sodi (Na), ja que aquests necessiten perdre un electró per així             

aconseguir l’estabilitat que els proporciona tenir la mateixa configuració que un gas            

noble.   

A Espanya hi ha unes mines situades a Llorca (Múrcia) i a Rodalquilar (Almeria) on               

es   pot   trobar   l’alunita. 
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Les seves propietats principals són que és antibacteriana, cicatritzant, reafirmant i           

antisèptica; per aquest motiu la pedra s’usa de desodorant, no irrita la pell, no              

embruta   ni   taca   la   roba,   no   és   enganxosa   i   té   un   efecte   durador.  

 

L’alum de potassi té una estructura molecular particular, les molècules que el            

constitueixen són grans i, per aquest motiu, no poden penetrar a la pell. Per tant, tot i                 

que   conté   alumini,   no   és   perjudicial   per   a   la   nostra   salut.  

 

A Espanya i a Catalunya no hi ha hagut molta tradició en l’ús de la pedra d’alum però                  

poc a poc va creixent ja que respecta la salut i el medi ambient i és molt econòmica                  

perquè   dura   molt   temps.   Actualment   es   pot   trobar   a   qualsevol   botiga. 

 

 

6.2.2.   DESODORANTS   QUE   NO   PERMETEN   LA   TRANSPIRACIÓ 

 

En   aquest   grup   hi   trobem   els   antitranspirants.  

Els antitranspirants, a diferència dels desodorants, eviten la transpiració cutània, és           

a dir, impedeixen que la suor arribi a la superfície de la pell. Tot i així no influeixen en                   

la capacitat natural del cos per regular la temperatura. Això es deu a que les               

glàndules sudorípares ecrines, que són les encarregades de la termorregulació, es           

troben per tot el cos, per tant, si tapones les glàndules sudorípares de l’aixella,              

estaràs evitant que la suor pugui sortir a l’exterior en una zona molt petita de tot el                 

cos   que   en   el   resultat   global   és   insignificant.  

 

Igual que passa amb els desodorants, la història dels antitranspirants es remunta            

molt enllà. Se sap que els antics egipcis feien servir antitranspirants naturals ja que a               

les   tombes   dels   faraons   s’han   descobert   cristalls   d’alumini.  

 

El funcionament dels antitranspirants és el següent: l’antitranspirant s’aplica a la           

superfície de la pell. Els seus ingredients encarregats d’evitar la transpiració,           
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generalment sals d’alumini, es dissolen en la suor o la humitat de l’aixella. Aquesta              

substància dissolta forma un gel el qual crea un endoll temporal a la part superior de                

la glàndula sudorípara apocrina, d’aquesta manera pot reduir significativament la          

quantitat de suor que es segrega a la superfície de la pell. El gel antitranspirant               

s’elimina amb el bany i el rentat, tot i així certs components han penetrat dins el                

nostre   cos.  

A la imatge que tenim a continuació podem apreciar els quatre passos que acabem              

d’explicar.  

 

 

 

 

 

 

 

Quan   es   tracta   el   tema   dels   antitranspirants   hi   ha   certs   punts   crítics   i   grisos.  

El primer és el fet que, tal i com diu el nom, no permet la transpiració cutània.                 

Aquesta és molt important ja que és una forma d’eliminar toxines i si no es poden                

eliminar   es   queden   dins   el   nostre   cos.  

Un altre problema és el fet que alguns dels seus components, sobretot els derivats              

de l’alumini com ara l’ aluminium chlorohydrate , són absorbits per la pell. D’aquesta            

manera entren dins el nostre cos i això pot ser molt perjudicial per nosaltres. Se sap                

que l’alumini és capaç d’unir-se a l’ADN, modificar-ne l’estructura i alterar l’activitat            

dels gens; també s’ha vist que un excés de metalls pesants al nostre cos, que sovint                

formen part dels ingredients dels desodorants, pot provocar malalties degeneratives          

del   sistema   nerviós   com   l’Alzheimer.  

 

La FDA, Administració de Medicaments i Aliments d’Estats Units, considera que les            

sals d’alumini són l’únic ingredient que actua com a antitranspirant i que per tant no               

hi   ha   cap   antitranspirant   lliure   d’alumini.  
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6.3.   INGREDIENTS   DELS   DESODORANTS 

 

6.3.1. ANÀLISI DELS INGREDIENTS DELS DESODORANTS      

CONVENCIONALS 

 

En aquest treball he fet un estudi de camp, plasmat en forma de taula, sobre els                

diferents components dels desodorants; he anotat el nom dels desodorants i he            

assenyalat els ingredients que contenien. Finalment, he obtingut una taula amb 143            

desodorants analitzats i 284 components diferents. Podeu trobar la taula          

d’ingredients   a   l’annex   14.2.  

 

L’objectiu d’aquesta taula ha estat sintetitzar la informació obtinguda a partir de la             

lectura   dels   ingredients   que   consten   en   les   etiquetes   i   analitzar-la.  

 

D’entrada, podem observar que hi ha gran quantitat d’ingredients que són molt            

diversos   però   alguns   d’ells   fan   la   mateixa   funció.  

 

Per altra banda, ens hem fixat en quins són els ingredients més utilitzats en els               

desodorants   i   els   hem   tractat   un   per   un   per   saber   si   són   nocius   pel   nostre   cos   o   no.  

A continuació explico aquests components individualment. Sota la seva explicació,          

cito   altres   ingredients   que   tenen   la   mateixa   funció. 

 

Els ingredients més utilitzats són aquests:  Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate         

Crosspolymer, Aluminium Chlorohydrate, BHT, Butane, Butylphenyl Methylpropional,       

Citronellol, Coumarin, Ethylhexylglycerin, Geraniol, Limonene, Linalool, Parfum,       

PPG-15   Stearyl   Ether,   Steareth-2   i      Triclosan . 

 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Dimethiconol,  Cyclopentasiloxane :      

són olis i greixos derivats del petroli i són la base de molts productes cosmètics.               

Substitueixen els olis vegetals perquè són més barats i la pell els absorbeix més              
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ràpid. En el cas de l’acrilat, forma una pel·lícula sobre la pell i el cabell perquè                

tinguin un aspecte hidratat. Són poc recomanats per la pell perquè taponen els porus              

i   són   contaminants   pel   medi   ambient   ja   que   són   difícils   de   degradar   i   depurar.  

Altres:  Paraffinum Liquidum, Cyclohexasiloxane, Cyclomethicone, Dimethicone,      

Carbomer, Petrolatum, Cera Microcristallina, Ozokerite, Ceresin, Paraffin, Acrylates,        

Acrylamides. 

 

Aluminium Chlorohydrate : l’alumini i els seus derivats s’utilitzen molt en els           

antitranspirants. Són perjudicials per la salut ja que tenen efectes com a disruptors             

endocrins, és a dir, són capaços d’alterar l’equilibri hormonal i interrompre alguns            

processos fisiològics; no permeten la transpiració i, s’acumulen al nostre cos. La            

seva toxicitat depèn de la capacitat de penetrar dins del cos i varia segons el tipus                

de   molècules.  

Altres:  Aluminium Chloride, Aluminum Chlorohydrex, Aluminum Chlorohydrex PG,        

Aluminum Fluoride, Aluminum Sesquichlorohydrate, Aluminum Zirconium      

Trichlorohydrex   GLY. 

 

BHT : és un compost sintètic soluble en greixos que s’utilitza com a antioxidant en              

desodorants, cosmètics i aliments. Ha estat estudiat sovint i els resultats han estat             

contradictoris en els seus resultats. Hi ha estudis que han demostrat que aquest             

component s’acumula al teixit corporal, pot produir un augment del fetge i retardar la              

velocitat de síntesi de l’ADN. Tot i així, un estudi publicat el 1994 explica que la seva                 

propietat   antioxidant   pot   fer   endarrerir   el   desenvolupament   del   càncer.  

 

Butane : és un gas propelent que utilitzen els polvoritzadors. Està molt relacionat amb             

l’aparició de la dermatitis de contacte i pot provocar irritacions als ulls i al sistema               

respiratori   agreujant   els   símptomes   de   l’asma.  

Altres:    Propane . 
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Butylphenyl Methylpropional : és un ingredient sintètic que s’utilitza com a fragància           

degut a la seva olor floral. El seu ús està restringit en els cosmètics ja que pot                 

provocar   dermatitis,   irritacions   o   al·lèrgies   a   la   pell. 

Altres:    Lilial .  

 

Citronellol : és un monoterpè acíclic que es pot aconseguir de forma natural o             

artificial: naturalment el trobem en els olis de rosa i en els  Pelargonium Geraniums ;              

artificialment s’aconsegueix hidrogenant el geraniol o el nerol. S’utilitza en perfums o            

en repel·lent de mosquits; en el cas dels desodorants s’utilitza com a fragància.             

Aquest ingredient és reconegut com a segur en l’àmbit alimentari però en el seu ús               

en   la   perfumeria   té   certes   restriccions   ja   que   algunes   persones   poden   patir   al·lèrgies.  
 

Coumarin : és un compost orgànic que es troba naturalment en moltes plantes com la              

maduixera o els cirerers. És moderadament tòxic per al fetge i els ronyons i, tot i que                 

no   és   carcinògen,   no   es   recomana   utilitzar-lo.  

 

Ethylhexylglycerin : és un derivat de la glicerina. Aquest ingredient és usat com a             

conservant ja que inhibeix els possibles gèrmens i evita que el producte es malmeti.              

Pot irritar la pell, els ulls o els pulmons i produeix efectes perjudicials per la vida                

aquàtica.  

 

Geraniol : és un component molt semblant al citronellol, un monoterpenoide i un            

alcohol. S’extreu de l’oli de roses o, en petites quantitats, dels geranis i de la llimona.                

En el món de la cosmètica s’utilitza com a perfum, també és usat per donar diversos                

sabors   de   fruites.   Pot   causar   irritacions   a   la   pell   i   als   ulls.  

 

Limonene, Linalool : es recomana precaució en l’ús d’aquests ingredients. són olis           

essencials que s’obtenen de la pell de la llimona i poden causar immunotoxicitat i ser               

irritants per la pell. En principi són substàncies naturals però quan s’exposen a la              

llum   solar   o   al   contacte   amb   l’aire   s’oxiden   i   poden   tenir   efectes   tòxics.  
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Parfum : les fragàncies sintètiques són l’ingredient més comú en els productes           

cosmètics. El nom genèric de  parfum  es pot referir a més de 3.000 ingredients ja que                

engloba tots aquells ingredients que s’afegeixen a un producte per aromatitzar-lo.           

Per tant, sota la mateixa denominació podem trobar un oli essencial natural fins a              

ingredients   sospitosos   de   ser   cancerígens.  

Altres:    Fragance . 

 

PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2  : són emulsionants derivats del petroli i s’utilitzen            

molt, serveixen per emulsionar i millorar la viscositat i la penetració del producte. El              

problema d’aquests productes és que solen portar associats dioxines en forma de            

contaminants que són reconegudes com a carcinògenes, és a dir, que són            

substàncies potencialment capaces de provocar càncer, i no es pot saber quins            

productes   estan   contaminats   i   quins   no.  

Altres: tots els ingredients que continguin les paraules PEG, PPG,  Polyehtylene,           

Ceteareth,   Ceteth,   Hydroxypropyl    o   la   terminació   “eth”.  

 

Triclosan : normalment s’utilitza com a conservant i agent antibacterià i el podem            

trobar en molts cosmètics. S’ha comprovat que pot penetrar la pell i interferir en el               

sistema hormonal, per aquest motiu es considera disruptor endocrí. És          

bioacumulable i va a parar als teixits, s’ha trobat a la llet materna. Ha sigut classificat                

com   a   irritant   per   la   pell   i   els   ulls.   És   molt   tòxic   per   a   la   vida   marina.  

Altres:  TSC, triclocarban, TCC, 2,4,4-trichloro-2-hydroxy diphenyl ether, 5-chloro-2-        

(2,4-dichlorophenoxy)   -   phenol,   5-chloro-2-   (2,4-dichlorophenoxy)   phenol,   CH-3565.  
 

 

A continuació, s’adjunta una llista dels ingredients que es recomana evitar en la             

cosmètica ja que són molt perjudicials per a la nostra salut i la del medi ambient.                

Aquesta   llista   es   pot   trobar   a   la   pàgina   web   anomenada    Miss   Bio . 

Alguns dels ingredients d’aquesta llista tenen un asterisc, aquest asterisc significa           

que   s’ha   d’evitar   qualsevol   ingredient   que   contingui   aquesta   paraula   a   la   fórmula. 

 
 

DESODORANTS,   AMB   TOTA   NATURALITAT.   ESTUDI   I   EXPERIMENTACIÓ   DE   L’EFICÀCIA   DELS   DESODORANTS 29 
 
 
 
 
 



 

 

2-Bromo-2-Nitropropan

e-2,3-Diol 

Alcloxa 

Acrylamide* 

Acrylate* 

Aldiola 

Aluminium 

Chlorhydrate 

Aluminium   Chloride 

Aluminium   Chlorhydrex 

Aluminium Chlorhydrex  

PG 

Aluminium   Fluoride 

Aluminium 

sesquichlorohydrate 

Aluminium zirconium  

trichlorohydrex   GLY 

Ammonium Lauryl  

Sulfate 

Benzalkonium 

Benzophenone* 

BHA 

BHT 

Boric   acid 

Bromo* 

Butyl 

Methoxydibenzoylmeth

ane 

Carbomer 

Camphor 

Benzalkonium 

Methosulfate 

Cera   Microcristallina 

Ceresin 

Ceteareth* 

Ceteth* 

Cetrimonium 

Chloro* 

Chlorphenesin 

CI   10006 

CI   10316 

CI   11680 

CI   11725 

CI   11920 

CI   12085 

CI   12150 

CI   12370 

CI   12700 

CI   15800 

CI   15850 

CI   15985 

CI   16035 

CI   16230 

CI   16255 

CI   17200 

CI   18050 
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CI   18690 

CI   18820 

CI   19140 

CI   20040 

CI   20470 

CI   26100 

CI   27290 

CI   40215 

CI   45220 

CI   50325 

CI   60724 

CI   60725 

CI   61565 

CI   61570 

CI   61585 

CI   74260 

CI   77163 

CI   77285 

CI   77288 

Cyclomethicone* 

DEA* 

Diazolidinyl   Urea 

Diethanolamine 

Dimethicone* 

Disodium Laureth  

Sulfosuccinate 

DMDM   Hydantoin 

Drometrizole 

Trisiloxane 

EDTA* 

Ethoxydiglycol 

Ethylhexyl   Triazone 

Ethylexyl 

Methoxycinnamate 

Formaldehide 

Homosalate 

Hydroquinone 

Hydroxypropyl* 

Imidazolidinyl   Urea 

Iodo* 

Isopropyl 

Dibenzoylmethane 

MDM   Hydantoin 

MEA* 

Methyl   Gluceth* 

Monoethanolamine 

Musk   ketone 

Octocrylene 

Oleth* 

Oxybenzone 

Ozokerite 

Paraben 

Paraffin 

Paraffinum   Liquidum 

Parfum 
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PEG* 

Pentaeriythrityl 

Tetra-DI-T-Butyl 

Hydroxyhydrocinnamat

e 

Petrolatum 

Phenoxyethanol 

Phthalate 

Polyehtylene   glicol 

Polyquaternium* 

PPG 

P-Phenylenediamine 

sulfate 

Quaternium* 

Resorcinol 

Selenium   sulfide 

Sodium   borate 

Sodium   iodate 

Sodium   Laureth   Sulfate 

Sodium   Lauryl   Sulfate 

Sodium Lauryl  

Sulfoacetate 

Sodium   Myreth   Sulfate 

Sodium Trideceth  

Sulfate 

Sodium 

Xylenesulfonate 

TEA* 

Thimerosal 

Toluene 

Triclocarban 

Triclosan 

Triethanolamine 

 

 

 

6.3.2.   ANÀLISI   DELS   INGREDIENTS   DELS   DESODORANTS   NATURALS 

 

A continuació, s’expliquen els ingredients emprats en l’elaboració dels desodorants          

naturals   del   punt   7   d’aquest   treball.  

 

Aigua destil·lada: és aigua de la qual s’han tret totes les impureses mitjançant un              

procediment anomenat destil·lació. Molt sovint actua com a dissolvent ja que és            

capaç   de   diluir   la   dissolució   i   conservar-ne   les   propietats. 
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Alcohol 96%: en el cas d’aquest ingredient és important saber-ne la procedència ja             

que si és sintètic no és recomanable mentre que si és d’origen natural no hi ha                

d’haver cap problema, l’alcohol natural es pot obtenir de la destil·lació de les pellofes              

del   raïm   o   de   qualsevol   sucre   que   fem   fermentar.   L’alcohol   és   un   potent   antisèptic. 

 

Cera d’opercle d’abella: La cera d’opercle és aquella en què les abelles omplen la              

bresca i la segellen amb una capa fina. Les ceres recomanables d’utilitzar per fer              

cosmètics són la cera d’opercle i la cera verge de primavera. Aquestes dues són              

ceres verges que tenen propietats d’absorbir toxines, antiinflamatòries i fan de           

conservant,   per   aquest   motiu   ens   interessa   utilitzar-les.  

En ingredients com la cera, és recomanable mirar la traçabilitat, és a dir, mirar tots               

els   passos   per   on   ha   passat   el   producte   per   així   saber   si   és   sintètica,   natural... 

 

Gel d’àloe vera: aquesta planta és una de les més valorades a la indústria de la                

cosmètica pels múltiples beneficis que ens pot aportar. Les seves principals           

propietats són: inhibidora del dolor inflamatori, cicatritzant, bactericida, depuradora,         

regenadora   cel·lular,   antibiòtica,   antisèptica   i   coagulant.  

 

Hidrogencarbonat de sodi: més conegut com a bicarbonat de sodi, és un compost             

sòlid cristal·lí molt soluble en aigua. S’utilitza molt en la rebosteria però també en              

teràpies i cosmètica. Algunes de les seves funcions i propietats principals són:            

combatre   l’acidesa,   alleujar   irritacions   i   picors,   potent   bactericida   i   netejador.  

 

Hidrolat de lavanda: l’hidrolat s’obté en el procés de destil·lació dels vegetals per             

obtenir olis essencials. Mitjançant aquest procés obtenim dos productes: l’oli          

essencial i l’hidrolat. Hi ha un moment del procés en què el vapor es condensa i els                 

components insolubles en aigua es separen dels altres líquids; l’oli essencial està            

format   per   la   part   insoluble   en   aigua,   l’hidrolat   és   l’”aigua”   restant.  

En concret, l’hidrolat de lavanda és bactericida, expectorant, calmant, analgèsic,          

antiespasmòdic,   hipotensor,   cicatritzant   i   insecticida.  
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Oli essencial d’arbre del te: l’arbre del te produeix un oli essencial molt conegut que               

es pot trobar en un gran número de productes d’higiene corporal i cosmètics. Les              

seves propietats principals són: potent antibacterià d’ampli espectre d’acció,         

fungicida, antiviral, estimulant immunitari i protector cutani per a les sessions de            

radiografia.  

 

Oli essencial d’espígol: aquest oli s’utilitza molt sovint en l’aromateràpia moderna,           

això és degut a que tracta moltes indicacions. Les seves propietats principals són:             

potent antiespasmòdic, calmant, sedant, antidepressiu, potent cicatritzant,       

regenerador   cutani,   analgèsic   notable,   hipotensor,   antimicrobià   i   antisèptic.  

 

Oli essencial de romaní: el romaní és un arbust que posseeix nombroses virtuts             

fito-farmacèutiques, és una herba usada en l’àmbit de la cuina, una planta que             

produeix mel i un producte usat freqüentment en la perfumeria. Les seves propietats             

principals són: antibacterià de potència intermèdia, eficaç fungicida, anticatarral,         

expectorant   i   mucolític.  

 

Oli essencial de sàlvia: aquest oli essencial es troba en molts cosmètics, sobretot en              

desodorants. Les seves propietats principals són: afrodisíac, regulador circulatori,         

antisèptic, antiespasmòdic, neurotònic, estrogenomimètic, antimicòtic, antibacterià,      

antimicrobià,   antioxidant,   antiinflamatori.  

 

Oli vegetal d’ametlles dolces: els olis vegetals s’utilitzen en cosmètica natural per            

aconseguir l’efecte emulsionant . Aquests olis són rics en àcids grassos essencials            

que formen part de l’estructura de les membranes de les cèl·lules de la pell, també               

són rics en vitamines A, D, K i E, que protegeixen la pell davant dels agents de                 

degeneració   i   oxidació.  

L’oli d’ametlles dolces s’utilitza especialment en cosmètica degut a les seves           

propietats emol·lients, lubricants, hidratants i nutritives. És molt adequat per a tot            

tipus   de   pells   i   es   pot   utilitzar   com   a   alternativa   a   les   cremes   desmaquillants. 
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6.4.   REGULACIONS   I   NORMATIVA  

 

Els països regulen la cosmètica i els ingredients permesos de diferents maneres. Tot             

i   això,   tots   tenen   en   comú   la   nomenclatura   INCI. 

 

L’INCI, International Nomenclature Cosmetic Ingredient, és la nomenclatura que         

s’utilitza   internacionalment   per   anomenar   tots   els   ingredients   dels   cosmètics.  

En el llistat d’ingredients d’un cosmètic aquests s’ordenen segons la seva           

importància en la fórmula, és a dir, els primers de la llista són els que es fan servir en                   

més quantitat mentre que els últims són usats en quantitats més petites. D’aquesta             

manera, quan la publicitat ens empeny a adquirir un cosmètic perquè conté un             

ingredient beneficiós, si aquest apareix al final de la llista voldrà dir que hi és present                

però   en   quantitats   molt   petites. 

 

A Espanya, la legislació de productes cosmètics va aparèixer l’any 1988. Des de             

llavors s’han anat produint canvis en ella ja que cada cop hi ha més informació i                

coneixement   sobre   el   tema.  

El govern d’Espanya és l’encarregat de determinar, autoritzar i homologar els           

productes   cosmètics   amb   especial   risc   o   transcendència   per   a   la   salut.  

La normativa també parla sobre els drets bàsics dels consumidors; assegura que els             

protegeix contra els riscos per a la seva salut i seguretat, que els informa sobre els                

productes de consum i que precisa el contingut del reglament regulador, les            

garanties de puresa, la seguretat i la responsabilitat pels danys originats per l’ús dels              

productes.  

 

Els fabricants estan obligats, entre d’altres, a fer constar en l’etiquetatge els            

ingredients empleats en el producte, el tractament mèdic ràpid i adequat en cas de              

molèsties.   No   els   és   permès   testar   els   ingredients   o   productes   amb   animals.  
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A més de la legislació interna d’Espanya, hi ha diferents tractats o convenis             

internacionals per tal de regular i disminuir l’efecte perjudicial dels productes químics.            

Alguns   d’ells   són   aquests:  

➢ Conveni de Rotterdam: va entrar en vigor l’any 2004 i pretén que hi hagi un               

consentiment fonamentat prèviament de deixar comerciar amb certs        

productes   químics   i   plaguicides.  

➢ Normativa REACH: Reach és un acrònim de Registres, Avaluació,         

Autorització i Restricció. Vol obtenir un registre de totes les substàncies que            

estan   al   mercat.  

➢ Crida de París: és una declaració realitzada pels científics i investigadors           

internacionals que pretén regular el trànsit de productes químics que          

consumim   i   conscienciar   les   empreses   del   perill   al   qual   estem   exposats.  

 

 

6.4.1.   NORMATIVA   DE   LA   COSMÈTICA   NATURAL 

 

Entenem com a cosmètics naturals aquells que comparteixen aquestes         

característiques:  

➢ el   90%   dels   ingredients   són   naturals   o   d’origen   natural. 

➢ no s’inclouen matèries primes de les quals hi hagi dubte sobre la seva             

seguretat   pel   medi   ambient   i   per   a   la   nostra   salut. 

➢ utilitzen   processos   d’elaboració   respectuosos   pel   medi   ambient. 

➢ poden utilitzar ingredients d’origen animal si no són derivats d’animals          

sacrificats o amputats específicament per a l’elaboració del cosmètic en          

qüestió.  

➢ el   producte   final   i   els   ingredients   no   estan   testats   en   cap   animal. 

➢ no s’admeten ingredients ni processos que impliquin organismes modificats         

genèticament,   nanotecnologia   o   irradiació.  

➢ se   solen   utilitzar   embalatges   reciclats   o   reciclables.  
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No hi ha lleis que regeixin la cosmètica natural però sí que hi ha normatives               

privades, com ara la norma BioVidaSana, que regulen aquest tipus de productes.            

Aquestes   normatives   han   estat   creades   per   cooperatives,   associacions   o   fabricants.  

Diferents empreses de certificació, com per exemple  Bio.inspecta , s’encarreguen del          

control   extern   que   valida   que   es   compleixin   les   normatives.  

 

Un aspecte important és diferenciar la norma i la certificadora. La norma és el              

conjunt de condicions que ha de complir el producte i la certificadora és l’entitat              

responsable   de   la   certificació.  

Actualment només hi ha dues normes de cosmètica desenvolupades a Espanya.           

Una és la norma BioVidaSana i l’altra és la del Consejo de la Producción Agraria               

Ecológica de Navarra. En els dos casos tots els productes certificats per aquestes             

normes   estan   elaborats   a   Espanya.  

La certificadora Ecocert té establerta una filial a Espanya, les altres certificadores            

operen   des   d’altres   països   principalment   d’Europa.  

 

Els segells que apareixen en una etiqueta poden estar identificant a la norma, a la               

certificadora o a les dues coses a la vegada, per aquest motiu és important saber               

què   signifiquen. 

 

Quan en un producte trobem aquest segell vol dir que el producte compleix amb la               

norma BioVidaSana. El segell no tindria cap validesa si darrere seu no hi hagués una               

certificació acreditada. En aquest cas la      

certificadora és bio.inspecta, té seu a Suïssa i        

s’encarrega de certificar les empreses de      

cosmètica   i   els   seus   productes.   
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7.   CONFECCIÓ   DE   DESODORANTS 
 

 
He volgut endinsar-me en aquest treball de recerca fent els meus propis            

desodorants. Amb l’ajuda de la Carol Obiol, que elabora els seus propis            

desodorants,   he   creat   quatre   tipus   de   desodorants.  

Aquests quatre tipus de desodorants tenen en comú que deixen transpirar la pell,             

inhibeixen   els   bacteris   i   han   estat   elaborats   amb   productes   naturals.  

L’explicació d’haver-ne fet quatre és que així es pot veure que el ventall de              

possibilitats a l’hora de fer desodorants naturals és molt ampli ja que hi ha diversos               

productes que tenen el mateix quimiotip, és a dir, el mateix principi actiu, i que per                

tant   poden   realitzar   la   mateixa   funció.  

Els ingredients que utilitzem a les receptes que es mostren a continuació s’han             

explicat   prèviament   al   punt   6.3.  

 

A   continuació   explico   les   quatre   receptes.  

 

1r   desodorant 

 

Ingredients:  

-   Aigua   destil·lada 

-   Alcohol   96% 

-   Olis   essencials   de   romaní   i   sàlvia 

Material: 

-   Roll-on   buit   o   ampolla   amb   aplicador  

-   Vas   de   precipitats  

-   Vareta  

 

Procediment:  

1. Aboquem aigua (el 50% del total) i alcohol (l’altre 50%) al vas             

de   precipitats. 

2.   Afegim   30   gotes   d’olis   essencials   de   sàlvia   i   romaní 

3.   Remenem   amb   la   vareta 

4. Canviem de recipient la solució, l’aboquem del vas de          

precipitats   al   roll-on   buit.  
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2n   desodorant  

 

Ingredients: 

-   hidrolat   de   lavanda 

-   oli   essencial   de   sàlvia  

 

Material:  

-   Roll-on   buit   o   ampolla   amb   aplicador  

-   Vas   de   precipitats  

-   Vareta  

 

Procediment:  

1.   Aboquem   al   vas   de   precipitats   500   ml   d’hidrolat   de   lavanda  

2.   Hi   afegim   10   ml   de   sàlvia  

3.   Ho   remenem. 

4.   Canviem   la   dissolució   de   recipient. 

 

 

 

 

 

 

Desodorant   3:   (ungüent) 

 

Ingredients:  

-   oli   d’ametlles   (greix   vegetal) 

-   cera   d’abella  

- olis essencial de sàlvia, romaní i       

espígol 

Material:  

-   olla  

-   2   vasos   de   precipitat  

-   vareta 

-   pots   de   vidre   petits 

 

Procediment:  

1. Posem 100 ml d’oli d’ametlles en un vas de          

precipitat i la cera d’abella (18 g.) que haurem de          

fondre   a   un   altre   vas   de   precipitat. 
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2. Omplim una olla d’aigua i hi col·loquem a dins els dos vasos             

de   precipitat   per   tal   de   fer   el   bany   maria. 

3.   Quan   la   cera   s’ha   fos,   barregem   el   contingut   dels   vasos. 

4.   Retirem   la   barreja   de   greix   vegetal   i   cera   d’abella   del   foc.  

5. Quan s’ha refredat hi afegim 30 gotes dels olis essencials, 10            

gotes   de   cada   oli. 

6. Barregem la dissolució fins que sigui totalment        

homogènia.  

7. Aboquem la dissolució en els pots, se solidificarà al          

cap   de   poca   estona.  

 

4t   desodorant: 

 

Ingredients:  

-   gel   d’àloe   vera 

-   hidrolat   de   lavanda 

-   oli   vegetal   d’ametlles   dolces 

-      hidrogencarbonat   de   sodi  
22

-   olis   essencials   d’espígol   i   arbre   del   te 

 

 

Procediment:  

1. Aboquem d’un en un els ingredients al vas de          

precipitats: 60 ml de gel d’aloevera, 20 ml d’hidrolat de          

lavanda, 16 ml d’oli vegetal d’ametlles dolces, 4 pessics         

de bicarbonat de sodi alimentari i afegim 6 gotes de cada           

oli   essencial. 

2.   Remenem   amb   la   vareta   la   solució. 

3.   Aboquem   la   dissolució   del   vas   de   precipitat   al   roll-on.   

22   Hidrogencarbonat   de   sodi:   el   seu   nom   comú   és   el   bicarbonat   de   sodi. 
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8. COMPROVACIÓ DE L’EFECTE BACTERICIDA DELS      

DESODORANTS   EN   CULTIUS   MICROBIANS 

 
 

8.1.   OBJECTIUS   I   FONAMENTS   TEÒRICS  

 

En aquesta pràctica pretenc determinar si l’efecte bactericida en cultius microbians           

és igual d’eficaç en 4 tipus diferents de desodorants. Recordem que la fortor de suat               

és deguda a la interacció dels bacteris amb la suor i que, per tant, si es maten els                  

bacteris, amb el component bactericida del desodorant, aquesta “pudor”         

desapareixerà.  

 

A banda d’analitzar l’efecte bactericida dels desodorants també intentaré determinar          

en quina concentració els diferents tipus de desodorants comencen a matar bacteris.            

Per aconseguir-ho, faré tres dissolucions amb diferents concentracions que aplicaré          

als   bacteris   i   a   partir   d’aquí   n’extrauré   conclusions.  

 

Per   realitzar   la   pràctica   he   escollit   quatre   desodorants:  

1. un   desodorant   amb   productes   químics   de   síntesi  

2. un   antitranspirant,   també   amb   productes   químics   de   síntesi  

3. un   desodorant   natural,   amb   bicarbonat 

4. un   desodorant   natural,   sense   bicarbonat 

 

L’elecció d’aquests quatre desodorants és deguda a que vull comprovar si un            

desodorant natural és tan eficaç com un desodorant amb productes químics de            

síntesi. 

Utilitzo un desodorant i un antitranspirant amb productes químics de síntesi perquè            

vull veure si actuen de diferent manera davant els bacteris ja que en desconec la               

resposta. Aquests dos han estat triats a l’atzar d’entre tots els desodorants i             
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antitranspirant de la taula d’ingredients que podeu consultar a l’annex 14.2., són el             

desodorant   Vichy   tacto   seco   i   l’antitranspirant   Chilly   invisible.  

Els dos desodorants naturals fets per mi són el desodorant número 4 de l’apartat 7               

però amb alguna variant ja que el primer d’ells conté hidrogencarbonat de sodi             

(NaHCO 3 ) mentre que l’altre no. Quan la Sònia Bargalló, que fa les seves pròpies              

receptes de desodorants, em va fer arribar la recepta número 4, em va explicar que               

el bicarbonat és un gran bactericida però que si es fa servir com a desodorant durant                

llargues temporades (com pot ser un any) pot arribar a taponar-te els porus de              

l’aixella. Per aquest motiu doncs, vull saber si el desodorant que no porta bicarbonat              

és igual d’eficaç ja que llavors de cara als desodorants fets per mi i que               

posteriorment vull vendre, en el punt 10 del treball parlo sobre el seu màrqueting,              

depenent dels resultats d’aquest experiment hi posaré com a ingredient el bicarbonat            

o   no.  

He enumerat els quatre tipus de desodorants amb un número de l’ú al quatre ja que                

m’anirà   millor   quan   realitzi   la   pràctica. 

 

Els quatre desodorants seran testats sobre dos tipus de bacteris: L’ Escherichia Colli            

i l’ Staphylococcus Epidermis. Aquests bacteris han estat explicats prèviament als          

punt   5.1.1   i   5.1.2.   respectivament.  

 

En aquesta pràctica faré servir dos mètodes diferents per així contrastar o corroborar             

els   resultats   obtinguts.   Aquests   mètodes   són   l’antibiograma   i   l’espectrofotòmetre.  

 

L’antibiograma consisteix en un estudi i una avaluació de la resposta d’un            

microorganisme a un o a diversos antimicrobians per determinar-ne la sensibilitat           

respecte a l’antimicrobià. A partir de l’antibiograma podem conèixer el grau de            

sensibilitat de la colònia bacteriana a un determinat antibiòtic i la diferència de             

sensibilitat   per   part   de   la   colònia   a   diferents   antibiòtics.  
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L’espectrofotòmetre és un aparell que projecta un feix de llum monocromàtica a            

través d’una mostra i mesura la quantitat de llum que és absorbida per aquesta              

mostra; d’aquesta manera, l’espectrofotòmetre dóna informació sobre la naturalesa         

de la substància en la mostra i indica indirectament quina quantitat de la substància              

que ens interessa és present a la mostra. En els laboratoris s’utilitza per a la               

quantificació   de   substàncies   i   microorganismes.  

 

A continuació explico amb més detall la pràctica que realitzaré per tal que us en               

pugueu   fer   una   idea   abans   d’explicar-la   pas   a   pas.  

 

Primer de tot cultivaré els bacteris en tubs d’assaig per tal d’alimentar-los i             

mantenir-los vius mentre realitzo l’estudi. Amb un brou quasi totalment animal           

aconseguim que els bacteris tinguin els aliments necessaris per alimentar-se i           

posteriorment   reproduir-se   i   créixer.  

 

Utilitzaré 18 plaques de petri de les quals la meitat serà per cada tipus de bacteri, 9                 

per l’ Escherichia Colli i 9 per l’ Staphilococcus Epidermis . Prèviament, a les plaques            

de petri, que contenen totes medi de cultiu amb agar, hi hauré sembrat els bacteris.               

Com ja he anunciat prèviament, faré tres dissolucions: una dissolució màxima, el            

desodorant tal i com el comprem; una dissolució del 50%, la meitat aigua destil·lada              

i, una última dissolució al 25%, on el 75% restant serà aigua destil·lada. De cada               

dissolució   faré   3   rèpliques   per   poder   comparar   resultats.  

A cada placa de petri hi haurà cinc disquets antibiograma, cadascun amb un tipus de               

desodorant   diferent   i   un   d’ells   amb   aigua   destil·lada   per   tal   de   tenir   un   control. 

Quan els desodorants hagin produït els  halos d’inhibició podré mesurar l’eficàcia           23

dels   diferents   desodorants   davant   els   bacteris   sembrats.  

 

En el cas de l’espectrofotòmetre necessitaré 24 tubs, 12 per cada tipus de bacteri.              

Per cada bacteri, hi haurà quatre tipus diferents de desodorants i cada tres tubs              

23   Halos   d’inhibició:   zones   en   forma   d’anell   al   voltant   dels   discs   antibiograma   on   no   hi   creixen   bacteris.  
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tindran el mateix tipus de desodorant per tal de poder fer rèpliques. Quan els              

desodorants hagin fet l’efecte bactericida, miraré mitjançant l’espectrofotòmetre        

quina   quantitat   de   bacteris   hi   ha   vius   i   en   podré   treure   conclusions.  

 

 

8.2.   MATERIAL   I   PRODUCTES  

 

Productes   a   analitzar:  

-   Desodorant   Vichy   tacto   seco 

-   Antitranspirant   Chilly   invisible  

-   Desodorant   natural   amb   bicarbonat 

-   Desodorant   natural   sense   bicarbonat 

 

Estris   de   mesura  

-   Proveta 

-   Vas   de   precipitats 

-   Comptagotes 

-   Pipeta 

-   Micropipeta 

-   Regle   mil·limetrat 

 

Per   al   cultiu   de   sembra:  

-      Escherichia   Colli 

-   Staphylococcus   Epidermis 

-   Brou  

-   Proveta 

-   Erlenmeyers 

-   Comptagotes  

-   Llums   flexos 

-   Bec   de   Bunsen 

Material   d’esterilització 

-   Lleixiu 

-   Aigua   destil·lada 

-   Sabó 

-   Cubells 

 

Per   als   disquets   d’antibiograma: 

-   Plaques   de   petri   amb   cultiu   d’agar 

-   Retolador   indeleble 

-   Micropipeta  

-   Puntes   de   pipeta 

- Tub de vidre doblegat amb l’escalfor       

del   Bunsen 

-   Pinces 

-   Alcohol 

-   Disquets   antibiograma 

-   Aigua   destil·lada 

-   Els   quatre   tipus   de   desodorants 

-   Llums   flexos 

-   Bec   de   Bunsen 
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Per   a   l’espectrofotòmetre: 

-   Brou 

-   Vas   de   precipitats 

-   Pipeta   de   5   ml. 

-   Micropipeta   electrònica 

-   Puntes   de   pipeta 

-   Cultiu   de   bacteris 

-   Espectrofotòmetre 

-   Cel·les   de   l’espectrofotòmetre 

-   Dissolucions   dels   desodorants 

-   Llums   flexos 

-   Bec   de   Bunsen 

 

 

8.3.   PROCEDIMENT  

 

8.3.1.   PREPARACIÓ   PRÈVIA 

 

1. Preparem un brou i l’aboquem en una        

carmanyola   prèviament   esterilitzada.  

Ingredients del brou: carcassa de pollastre, cuixa       

de pollastre, peu de porc, pastanaga, api, nap i         

xirivia.  

El brou proporcionarà aliment als bacteris      

perquè   així   aquests   puguin   reproduir-se. 

 

2. Fem una dissolució 1:2 del brou, és a dir, un 50% de la solució és el brou i el 50%                     

restant   és   aigua   destil·lada.  

En una proveta mesurem 50 ml. d’aigua destil·lada i         

l’aboquem a l’erlenmeyer on més tard hi creixeran els         

bacteris. Repetim aquest procés tres cops més ja que         

tenim quatre erlenmeyers. Repetim el procés amb el brou         

obtenint així 100 ml de dissolució composta per 50 ml          

d’aigua   destil·lada   i   50   ml   de   brou   en   cada   erlenmeyer.  

En aquests erlenmeyers, dos per cada tipus de bacteri, hi          

ha el cultiu perquè els bacteris puguin reproduir-se i         
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alimentar-se ja que per poder realitzar tots els experiments         

necessitem   més   quantitat   de   bacteris   que   la   que   teníem   originalment. 

 

3.   Afegim   4   ml   dels   bacteris   corresponents   a   cada   erlenmeyer.  

Amb un comptagotes esterilitzat agafem 4 ml dels pots de bacteris           

i   els   aboquem   a   l’erlenmeyer   adequat.  

 

4. Tapem amb cotó fluix els erlenmeyers per tal d’evitar          

possibles contaminacions i els deixem reposar 24 hores sota els          

llums flexos amb bombetes que desprenen escalfor. Aquests        

llums supleixen la funció de la incubadora dels laboratoris ja que           

no   hem   pogut   aconseguir-la.  

 

 

8.3.2.   COMPROVACIÓ   DE   LA   VIDA   DELS   BACTERIS 

 

1.   Dividim   una   placa   de   petri   en   dues   parts   mitjançant   el   retolador 

 

2. En una banda sembrem 70 μ l, amb la micropipeta, del           

bacteri   anomenat       Staphylococcus   Epidermis .  

En aquesta pràctica, quan realitzem aquest procés,       

observem que hem abocat massa quantitat amb la pipeta         

i no hem pogut utilitzar la nansa de sembra perquè ha           

quedat repartit uniformament per la seva meitat de la         

placa. Per això amb l’ Eschericia Colli  sembrem menys        

quantitat.  

En l’altra banda sembrem 30 μL d’  Eschericia Colli i els           

repartim amb la nansa de sembra, de manera que queda          

sembrat   en   forma   de   ziga-zaga.  
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8.3.3.   DISSOLUCIONS   DELS   DESODORANTS 

 

1. Etiquetem els 12 erlenmeyers que      

necessitarem per fer les 12 dissolucions de       

desodorants amb dues etiquetes, una d’elles      

amb el número de desodorant que són i l’altra         

amb   la   concentració.  

Hi ha tres concentracions diferents: la màxima,       

és a dir, tal com comprem el desodorant i que          

per tant la seva dissolució és 1:1; la del 50%,          

una   dissolució   1:2   i,   la   del   25%,   per   tant   una   dissolució   1:4.  

 

2. Aboquem cada tipus de desodorant en l’erlenmeyer        

corresponent que tingui l’etiqueta amb la concentració       

màxima.  

 

3. Amb una proveta, mesurem 20 ml del desodorant que          

prové de l’erlenmeyer amb concentració màxima i hi afegim         

20 ml més d’aigua destil·lada. Un cop mesurats, els aboquem          

a   l’erlenmeyer   amb   l’etiqueta   de   concentració   50%.  

 

4. A partir de la concentració del 50% fem la          

dissolució al 25%. Afegim 20 ml de la dissolució 1:2          

(recorden que una dissolució 1:2 o al 50% significa         

el mateix) a la proveta i després 20 més d’aigua.          

Aboquem el contingut de la proveta a l’erlenmeyer        

amb   l’etiqueta   del   25%   de   concentració.  

Aquest procés s’ha de fer pels quatre tipus de desodorants tenint en compte que les               

provetes han de ser diferents a cada cas per intentar evitar tota possible             

contaminació.  

 
 

DESODORANTS,   AMB   TOTA   NATURALITAT.   ESTUDI   I   EXPERIMENTACIÓ   DE   L’EFICÀCIA   DELS   DESODORANTS 47 
 
 
 
 
 



 

Finalment   obtenim   les   tres   concentracions   de   cada   desodorant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4.   DISQUETS   ANTIBIOGRAMA 

 

 

 

1.   Posem   les   24   plaques   de   petri   sobre   el   paper   de   filtre   de   la   taula. 

 

 
 

DESODORANTS,   AMB   TOTA   NATURALITAT.   ESTUDI   I   EXPERIMENTACIÓ   DE   L’EFICÀCIA   DELS   DESODORANTS 48 
 
 
 
 
 



 

2. Amb un retolador apuntem els números de l’1 al 4 i una A a cadascuna de les                  

plaques   de   petri. 

Els números 1, 2, 3 i 4 són els diferents tipus de            

desodorants que analitzem i la lletra A és l’aigua. Aquesta,          

fa el control, és a dir, com que l’aigua no té efecte            

bactericida no haurem de veure cap halo 1 al seu voltant i           

així   podrem   saber   si   hi   ha   algun   problema   a   la   placa.  

Per tant, marcar els números amb el retolador ens servirà per saber quin desodorant              

hi   ha   en   cada   disquet   antibiograma.  

 

3.   Sembrem   els   bacteris. 

Amb la micropipeta agafem 80 microlitres de cultiu dels         

bacteris   i   els   expulsem   sobre   una   placa.  

Amb l’ajuda del tub de vidre doblegat amb l’escalfor del          

bunsen, que substitueix la nansa de Digralsky, escampem        

uniformement   per   tota   la   placa   el   cultiu. 

 

4. Amb unes pinces esterilitzades agafem, d’un en un, els disquets d’antibiograma i             

en col·loquem cinc a cada placa de petri intentant fer-los          

coincidir amb els números apuntats amb retolador sobre la         

placa. Cada cop que canviem de placa suquem les pinces          

en un vas de precipitats amb alcohol per tal de disminuir el            

risc   de   contaminació. 

 

5. Utilizant la micropipeta, agafem 5 microlitres d’aigua        

destil·lada i els dipositem sobre el disquet d’antibiograma        

que   està   a   costat   de   la   lletra   A   en   retolador.  

Fem el mateix amb els quatre tipus de desodorants i          

repetim   el   procés   en   totes   les   plaques.  

 

 
 

DESODORANTS,   AMB   TOTA   NATURALITAT.   ESTUDI   I   EXPERIMENTACIÓ   DE   L’EFICÀCIA   DELS   DESODORANTS 49 
 
 
 
 
 



 

6. Deixem reposar les plaques de petri amb els disquets 24 hores sota l’escalfor dels               

llums    flexos . 

 

7. Passades les 24 hores, mirem els halos que s’han format al            

voltant dels disquets d’antibiograma i els mesurem. Anotem        

els   resultats   a   la   taula   de   respostes.  

 

 

8.3.5.   ESPECTROFOTÒMETRE 

 

1. Etiquetem els tubs. Cada tub té tres        

etiquetes: una amb el nom del bacteri,  E.        

Colli  o  St. E. ; una amb el número del         

desodorant que hi aplicarem, 1, 2, 3 o 4 i,          

la   tercera   amb   la   concentració   del   desodorant   en   qüestió,   màxima,   el   50%   o   el   25%.  

 

2. Amb l’ajuda d’una pipeta, prèviament esterilitzada, agafem 5 ml. de brou i els              

aboquem   al   tub   d’assaig.   Repetim   aquest   procés   per   tots   els   tubs.  

A més a més, mirem la concentració del brou a l’espectrofotòmetre. Posem el brou              

dins d’una cel·la i la posem al forat de l’espectrofotòmetre, ens fixem en la              

concentració que té a una longitud d’ona de 600 nanòmetres. Agafem aquesta            

longitud   d’ona   perquè   és   una   de   les   que   està   dins   la   franja   de   l’espectre   visible.  
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3. Afegim, utilitzant la micropipeta electrònica, el cultiu de bacteris als           

tubs, depenent del tub serà d’  Eschericia Colli  o de  Staphylococcus           

Epidermis.  

Per saber quants mil·lilitres de cultiu hem d’afegir al brou hem de            

realitzar   uns   càlculs   previs:  

➢ Mirem la concentració del cultiu de bacteris a        

l’espectrofotòmetre.  

➢ Posem 2,5 ml de cultiu dins una cel·la de l’espectrofotòmetre i introduïm            

aquesta cel·la a la cavitat que té l’espectrofotòmetre. L’espectrofotòmetre ens          

indicarà totes les concentracions de la solució que estiguin incloses entre les            

longituds d’ona 380,0 i 899,9. A nosaltres, ens interessa la concentració,           

també anomenada densitat òptica, en la      

longitud d’ona de 600 nanòmetres; com      

ja hem comentat abans, ens fixem en els        

600 nm. perquè la longitud està dins la        

franja   de   l’espectre   visible.  

➢ Finalment,   obtenim   la   densitat   òptica   del   cultiu. 

➢ Ara, tenim totes les dades necessàries per aplicar la fórmula amb la qual             

podrem   saber   el   volum   de   cultiu   que   haurem   d’afegir   al   brou   del   tub   d’assaig.  

 

Fórmula:   V o    ·   C o    =   V f    ·   C f 
 

V o :   volum   inicial  

C o : concentració inicial (depèn del     

bacteri) 

V f :   volum   final   =   5   mL 

C f :   concentració   final   =   0,05 

 

 

L’única   dada   que   no   coneixem   és   la   V o    ,   per   tant,   l’aïllem:                               V f    ·   C f  

      V o =   ------------ 

       C o 
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E.   Coli :         C o =   0,673 

 

                        5   mL   ·   0,05 

   V o =   ------------------=   0,3714   mL   =   370 μl 

0,673 

St.   E.    :         C o =   0,677 

 

                        5   mL   ·   0,05 

   V o =   ------------------=   0,3692   mL   =   369 μl 

0,677 

 

4. Afegim 10  μl de desodorant a cada tub, tenint en compte a cada              

tub   quin   desodorant   i   en   quina   concentració   hi   ha   d’anar.  

 

5.Deixem reposar els tubs durant 24 hores sota els llums flexos que            

els   proporcionaran   escalfor.  

 

6. Agafem 2,5 ml. de dissolució de cada tub d’assaig i           

els dipositem en una cel·la de l’espectrofotòmetre.       

Mirem la concentració de cada cel·la i apuntem les         

dades   a   la   taula   de   resultats. 

 

 

8.4.   RESULTATS 

 

A   continuació   s’exposen   els   resultats   obtinguts   en   la   pràctica.  

 

8.4.1.   COMPROVACIÓ   DE   LA   VIDA   DELS   BACTERIS 

 

A la placa de petri on vam sembrar els dos tipus de bacteris per veure si creixien,                 

hem pogut veure que l’ Escherichia Coli ha crescut. En canvi, en l’altra meitat de la               

placa,   amb   l’ Staphylococcus   Epidermis ,   no   es   pot   veure   el   creixement.  
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8.4.2.   DISQUETS   ANTIBIOGRAMA 

 
ANTIBIOGRAMA D.   Vichy AT.   Chilly D.N.   amb 

bicarbonat  
D.N.   sense 
bicarbonat 

CONCENTRACIÓ 

E.   Colli                                                C   * 3   mm. - - - màxima 

E.   Colli  3   mm. - 2   mm.  - màxima 

E.   Colli  2   mm. - insignificant - màxima 

E.   Colli                                                C 2mm. - 1   mm. - 50% 

E.   Colli                                                         *  - - 1   mm.  - 50% 

E.   Colli                                                C - - 1   mm. - 50% 

E.   Colli insignificant - 2   mm.  - 25% 

E.   Colli - - 1   mm. insignificant 25% 

E.   Colli                                                C - - - - 25% 

Staphylococcus   E.C - - - - màxima 

Staphylococcus   E. - - 1   mm. - màxima 

Staphylococcus   E.C - - - - màxima 

Staphylococcus   E. - - 3   mm. - 50% 

Staphylococcus   E.C - - ha   caigut  - 50% 

Staphylococcus   E.C - - - - 50% 

Staphylococcus   E. - - 2   mm. insignificant 25% 

Staphylococcus   E.C - - - - 25% 

Staphylococcus   E.C - - 2   mm. insignificant 25% 

 
 

La “C” significa que la placa s’ha contaminat, hi han aparegut colònies de             

microorganismes no desitjats; els desodorants que han fet halos en les plaques            

contaminades han aconseguit matar el bacteri cultivat en elles però no el            

microorganisme   contaminant. 
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L’asterisc (*) significa que les plaques no estaven ben sembrades, és a dir, els              

bacteris no estaven ben escampats i per tant no podem saber si al voltant dels               

disquets   s’han   format   halos.  

 

L’”ha caigut*” significa que el disquet d’antibiograma ha caigut del cantó del gel             

d’agar   a   l’altre   i   per   tant   no   ha   pogut   realitzar   la   funció   bactericida   en   el   cultiu. 

Les plaques de petri, una vegada sembrades, es posen de cap per avall ja que així                

s’eviten possibles contaminacions i perquè l’aigua que es genera per condensació           

dins   les   plaques   no   caigui   dins   els   cultius.  

 

 

CONCENTRACIÓ   MÀXIMA 
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CONCENTRACIÓ   AL   50%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓ   AL   25%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESODORANTS,   AMB   TOTA   NATURALITAT.   ESTUDI   I   EXPERIMENTACIÓ   DE   L’EFICÀCIA   DELS   DESODORANTS 55 
 
 
 
 
 



 

8.4.3.   ESPECTROFOTÒMETRE 

 
CONCENTRACIONS  

 

Brou:   OD 600 =   0,397 

E.   Coli :   OD 600 =   0,677 

St.   E .:   OD 600 =   0,673 

 
 
ESPECTRO- 
FOTÒMETRE 

D.   Vichy AT   Chilly D.N.   amb 
bicarbonat 

D.N.   sense 
bicarbonat 

CONCENTRACIÓ 

E.   Colli 1,491 2,042 1,198 0,719 màxima 

E.   Colli 0,780 1,894 1,077 1,179 50% 

E.   Colli 1,037 1,563 1,024 0,964 25% 

Staphylococcus   E. 1,583 1,868 0,936 0,738 màxima 

Staphylococcus   E. 0,710 1,597 1,229 1,125 50% 

Staphylococcus   E. 0,741 1,254 0,857 0,687 25% 

 

 

La concentració que ens marca l’espectrofotòmetre ens permet saber si els           

desodorants han matat més o menys bacteris. Com més petita sigui la concentració,             

més   bacteris   hauran   matat   i   per   tant   el   seu   efecte   bactericida   serà   més   potent.  

 

 

8.5.   CONCLUSIONS  

 

En aquest apartat intentaré explicar el perquè dels resultats obtinguts després de la             

pràctica   feta   al   laboratori   de   l’Institut   Joan   Mercader. 

Tal i com he fet en el punt anterior, obtindré conclusions de cada punt per separat i                 

després   les   posaré   en   comú.  
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8.5.1.   COMPROVACIÓ   DE   LA   VIDA   DELS   BACTERIS  

 

Pel que fa a aquest aspecte, tot i les dificultats a l’hora de la sembra dels dos                 

bacteris,   podem   constatar   que   ambdós   han   crescut. 

En el cas de l’ E. Coli, ja sabíem del cert, gràcies a aquesta placa, que havia crescut                 

sense problemes. En els resultats d’aquesta placa en l’altre bacteri, l’ St. E ., no hem              

pogut apreciar si havia crescut o no. Això pot ser degut a que a l’hora de la sembra                  

vam abocar massa quantitat d’ St. E . i aquest va créixer uniformement, per aquest             

motiu   no   s’ha   pogut   veure   a   ull   nu.  

Tot i així sabem que els bacteris estan vius ja que en els estudis realitzats amb els                 

disquets   antibiograma   i   l’espectrofotòmetre   els   resultats   demostren   que   estan   vius.  

 

8.5.2.   DISQUETS   ANTIBIOGRAMA  

 

A continuació em referiré als dos bacteris per separat per tal d’establir les             

conclusions   sobre   cadascun   extretes   per   aquest   mètode. 

 

ESCHERICHIA   COLI 

 

A continuació explico les conclusions que extrec de l’efecte bactericida de cadascun            

dels   quatre   tipus   de   desodorants.  

El desodorant número 1 és el més eficient de tots ja que els seus halos són els més                  

grans, amb 3 mm. Quan diem que és el més eficient ens referim a que és el que té                   

un efecte bactericida més fort i que per tant té la capacitat i la competència per                

realitzar   aquesta   funció   correctament.  

Podem observar que el desodorant número 2 no ha fet cap halo. Podem pensar que               

el fet que sigui un antitranspirant, i que per tant actua bloquejant els conductes de               

les glàndules sudorípares que van a parar a l’exterior, no necessita eliminar els             

bacteris ja que aquests no tindran la suor per alimentar-se i per tant no apareixerà la                

“pudor”   de   suat.  
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El desodorant número 3 també realitza correctament la funció antibacteriana. No és            

tan   eficient   però   segueix   sent   eficaç.  

Finalment, el desodorant número 4 gairebé no fa la funció bactericida ja que només              

som capaços d’observar en algun disquet un halo insignificant, més petit d’un            

mil·límetre.  

 

Si ara ens fixem en els resultats que obtenim comparant les diferents concentracions             

podem   treure   unes   altres   conclusions.  

El desodorant més eficaç en la concentració del 100%, és a dir tal com el comprem,                

és   el   desodorant   número   1. 

En   la   concentració   del   50%,   els   desodorant   més   eficaços   són   l’1   i   el   3.  

El desodorant 3 també ho és en la concentració més baixa, la del 25%. En aquesta                

concentració   els   altres   desodorant   no   tenen   l’efecte   bactericida.  

 

STAPHYLOCOCCUS   EPIDERMIS 

 

En aquest bacteri els resultats són molt diferents que en l’altre, només el desodorant              

número 3 té efecte bactericida en alguna de les concentracions. M’explico millor, els             

desodorant 1,2 i 4 no tenen quasi cap mena d’efecte bactericida damunt d’aquest             

bacteri; en canvi, el desodorant número 3 ha format halos en les tres concentracions:              

1 mm en la concentració màxima, 3 mm. en la concentració del 50% i 2 mm. en la                  

del   25%.  

 

 

8.5.3.   ESPECTROFOTÒMETRE  

 

A continuació expresso les conclusions pel que fa als resultats obtinguts mitjançant            

aquest   aparell. 
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ESCHERICHIA   COLI 

 

Segons els resultats obtinguts, el desodorant més eficient contra aquest bacteri en la             

concentració   màxima   és   el   número   4   seguit   del   desodorant   número   1.  

En   la   concentració   al   50%,   el   més   eficient   és   el   número   1   seguit   del   número   2.  

En la concentració al 25%, el desodorant més eficient és el número 4 seguit del               

desodorant   número   3.  

 

El desodorant número 1 té un efecte bactericida molt fort en la concentració del 50%               

ja que quasi que ha matat tots els bacteris. Aquesta dada la podem saber restant               

l’OD 600 de l’E.Coli amb concentració 50% del desodorant 1 menys l’OD 600  de l’E.Coli             

que hem calculat prèviament. Tot i així, en les altres concentracions també ha matat              

una   quantitat   significativa   de   bacteris.  

 

Podem concloure que el desodorant 2 és el que té l’efecte bactericida més baix ja               

que les concentracions que hem obtingut en cap cas baixen de l’1. Per tant, podem               

pensar   que   al   ser   un   antitranspirant   no   mata   els   bacteris.  

 

El desodorant 3 també té un efecte bactericida força potent ja que els resultats              

obtinguts demostren que ha matat bacteris. Tal i com passa amb el desodorant 1, la               

concentració   del   50%   és   la   que   més   bacteris   ha   aconseguit   matar.  

 

El desodorant número 4 és el més eficaç en la concentració màxima i en la mínima.                

Per   tant,   podem   dir   que   aquest   desodorant   mostra   un   efecte   bactericida.  

 

STAPHYLOCOCCUS   EPIDERMIS 

 

Segons les dades obtingudes amb l’espectrofotòmetre, el desodorant número 1 ha           

demostrat tenir un efecte bactericida davant d’aquest bacteri ja que ha sigut el més              

eficaç   en   les   concentracions   del   50%   i   25%.  
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Amb el número 2, l’antitranspirant, seguim amb la teoria que té un efecte bactericida              

molt   baix.  

 

El desodorant número 3 aplica la seva propietat antibacteriana de manera notòria ja             

que   aconsegueix   matar   molts   bacteris.  

 

Finalment, el desodorant número 4 també ens demostra que és bactericida ja que a              

la   concentració   màxima   és   el   desodorant   que   més   bacteris   mata.  

 

 

7.5.4.   CONCLUSIONS   FINALS 

 

Comparant els resultats obtinguts a partir dels dos mètodes, disquets antibiograma i            

espectrofotòmetre,   podem   concloure   el   següent: 

Els desodorants 1, 3 i 4 són bactericides en els bacteris gramnegatius com l’ E. Coli ,               

mentre   que   el   2   no   ho   és.  

Els desodorants 1,3 i 4 també són bactericides en els bacteris grampositius com l’ St.              

E.,       tot   i   que   l’efecte   és   més   baix.   El   desodorant   2   no   ho   és.  

 

A més de comprovar l’efecte bactericida dels desodorant en les diverses           

concentracions, amb aquesta pràctica preteníem obtenir resultats sobre la         

concentració   en   que   comencen   a   matar   bacteris   i   sobre   l’ingredient   del   bicarbonat. 

Hem pogut observar que els tres desodorants amb efecte bactericida són capaços            

d’aplicar-lo en la dissolució menys concentrada, així doncs, si diluíssim els           

desodorants al 25% també serien efectius. Una possible manera de rebaixar la            

perillositat de certs desodorants seria diluint-los, tot i així igualment seguiríem patint            

bioacumulació de certs productes perjudicials pel nostre cos amb una quantitat més            

reduïda..  
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Tal i com s’explica al punt 8.1., objectius i fonaments teòrics, era important saber si               

sense aquest ingredient, l’efecte bactericida hi era igual; així, de cara a l’elaboració             

de desodorants en el futur, tenir coneixement sobre la necessitat d’utilitzar el            

bicarbonat   o   no.  

Les conclusions que podem treure d’aquest experiment és que el desodorant 4 és             

tan efectiu com el 3 i que per tant no és necessari utilitzar el bicarbonat a la recepta.                  

Tot i que en la prova dels disquets antibiograma el resultat no hagi pogut demostrar               

l’efecte bactericida del desodorant 4, en els resultats de la prova de            

l’espectrofotòmetre es pot veure clarament que aquest desodorant sense bicarbonat          

té   un   efecte   bactericida.  

 

Analitzant els resultats per treure’n les conclusions hem pogut observar que           

segurament alguns resultats han variat degut a certs aspectes que no hem tingut en              

compte   i   que   els   poden   haver   afectat: 

➢ En els desodorants fets a casa no es va esterilitzar el material ni es va               

treballar   al   costat   del   bec   de   Bunsen. 

➢ Abans de fer les dissolucions no es va mirar si els desodorants eren solubles              

amb   H 2 O.  

➢ Abans de sembrar els bacteris als tubs d’assaig o a les plaques de petri no es                

va remenar l’erlenmeyer. Pot ser que amb la micropipeta s’agafessin pocs           

bacteris   ja   que   aquests   devien   haver   precipitat   al   fons   de   l’erlenmeyer.  

➢ A l’hora d’aplicar els diferents tipus de desodorants sobre els disquets           

antibiograma o als tubs d’assaig ens vam trobar que alguns d’ells eren massa             

espessos i la micropipeta no era capaç d’agafar-los amb les puntes de pipeta.             

Per tant, vam haver de buscar una altra manera i ho vam fer amb              

comptagotes esterilitzats; tot i així, no era gaire exacte i per tant pot ser que               

en   algun   disquet   o   tub   hi   hagi   més   quantitat   de   desodorant   que   en   d’altres. 

 

Tenint en compte que aquests aspectes anomenats poden haver afectat els           

resultats, a l’hora de treure les conclusions finals ho hem tingut present. Davant de              
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resultats contradictoris segons els dos mètodes emprats, hem donat prioritat al           

resultat positiu per damunt del possible error d’experimentació que ha donat lloc al             

resultat   negatiu.   
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9.   ENTREVISTA   A   LA   CAROL   OBIOL  
 

 

La Carol Obiol és una amant i protectora de la natura que, d’acord amb la seva                

filosofia de vida, procura aprofitar el que aquesta li proporciona. La seva professió és              

l’apicultura i la complementa amb l’apiteràpia , la medicina xinesa i la medicina            24 25 26

natural . També ha realitzat cursos de fitoteràpia, cosmètica i aromateràpia . De           27 28

tots aquests cursos ha anat obtenint les receptes que ara ella aplica amb alguna              

variant. 

 

Des de fa més de dotze anys es dedica al seu ofici i fa tot tipus de productes a partir                    

d’ingredients naturals o d’origen natural. En els seus productes aprofita el poder de             

les abelles ja sigui utilitzant el verí com la cera. Tot i així la passió pels productes                 

naturals li ve de ben petita, quan utilitzava l’oli de bitxo per millorar la circulació a                

més   a   més   de   la   utilitat   dins   la   cuina.  

 

La Carol ven diferents tipus de productes que acostumen a ser ungüents amb             

funcions diferents, alguns d’ells són antiarrugues, relaxans, desodorants, repel·lents         

de   mosquits,   etc.   Aquest   productes   els   dóna   a   conèixer   i   comercialitza   en   fires.  

 

Ella té molt clar que la societat ha de fer un canvi de xip ja que tot i que cada vegada                     

hi ha més gent conscienciada en certs aspectes ecològics o mediambientals són una             

petitíssima   part   de   la   població.  

 

Durant una bona estona parlem sobre la comparació entre la cosmètica natural i la              

convencional. Així doncs, ella m’explica la seva visió dels interessos econòmics en            

certs   productes,   formes   d’obtenció   d’ingredients   naturals…  

24   Apicultura:   cria   d’abelles   per   aprofitar-ne   els   productes,   especialment   la   mel   i   la   cera.  

25   Apiteràpia:   medicina   que   treballa   a   nivell   integral,   aprofitant   els   productes   del   rusc   i   el   verí   d’abella   ja   que   són   poderosament   terapèutics.  

26   Medicina   xinesa:   és   la   medicina   tradicional   que   es   practica   a   la   Xina,   es   fonamenta   en   una   estructura   teòrica   sistemàtica   de   naturalesa   filosòfica.  

27   Medicina   natural:   medicina   que   treballa   a   partir   d’ungüents,   preparats,   xarops…   realitzats   tenint   en   compte   els   principis   actius   de   les   plantes   reiemeres.  

28   Aromateràpia:   és   una   medicina   alternativa   que   fa   servir   els   olis   essencials   obtinguts   a   partir   de   les   plantes   amb   una   finalitat   terapèutica. 
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10.   ENQUESTA  
  

 

Després d’aprendre i ampliar els meus coneixements sobre el tema dels           

desodorants, tenia curiositat per saber què sap la gent sobre aquest tema. Per             

aquest motiu he realitzat una enquesta que consisteix en tretze preguntes amb les             

quals pretenc fer-me una idea de la informació que en general es coneix i es té                

present.  

 

Les preguntes van enfocades tant a l’àmbit científic com al social. Respecte l’àmbit             

científic, pregunto si saben les propietats dels desodorants, a què és deguda la suor,              

la diferència entre un desodorant i un antitranspirant i si coneixen ingredients nocius             

per a la nostra salut que es trobin en els desodorants. En l’àmbit social, m’interessa               

saber la raó per la qual es posen desodorant, en què es basen per comprar un                

desodorant i no un altre, si s’han plantejat mai utilitzar desodorants naturals i si              

associen   la   paraula   “bio”   a   natural.  

 

L’enquesta ha estat realitzada amb el programa “formularis de google” i vaig decidir             

tancar resultats amb una participació de 588 persones. L’he enviat mitjançant correu            

electrònic   i   l’he   compartit   a   les   xarxes   socials   Whatsapp   i   Facebook. 

 

A   continuació,   em   centraré   en   cadascuna   de   les   preguntes.  
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1.   T'apliques   desodorant   diàriament?   En   cas   afirmatiu,   quantes   vegades   al   dia? 

 

En aquesta pregunta, veiem que quasi un 80% dels preguntats s’aplica el            

desodorant diàriament i que quasi el 20% restant no ho fan. Altres respostes             

obtingudes són que se l’apliquen de forma esporàdica, a l’estiu o quan saben que              

han   de   suar.  

 

 

La majoria de les persones que utilitzen diàriament el desodorants se’ls apliquen una             

vegada al dia, tot i així una quantitat de gent notable, 131 de 474, se’ls apliquen                

dues   vegades   al   dia.  
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2.   Quina   és   la   raó   per   la   qual   et   poses   desodorant?  

➢ Per   motius   d’higiene 

➢ Per   la   pressió   de   la   societat 

➢ Per   sentir-me   bé 

➢ No   em   poso   desodorant 

➢ Altres 

 

Segons els resultats obtinguts en aquesta enquesta, les persones fan servir el            

desodorant com a tema d’higiene sobretot. La segona opció més votada ha estat per              

sentir-se bé, seguida de “no em poso desodorant”. Els altres comentaris van molt             

relacionats amb fer bona olor, per tant la franja del gràfic que es veu blanca podria                

ser   que   la   raó   per   la   qual   es   posen   desodorants   és   per   fer   bona   olor.  

 

 

  

 

 

3.   Quina   creus   que   és   la   propietat   principal   d'un   desodorant? 

➢ Antioxidant 

➢ Antitranspirant 

➢ Bactericida 

➢ Perfumar 
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La resposta correcta d’aquesta pregunta era la tercera opció: bactericida; l’han           

encertat un 20 % del total. Gràcies a aquest gràfic, podem apreciar que les respostes               

dels enquestats estan molt repartides i que, per tant, la població de l’enquesta no té               

clara   la   resposta.  

 

 

 

 

4.   A   què   creus   que   és   deguda   la   pudor   de   suat? 

➢ A   la   interacció   dels   bacteris   amb   la   suor 

➢ Als   pèls   de   les   aixelles 

➢ La   suor   té   uns   components   que   fan   aquesta   fortor.  

 

Tot i que les respostes estan bastant igualades al 50% del total, veiem que la               

resposta   correcta,   la   blava,   té   una   mica   més   de   la   meitat   de   vots. 
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5. Coneixes la diferència entre un desodorant i un antitranspirant? En cas afirmatiu,             

comenta-la   breument.  

 

Més de la meitat de la població de l’enquesta no coneix aquesta diferència. Aquesta              

pregunta ens pot ajudar a entendre perquè a la pregunta número 3 la resposta amb                  

més vots ha estat que la principal funció d’un desodorant és antitranspirant ja que                           

gran part de les persones preguntades no coneixen o no saben que antitranspirant i                           

desodorant   no   són   sinònims.   

 

 

Tot i així, si ens fixem només en les persones que han contestat que sí que coneixien                 

la   diferència,   podem   veure   que   no   en   tots   els   casos   és   així.  

He fet una classificació de les respostes separant-les en tres grups i els resultats han               

estat   els   següents: 

➢ Coneixen   la   diferència:   28  

➢ En   tenen   una   idea:   54 

➢ Coneixement   erroni:   55 

 

Per tant, només un 20% aproximadament coneixen la diferència entre un desodorant            

i   un   antitranspirant.  

Molta de l’altra gent, que formen part dels dos altres grups, creuen que el desodorant               

serveix per perfumar. El desodorant acostuma a portar una fragància però la seva             

principal   funció   és   inhibir   els   bacteris. 
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6.   Saps   si   el   teu   desodorant   és   antitranspirant? 

 

La majoria de persones preguntades, amb un 56%, no saben si el seu desodorant és               

antitranspirant o no. Un 40% de la població sí que ho sap i, d’aquests, la meitat fan                 

servir un antitranspirant i l’altra meitat no. La resta de persones sobretot comenten             

que   no   el   fan   servir. 

 

 

7.   Creus   que   el   desodorant   que   t’apliques   perjudica   la   teva   salut?  

 

Més del 70 % de la població que ha realitzat l’entrevista pensa que el desodorant               

que utilitzen no és nociu per la seva salut, un 16% pensen que sí que ho és i el 10%                    

restant   no   s’ho   han   plantejat,   no   ho   saben   o   no   se   n’apliquen.  

Per tant, podem concloure que bona part de la població no sap què està consumint               

ja que molts dels desodorants que trobem al mercat porten productes perjudicials            

per   la   nostra   salut.  
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8. Saps algun ingredient que portin els desodorants que sigui perjudicial per la nostra              

salut?   En   cas   afirmatiu,   quin?  

 

Només el 30 % de la població enquestada creu saber algun ingredient nociu per a la                

nostra   salut.  

 

 

En la segona pregunta, on es demana que diguin els ingredients perjudicials que             

saben, hi ha força gent que n’intueix però no els sap; per tant, menys del 30% de la                  

població sap components perjudicials per a la nostra salut. La majoria de gent parla              

sobre l’alumini, els parabens i l’alcohol, també fan referència a metalls pesants, PEG             

i   colorants.  

 

9.   Quina   d’aquestes   característiques   diries   que   pertany   a   un   desodorant   natural? 

➢ el   100%   dels   ingredients   són   naturals   o   d’origen   natural. 

➢ fins   un   10%   dels   ingredients   pot   no   ser   natural   o   d’origen   natural. 

➢ els   seus   components   són   productes   químics   de   síntesi.  

 

Un 56% creu que els desodorants naturals ho són 100% però no és així; la resposta                

correcta   és   la   segona   i   l’han   encertat   un   30%   del   total.  

S’ha de vigilar quan comprem desodorants naturals perquè pot ser que el 10% que              

no és natural o d’origen natural sigui molt perjudicial per la nostra salut; tot i així és                 

preferible   comprar   desodorants   amb   un   segell   que   confirma   que   són   naturals.  
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10.   T’has   plantejat   mai   utilitzar   un   desodorant   natural? 

 

Aquesta pregunta és a causa de la meva curiositat, volia saber si la gent, com jo he                 

fet molts cops abans de decidir a fer-me desodorant o utilitzar-ne un de natural,              

s’han qüestionat aquesta pregunta. Els resultats són força repartits: un 51% no s’ho             

han plantejat mai però un 45% sí. El 5% restant utilitzen desodorants naturals o no               

sabien   que   existien.  

 

 

 

11.   Associes   la   paraula   “bio”   a   natural? 

 

Una   tercera   part   de   les   persones   que   han   respost   la   pregunta   han   contestat   que   sí.  

El màrqueting utilitza la paraula “bio” per fer passar productes que no són naturals              
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per naturals. D’aquesta manera aconsegueixen que nosaltres, ignorants, hi caiguem          

de   quatre   grapes   i   els   comprem   pensant   que   la   nostra   salut   ens   ho   agrairà. 

 

 

 

 

12.   En   què   et   bases   a   l’hora   de   comprar   un   desodorant   i   no   un   altre?  

 

La resposta a aquesta pregunta ha estat molt repartida en quatre opcions: la             

composició, la marca, el preu i l’olor. El comprador es fixa en diversos aspectes a               

l’hora   de   decidir   quin   desodorant   comprarà.  
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11.   IMATGE   DE   MARCA   DEL   DESODORANT   CASOLÀ 
 

 

He   volgut   dedicar   un   punt   del   treball   al   màrqueting   dels   meus   desodorants.  

En el punt 7 he realitzat els meus desodorants i en el 8 he investigat si l’ingredient                 

anomenat hidrogencarbonat de sodi era necessari perquè el desodorant dugués a           

terme   la   funció   bactericida.  

Després de treure conclusions al respecte, pretenc vendre els meus propis           

productes; de moment només vendré desodorants però de cara al futur espero            

ampliar   l’oferta   i   poder   fer   sabons   i   xampús. 

Així doncs, a continuació s’explica com hem construït la imatge de la marca             

comercial    rosella. 

 

El primer de tot, quan ja tens clar el producte que vendràs, és pensar quina i com                 

vols que sigui la seva imatge. Una bona manera de fer-ho, i de fet és per la qual he                   

optat, és fixar-se en el mercat ja que aquest és el que marca la pauta. D’aquesta                

manera podem veure els colors, la tipografia, el logotip, la imatge de la marca i les                

indicacions   dels   productes   que   s’ofereixen. 

 

Per   això,   el   meu   producte   es   defineix   en   els   següents   termes: 

➢ Color: intento fer una etiqueta amb un color que considero viu, fresc, natural i              

artesà. 

➢ Imatge de marca: La rosella representa una flor jove i fràgil però a la vegada               

amb   empenta. 

➢ Logotip simple. Faig un logo “a mà alçada” que pretén donar una idea,             

juntament   amb   el   color,   de   producte   artesà. 
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Els flascons, roll.on i ampolles que han de contenir els productes, seran de vidre o               

plàstic   transparent   i   amb   les   corresponents   etiquetes. 

 

Les   etiquetes   dissenyades,   seguint   els   criteris   de   la   imatge,   són   les   següents:  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 rosella  

                                                                                                                                                          cosmètica   natural                                                                                                                            l   
 

   desodorant 
   d’àloe   vera 

 
Cesca   Marcet   Claramunt 
C /   Sandàlies   2   08700   Igualada 

 
ingredients:   gel   d'àloe   vera,   hidrolat   de   lavanda,  

oli   vegetal   d'ametlles   dolces,   oli   essencial   d'arbre   del      te,   oli   essencial   d'espígol  
contingut:   50   cc  

lot:   24         Utilització   Pref.:   30062018 
 
 
 

  

Aquesta   primera   etiqueta   correspon   al   desodorant.  

 

En canvi la següent és una etiqueta per a un possible nou producte, una pastilla de                

sabó   d’espígol. 

 

L’etiqueta del desodorant és més petita i allargada perquè envolta un flascó; en             

canvi,   l’etiqueta   del   sabó   pretén   embolicar-lo   i   per   això   és   més   gran. 
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 rosella  

                                                                                                                                                          cosmètica   natural                                                                                                                            l   
 

                          sabó   

         d'espígol 
 

Cesca   Marcet   Claramunt 
C /   Sandàlies   2   08700   Igualada 

 
 

ingredients:   hidrolat   de   lavanda,   hidròxid   de   sodi,  
oli   d'oliva   verge   extra,   oli   d'ametlles,   oli   de   coco,  
oli   essencial   de   lavanda,      mantega   de   karité,   i  

flors   de   lavanda 
 

Pes   aprox.:   150   g.  
lot:   12         Utilització   Pref.:   30062018 

 
 

 
 
 

 

A partir d’aquí, hem realitzat altres documents que poden ser necessaris o d’ajuda a              

l’hora   de   vendre   el   producte:  

➢ tarja   de   visita 

                                       rosella  

                                          cosmètica   natural  
  
                      Cesca   Marcet   Claramunt 
                      C/   Sandàlies   2   08700   Igualada 

                     mail:    cescamarcet@gmail.com 
                      NIF:   46.164.457K 
                      mòbil:   635   579   091  
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➢ albarà   o   factura   (papereria   neutra) 

 

 
 

      rosella  

 cosmètica   natural             kkkk                                                                                                                                      l    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 natural  
 

       Cesca   Marcet   Claramunt   ·   C/   Sandàlies   núm.   2   08700   Igualada   ·   N.I.F.   46.164.457K   ·   correu:    cescamarcet@gmail.com  
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➢ sobre: 

 

 

      rosella  

 cosmètica   natural                      l    
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12.   CONCLUSIONS 
 

 

Havent acabat de redactar aquest treball, només falta exposar un dels punts més             

importants:   les   conclusions.  

 

En aquest treball, s’ha volgut tractar el tema dels desodorants i demostrar que els              

naturals són tan eficaços com els desodorants convencionals. Després d’haver          

investigat, podem afirmar que això és cert; amb l’experimentació realitzada al punt 8,             

hem pogut comprovar l’efecte bactericida dels desodorants naturals i l’hem comparat           

amb el dels desodorants convencionals. Per tant, es recomana utilitzar un           

desodorant natural ja que té la mateixa eficàcia i a més a més està lliure de                

productes químics de síntesi que, com hem vist en el punt 6.2.1.1., acostumen a ser               

molt   perjudicials   per   al   nostre   cos.  

Així   doncs,   hem   pogut   respondre   satisfactòriament   la   pregunta   inicial. 

 

A més a més de la pregunta principal, durant el treball han anat apareixent altres               

hipòtesis o objectius que també s’han investigat i de les quals hem obtingut             

respostes.  

Un altre objectiu de la pràctica era determinar en quina concentració els desodorants             

aplicaven la seva funció bactericida. Hem pogut observar que si els diluíssim un             

25%, els tres desodorants amb què hem pogut demostrar aquesta propietat,           

seguirien   sent   efectius   ja   que   serien   capaços   de   matar   els   bacteris.  

També hem pogut saber, mitjançant la pràctica, que hi ha altres ingredients naturals,             

a banda del bicarbonat de sodi, que tenen la propietat bactericida i que per tant no                

cal   utilitzar   aquest   ingredient   del   qual   no   en   coneixem   totalment   la   seva   funció.  

Amb l’enquesta, explicada al punt 9, hem pogut saber el coneixement que té la              

població sobre els desodorants. Referint-nos a l’àmbit científic, hem vist que només            

dues persones de cada deu coneixen la propietat principal dels desodorants, la            

meitat saben perquè es produeix l’olor de “suat”, el 25% saben la diferència entre la               

funció d’un desodorant i un antitranspirant, i el 30% creuen saber algun ingredient             
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perjudicial per la nostra salut i coneixen alguna de les característiques dels            

desodorants naturals. Observant l’àmbit social, veiem que el 80% utilitzen el           

desodorant diàriament, utilitzen el desodorant per raons d’higiene i que per comprar            

un   desodorant   es   basen   en   la   composició,   la   marca,   l’olor   i   el   preu.  

 

Des que vaig començar a desenvolupar el treball, han aparegut alguns petits            

obstacles.  

Quan vaig començar la recerca d’informació, els coneixements que tenia sobre el            

tema eren gairebé nuls. Vaig anar a la biblioteca a documentar-me i no vaig trobar               

cap llibre que tractés el tema dels desodorants, sí que en vaig trobar d’altres que               

tractaven sobre la cosmètica natural o sobre les glàndules sudorípares i que em             

servirien per més endavant. A Internet, la informació dels desodorants era bastant            

minsa. Vaig decidir, doncs, enviar correus demanant qualsevol bibliografia sobre els           

desodorants i els seus components a tots aquells webs que oferien un correu             

electrònic o un formulari per tal de posar-s’hi en contacte. Després de llegir tota la               

informació que em proporcionaven aquests correus, vaig poder començar a realitzar           

el   meu   treball. 

Entorn a la pràctica, el primer imprevist van ser els horaris. La idea inicial era               

realitzar la pràctica el mes de juny després d’haver acabat el curs escolar; tot i així,                

al parlar-ne amb la tutora, vam creure convenient realitzar la pràctica al laboratori             

després de l’estiu ja que així tindria més coneixements sobre la matèria i la pràctica               

podria ser més precisa. Quan el curs acadèmic ha començat, hem hagut d’esperar             

que l’espectrofotòmetre, cedit pel Centre de Recursos CESIRE, estigués disponible          

per poder realitzar la pràctica tal i com volíem. Degut a la situació del país (vagues i                 

mobilitzacions), la pràctica s’ha anat posposant però, finalment, s’ha pogut realitzar           

correctament.  

 

Buscant camins per fer avançar la investigació encetada, crec que hi hauria diverses             

possibilitats. 
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Un enfocament possible seria estudiar l’efecte bactericida dels desodorant número 1,           

2 i 3 que realitzo al punt 6 ja que en el treball només s’estudia el desodorant número                  

4.  

Una altra possibilitat per ampliar el treball podria ser realitzar un estudi sobre quina              

forma   de   desodorant   és   més   efectiva:   esprai,   de   bola,   en   tovalloletes…  

Es podria investigar, també, com actua el bicarbonat de sodi i quins beneficis o              

inconvenients   té.  

 

Valoro molt positivament aquest treball ja que he hagut de treballar d’una manera en              

què no ho havia fet mai. M’ha servit per espavilar-me bastant i per aprendre a crear                

informació   des   de   zero.  

A més a més, m’he adonat que m’agradaria estudiar, treballar o, si més no, conèixer               

les propietats de les plantes i la medicina natural. Vull aprofitar tot allò que he après                

per   incorporar-ho   al   meu   dia   a   dia. 
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14.   ANNEXOS 
 

 

14.1.   SENSIBILITAT   QUÍMICA   MÚLTIPLE   (SQM) 

 

La malaltia de la Sensibilitat Química Múltiple, també anomenada intolerància          

ambiental idiopàtica, és una síndrome crònica causada per l’exposició als químics           

sintètics tòxics quotidians en què vivim immersos. En aquesta malaltia, la persona            

afectada perd la tolerància a substàncies químiques presents en el medi ambient i             

que   habitualment   són   tolerades   per   altres   persones.  

 

Com ja hem dit prèviament, la malaltia es desencadena a causa de l’exposició de              

químics. Aquesta exposició pot ser en dosis altes, la fumigació del lloc de treball; en               

dosis menors, treballar en entorns especialment químics com perruqueries o          

empreses de pintura o, en dosis baixes però contínues, amb el menjar, els estris de               

neteja   personal,   etc.  

 

Els símptomes varien depenent de l’afectat. Alguns d’ells són els següents: vertigen,            

marejos, dolor muscular generalitzat, transtorns respiratoris, irritació de vies         

respiratòries, arrítmies, fatiga extrema, cefalea, pressió cerebral, desorientació        

espaial…  

 

El tractament d’aquesta patologia no permet curar-la sinó que es basa en millorar la              

qualitat de vida de les persones afectades. El personal mèdic aconsella evitar les             

reexposicions   dels   agents   desencadenants. 

A més a més, si les intoleràncies de la SQM ho permeten, s’han de tractar les                

comorbiditats i els síntomes de la SQM. Es pot intentar baixar la càrrega tòxica del               

pacient mitjançant medis naturals complementaris: educació ambiental, suplements        

nutricionals sense excipients ni conservants, exercici físic suau, saunes         

desintoxicants,   etc.   

 
 

DESODORANTS,   AMB   TOTA   NATURALITAT.   ESTUDI   I   EXPERIMENTACIÓ   DE   L’EFICÀCIA   DELS   DESODORANTS 85 
 
 
 
 
 



 

14.2.   TAULA   D’INGREDIENTS  

 

La   taula   d’ingredients   que   ha   servit   per   treure   conclusions   en   el   punt   5.3.,   degut   a   les 

seves   proporcions,   no   s’ha   pogut   adjuntar   en   paper.   Hi   podeu   accedir   mitjançant 

aquest   enllaç:  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1smpfJYB55JTXgUMX8SDeDHYPaz3EnVc

XD39zdkMMhII/edit?usp=sharing 
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14.3.   ENTREVISTA 
 
 
A   continuació,   adjunto   transcrita   l’entrevista   que   vaig   realitzar   a   la   Carol   Obiol. 

 

Què   et   va   portar   fer   productes   naturals   i   quins?  

Tot va amb la persona, si ens criden les coses naturals vulguis o no som més                

propensos a voler conèixe’ls o fer-los. Com et deia abans, el primer producte natural              

amb el qual vaig tenir contacte va ser un oli de bitxo que era per ingerir, per posar a                   

les pizzes, perquè al meu pare li agradaven els picants. A més de ser comestible,               

l'oli de bitxo és molt bo per la circulació; si te l'apliques via externa estàs aportant                

calor, si tens un dolor crònic que necessita escalfor en comptes de l'esterilla pots fer               

servir   oli   de   bitxo!  

 

Quins   productes   fas?  

Faig ungüents antiarrugues, relaxants per fer massatges i circulatoris; desodorant          

natural, un específic de l'arbre del te perquè té molts beneficis; repel·lent de             

mosquits   ara   de   cara   a   l'estiu   i   el   que   calgui. 

Si algú necessita alguna cosa puc intentar mirar de solucionar-ho perquè al final és              

el que et dic, busques els olis apropiats: olis essencials, olis macerats i pots afegir               

altres ingredients per complementar. Pots recomanar també petits canvis en          

l'alimentació   o   en   altres   àmbits   ja   que   la   salut   engloba   molts   aspectes. 

 

A part de la cosmètica natural, has fet el canvi cap a una vida més “ecològica” en                 

altres   aspectes?   (aliment,   roba..) 

Sí, no en tots però. No sóc d'aquelles que l’han fet al 100% perquè costa molt, per                 

exemple la roba és molt cara i costa molt de trobar. Crec que has de trobar una mica                  

l'equilibri entre tot; qui s'ho pugui permetre genial i qui tingui el temps per anar-la a                

buscar també, no és el meu cas. I aliments sí que cada vegada, si mires el rebost                 

tinc més aliments ecològics i encara més des que vaig tenir la nena, que encara ho                

miro   més;   per   tu   no   ho   mires   tant,   ja   ho   veuràs   quan   siguis   mare. 
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Com   defineixes   un   desodorant   natural?  

Un desodorant natural treu l'olor amb ingredients naturals, desodoritzar seria treure           

l'olor   amb   ingredients   naturals   que   hagin   patit   els   mínims   canvis   possibles.  

 

 

Per exemple, si la base que hem fet avui d'una de les receptes és l'oli d'ametlles i la                  

cera d'abella, l'oli d'ametlles surt per la premsa de les llavors. També podria ser un               

altre tipus d'oli, com el d'oliva que és el mateix amb el pinyol, que de fet amb el                  

pinyol ja es treu un segon oli no tan pur com el primer. Si són olis premsats en fred i                    

de primera premsada són els més bons, i a partir d'aquí doncs aniríem perdent              

qualitat.  

I amb la cera d'abelles doncs el mateix que comentàvem, la cera que et trobes al                

mercat que es comercialitza com a cera d'abella i que no ho és, sinó que és una                 

d'aquestes perles blanques que han rebut mil tractaments i ja no tenen l'olor de cera,               

és més, que tenen una altra olor, que ves a saber què li deu donar aquella olor, que                  

si no tinguessin olor dius mira està tot tant tractat que ja ha perdut l'olor, però es que                  

a   sobre   en   fa   una   altra. 

 

Per   tant,   què   és   un   cosmètic   natural   per   tu? 

La paraula natural ven molt, i per això en el mercat hi ha molts productes que a                 

l’etiqueta   posa   que   són   naturals   i   no   és   veritat.  

Estic d’acord amb que hi hagi productes en el mercat que vulguin anar cap al més                

natural possible però també hem de ser realistes. Una crema que fas tu a casa               

sense posar-hi res químic, res que sigui antioxidant sense tenir en compte els propis              

olis essencials, et pot durar estant a la nevera un mes. Si jo no em puc fer aquestes                  

cremes i les necessito comprar doncs hem de posar alguna substància que allargui             

una mica la vida d’aquests productes; amb això hi estic d’acord. El que no m’agrada               

és que et venguin la moto amb les etiquetes que són enganyifes, com posar fulles               

verdes, un color molt neutre, unes lletres molt artesanals, o que hi posi bio              

responsable   quan   és   un   antitranspirant   ja   que   bio   i   anti   en   aquest   cas   són   contraris.  
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Per fer un cosmètic natural, l’ideal seria anar a buscar productes que comportin un              

valor afegit perquè a part de la seva funció ens nodreixin la pell. Per exemple, el                

primer desodorant que hem fet, 50% alcohol i 50% aigua destil·lada o hidrolat.             

L’hidrolat en sí si és de lavanda o de sàlvia ja és súper antisèptic i ja no necessitem                  

res més, per què afegir-hi més coses? Que és car? sí, perquè necessites molts              

quilos   d’espigol   per   fer   un   bon   hidrolat.   Però   a   la   llarga   té   beneficis.  

 

Beneficis   i   inconvenients   de   la   cosmètica   natural? 

Doncs com a inconvenients, la poca durabilitat i, com a beneficis, si busques que              

tinguin   un   valor   afegit   estàs   menjant   a   través   dels   porus   de   la   pell.  

 

Costos   de   la   cosmètica   natural   comparats   amb   els   de   la   cosmètica   convencional? 

Tot això és màrqueting. La cosmètica natural pot ser més cara o econòmica i la               

convencional igual. Estic segura que al mercat hi ha cremes naturals que et poden              

valdre   igual   que   les   convencionals.  

N’ha sortit una de fet que la conec perquè justament és amb verí d’abella, jalea               

real… i te la venen molt natural perquè porta aquests i altres ingredients naturals.              

Amb el verí d’abella, ho estic estudiant ara, es fa un tractament directament amb les               

picades sobre les arrugues. En aquest cas, pel tema que porta verí d’abella, et              

venen el producte a un preu desorbitat. La trampa està en que te’l pinten molt natural                

però a més a més d’aquests ingredients naturals porta derivats del petroli o altres              

substàncies   químiques   que   són   ingrates   pel   cos.  

El preu, al final, depèn de molts factors. Un d’ells és els ingredients que fas servir i el                  

seu preu: jo puc fer un cosmètic amb un oli d’ametlles o amb un de germen de blat,                  

si ho faig amb germen de blat serà més car ja que necessitem més quilos de planta                 

per obtenir aquest oli. El preu també depèn de la demanda que tingui el producte; en                

teoria com més demanda, més econòmic serà el producte en qüestió però a la              

realitat no és així; la filosofia de molts productes és que si hi ha demanda apugen el                 

preu   pels   núvols   i   així   tenen   més   beneficis. 
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Creus   que   la   gent   està   conscienciada   en   aquest   aspecte? 

De la porqueria que porten aquests productes no, hi ha gent més conscienciada que              

d’altres   però   és   un   0,1   o   1%   de   la   població. 

 

Com   creus   que   evolucionarà   la   societat?  

És veritat que cada cop hi ha més ganes de tirar cap a les coses naturals però com                  

evolucionarà això no ho sé perquè ens estem carregant la natura. Com ja saps sóc               

apicultora i les abelles no ens les estan protegint gens des del govern, han retirat el                

suport de la recollida de ruscs de la vespa velutina i als abellers aquesta mesura ens                

pot   fer   molt   mal,   ens   han   deixat   plantats.  

 

Quant   temps   fa   que   t’hi   dediques? 

El 2008 vaig començar a pagar els autònoms, però des del 2005 ja m’hi dedico. El                

2005 vaig fer el primer curs d’apicultura i vaig estudiar l’ofici d’apicultora tot i que               

anteriorment ja havia fet cursos de plantes, preparats vegetals… Els ungüents els            

vaig   aprendre   a   fer   de   seguida. 

 

Com   dónes   a   conèixer   i   vens   els   teus   productes?   Tenen   èxit? 

Sobretot els dono a conèixer a les fires i jo crec que sí que tenen èxit, depèn també                  

del   poble   on   vas,   si   estan   conscienciats   respecte   els   productes   naturals…  

 

D’on   has   tret   les   receptes? 

Del curs d’aromateràpia vibracional, de cursos de cosmètica ecològica, d’un curs de            

preparats   vegetals,   de   molts   llibres   que   he   anat   buscant   i   de   fitoteràpia.  

També he estudiat fitoteràpia i de fet ara vull començar un curs d’aromateràpia             

científica per buscar el quimiotip, el principi actiu, ja que n’hi ha molts que no els                

conec   i   no   vull   que   me’ls   expliquin   sinó   que   els   vull   saber   jo. 
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14.   4.   ENQUESTA 

 

Aquesta és l’enquesta que he realitzat per tal de saber els coneixements de la              

població   sobre   els   desodorants.  

 

1.   T’apliques   desodorant   diàriament? 

➢ sí 

➢ no 

➢ altres:  

 

En   cas   afirmatiu,   quantes   vegades   al   dia? 

➢ Una 

➢ Dues 

➢ Tres 

➢ Més   de   3 

 

2.   Quina   és   la   raó   per   la   qual   et   poses   desodorant?  

➢ Per   motius   d’higiene 

➢ Per   la   pressió   de   la   societat 

➢ Per   sentir-me   bé 

➢ No   em   poso   desodorant 

➢ Altres 

 

3.   Quina   creus   que   és   la   propietat   principal   d’un   desodorant?  

➢ Antioxidant 

➢ Antitranspirant 

➢ Bactericida 

➢ Perfumar 

 

4.   A   què   creus   que   és   deguda   la   “pudor”   de   suat? 
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➢ A   la   interacció   dels   bacteris   amb   la   suor 

➢ Als   pèls   de   les   aixelles 

➢ Als   component   de   la   suor 

 

5.   Coneixes   la   diferència   entre   un   antitranspirant   i   un   desodorant?  

➢ Sí  

➢ No 

 

En   cas   afirmatiu,   comenta-la   breument.  

 

6.   Saps   si   el   teu   desodorant   és   antitranspirant? 

➢ Sí   que   ho   sé,   és   antitranspirant. 

➢ Sí   que   ho   sé,   no   és   antitranspirant 

➢ No   ho   sé 

➢ Altres:  

 

7.   Creus   que   el   desodorant   que   t’apliques   perjudica   la   teva   salut? 

➢ Sí 

➢ No 

➢ Altres:  

 

8. Saps algun ingredient que portin els desodorants que sigui perjudicial per a la              

nostra   salut? 

➢ Sí 

➢ No 

En   cas   afirmatiu,   quin? 

 

9.   Quina   d’aquestes   característiques   diries   que   correspon   a   un   desodorant   natural? 

➢ El   90   %   dels   ingredients   són   naturals   o   d’origen   natural. 

➢ Els   seus   ingredients   són   productes   químics   de   síntesi.  
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➢ És   testada   amb   animals. 

 

11.   T’has   plantejat   mai   utilitzar   un   desodorant   natural? 

➢ Sí 

➢ No 

➢ Altres: 

 

12.   Associes   la   paraula   “bio”   a   natural? 

➢ Sí 

➢ No 

➢ Altres:  

 

13.   En   què   et   bases   a   l’hora   de   comprar   un   desodorant   i   no   un   altre? 

➢ La   marca 

➢ El   preu 

➢ La   composició 

➢ Altres:  
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