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SC DERMOTEST PAUNA SRL 

 
 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND SIGURANTA PRODUSULUI COSMETIC 

conform Anexei I a Regulamentului (CE) no. 1223/2009 privind produsele cosmetic 

Pentru Partea A punctul 1 (Compoziţia cantitativă si calitativă a produsului cosmetic), punctul 5 
(Utilizare normală si raţional previzibilă), punctul 6 (Expunerea la produsul cosmetic), punctul 7 

(Expunerea la substanţe), punctul 8 (Profilul toxicologic al substanţelor), si punctul 10 (Informaţii cu 
privire la produsul cosmetic) 

Denumirea produsului:  

ULEI VOLATIL DE MENTA (MENTHA PIPERITA)   

Persoana responsabila cu plasarea pe piata:  

Producator :SC NATURAL ESSENTIAL SRL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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SC DERMOTEST PAUNA SRL 

Nota generala pentru solicitant (persoana responsabila cu plasarea pe piata) 

1. Aceasta evaluare se aplica produselor cosmetice fabricate, vandute sau comercializate 
de catre compania/firma mentionata in prezentul raport - avand calitatea de persoana 
responsabila cu plasarea pe piata Uniunii Europene. Evaluarea nu poate fi vanduta sau 
transferata tertelor parti fara acordul SC DERMOTEST PAUNA SRL. 

2. Aceasta evaluare se aplica doar ingredientelor listate. In cazul inlocuirii unei materii 
prime cu o alta materie prima avand diferite : denumirea INCI, culoarea, parfumul sau 
uleiul esential sau avand caracteristici fizico-chimice diferite fata de specificatia tehnica 
din prezentul raport prezenta evaluare devine nula, fiind necesara o alta evaluare de 
siguranta. 

3. Aceasta evaluare nu a luat in considerare copii cu varsta mai mica de 3 ani. 

4. In prezenta evaluare, s-a optat pentru folosirea denumirii INCI, cu exceptia cazului in 
care acesta nu a fost stabilita pana la data eliberarii prezentului raport. 

5. Siguranta produsului cosmetic depinde si de calitatea sa microbiologica. Intra in 
responsabilitatea persoanei responsabile/producatorului existenta sistemelor care o sa 
controleze. Documentele indrumatoare ale COLIPA, insusite de Uniunea Europeana 
stabileste un numar maxim de organisme <1000ufc/g, si < 100 ufc/g pentru produsele 
aplicate in vecinatatea ochilor. Astfel, urmatoarele microorganisme trebuie sa fie 
absenta intr-un esantion de 0,1 grame (0,5 grame pentru produsele aplicate in 
vecinatatea ochilor): Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida 
albicans. Pentru produsele care contin apa, se recomanda neaparat, sa fie supuse unui 
test recunoascut de provocare a conservabilitatii.  

6. Se prezuma ca puritatea ingredientelor este de grad cosmetic, alimentar sau 
farmaceutic acolo unde produsele sunt disponibile comercial. 

7. Cu exceptia conservantilor, aceasta evaluare este valida pentru variatii ale 
concentratiilor de + / - 20% din procentajul declarat astfel incat sa se permita variatii de 
procesare, atata timp cat marja de siguranta al respectivului ingredient este egala cu 
120 sau mai mare. Astfel, pentru produsele care contin apa, aceasta evaluare este 
valida pentru dilutia cu apa a formulei din prezentul raport, atata timp cat sistemul de 
conservare este mentinut la aceeasi concentratie. Prezenta evaluare este valida si in 
cazul in care se reduce continutul ingredientilor sau daca acestia sunt scosi din 
formula, atata timp cat diferenta de procentaje consta in apa si uleiuri vegetale 
comestibile. 

8. In furnizarea acestui raport de evaluare, SC DERMOTEST PAUNA SRL nu raspunde 
asupra faptului ca substantele sau ingredientele individuale sunt inregistrate sau ca 
sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Aceasta 
nu reprezinta de obicei o problema in cazul in care sursa ingredientului este din 
Uniunea Europeana, insa importatorii din Uniunea Europeana sunt avertizati ca regulile 
de notificare REACH se aplica deindata ce cantitatea importata anual a unei anumite 
substante insumata pentru toate produsele in care se gaseste, depaseste 1 tona/an. 
Importatorii in Uniunea Europeana a produselor care contin ingrediente botanice 
provenite din specii periculoase trebuie sa se autoavertizeze asupra oricaror restrictii 
stabilite de Conventia asupra Comertului International cu Specii Periculoase de Fauna 
si Flora Salbatica (CITES). Aceasta nu intra in obligatia SC DERMOTEST PAUNA 
SRL. 
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Evaluarea cuprinde urmatoarele piese constitutive ale dosarului de produs, 
corespunzatoare numarotarii din Anexa I de la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009  

PARTEA A – Informatii despre siguranta produsului cosmetic 

1. Denumirea si descrierea produsului    

2. Compozitia calitativa si cantitativa a produsului cosmetic   

6. Utilizare normal si rational previzibila    

7. Expunere la produsul cosmetic     

8. Expunere la substante     

8.1 Ingrediente in amestecurile prezente in produsul finit    

8.2 Ingrediente in produsul finit   

8.3. Produsul finit    

9. Profilul toxicological al substantelor   

9.1 Ingrediente in amestecurile prezente in produsul finit 

9.2 Ingrediente in produsul finit 

9.3 Produsul finit 

10. Informatii cu privire la produsul cosmetic    

PARTEA B – Evaluarea sigurantei produsul cosmetic (efectuata doar din punctul de 
vedere al caracteristicilor mentionate la PARTEA A 

1. Concluzia evaluarii  

2. Avertismente şi instrucţiuni de utilizare care figurează pe etichetă   

3. Raţionament   

4. Calificarea evaluatorului şi aprobarea părţii B    

Numele şi adresa persoanei responsabile de evaluarea siguranţei.   

Dovada calificării persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Data şi semnătura persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Documentele puse la dispozitie evaluatorului de catre persoana responsabila, pe 

baza carora a fost elaborate prezentul Raport de Siguranta al produsului: 

Denumirea, adresa operatorului economic si numele persoanei de contact  

Denumirea produsului  

Numele si adresa producatorului (in cazul in care este diferit de cel al solicitantului 

Memoriu de prezentare  

Generalitati  

Proces tehnologic de fabricare/ambalare  

Formula calitativa (denumire INCI), elaborate de solicitant  

Formula cantitativa (masa), elaborata de solicitant  

Fise cu date de siguranta ale materiilor prime, eliberate de furnizori  

Specificatii tehnice pentru materii prime, eliberate de furnizori  

Specificatii tehnice pentru produsul finit si/sau buletin de analiza, eliberate de solicitant sau 
de laboratoarele care au efectuat analiza 

Specificatii tehnice pentru materialul de ambalare (care vine in contact cu produsul), 
eliberate de furnizor  

Esantion prelevat pe raspunderea solicitantului  

Proiect de eticheta a produsului, elaborat de solicitant  
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PARTEA A –  INFORMATII PRIVIND SIGURANTA PRODUSULUI 
COSMETIC 

1. DENUMIREA SI DESCRIEREA PRODUSULUI 

Menta este un gen de aproximativ 25-30 specii de plante din familia Lamiaceae, regăsit 

pe mai toate continentele. Există și o serie de hibrizi. Menta piperita este considerat cel 

mai valoros hibrid, obținut din menta spicata și menta aquatica, și are un spectru larg 

de utilizare. 

Menta piperita sau extractul acestuia sunt regăsite în produse farmaceutice, cosmetice 

și culinare deopotrivă. Are efect tonic asupra întregului organism, stimulator digestiv și 

nervos, calmează durerile articulare și musculare. Este răcoritor și calmează 

mâncărimile. Este foarte util în caz de migrene, rău de mișcare, indigestie. 

Metoda de obținere: prin distilarea cu vapori de apă din părțile aeriene ale plantei 

Calitate: produs cosmetic natural și organic certificat de Ecocert Greenlife  

Proprietăți organoleptice: lichid clar ușor gălbui, vâscozitate redusă 

Descriere olfactivă: miros intens mentolat, înviorător, răcoros  

Ingrediente (INCI): mentha piperita leaf oil* 

* 

 

Producator: 

SC NATURAL ESSENTIAL SRL 

Calitate: persoana responsabila cu plasarea pe piata Uniunii Europene 

Adresa din Romania:  

CUI: 951231 
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1. COMPOZITIA CALITATIVA SI CANTITATIVA A PRODUSULUI COSMETIC 

 

Denumire INCI 
Denumire chimica/ 

IUPAC 
Nr CAS Nr. CE % Restrictie  Functie (*) 

MENTHA PIPERITA 

FLOWER/LEAF/STEM OIL 

este uleiul volatil obținut din florile, 

frunzele și tulpinile de Mentha piperita, 

Lamiaceae. Denumirea științifică 

acceptată pentru Mentha piperita este 

Mentha x piperita 

8006-90-4, 

84082-70-2 
282-015-4 100 

Nu 

exista 

condiţionarea 

pielii 

(*)dupa Decizia (UE) 2019/701 a Comisiei din 5 aprilie 2019 de stabilire a unui glosar al denumirilor comune ale ingredientelor 

destinate utilizării în etichetarea produselor cosmetice  

 
 
 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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5. UTILIZARE NORMALA SI RATIONAL PREVIZIBILA 

Proprietățile uleiului de mentă 

- tonic și stimulator general  

- antipruriginos  

- antalgic, antinevralgic 

- revigorant, refrigerant 

- decongestionant 

- digestiv 

- tonic al sistemului nervos 

 

MOD DE UTILIZARE:  

▪ este un produs ce nu se folosește ca atare pe piele, doar ca ingredient în preparate 

cosmetice și compoziții pentru aromaterapie 

▪ dozaj uzual recomandat în compoziții aplicate pe piele 0,5-2% 

▪ în emulsii și compoziții care se prepară prin încălzire, se adaugă la final, la rece 

▪ ca ingredient pentru prepararea de creme, loțiuni, geluri, balsamuri, alifii, geluri de 

duș, șampoane, pastă de dinți 

▪ diluat cu ulei vegetal, aplicat prin masaj pe zonele dureroase 

▪ prin vaporizare sau difuzare aeriană, în amestec cu alte uleiuri esențiale 

▪ o picătură pe batistă pentru greață, rău de mișcare 

▪ 1-2 picături pentru comprese reci.  

 

TERMEN DE VALABILITATE:  

  ...luni pentru recipientele sigilate   

PRECAUTIUNI: : utilizare cosmetică  

Înainte de prima utilizare, se recomandă un test de toleranţă. Acesta constă în picurarea 

unei singure picături pe interiorul antebraţului şi apoi să se acopere cu un plasture pentru 

24 ore. Dacă în acest timp apare roşeaţă, mâncărime în zona aplicării sau dificultăţi de 

respiraţie, înseamnă că exista la vreun component din uleiul respectiv.  

DEPOZITARE: într-un loc rece, uscat, protejat de lumină, recomandat la frigider 

Utilizarea uzuala a hidrolatelor 

Valorile indicative  
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 Valoare 
indicativa 

Q Referinta, comentarii 

General 

Frecventa 730 x/an 3 1-2 1); 2 1) x per zi; a se vedea scenariul 

Greutate corporala la femei 61 kg 4 4) 

Dermal 

Expunere, aplicare instant  

Aria expusa 565 cm2 4 ½ aria capului la femei 4) 

Cantitatea de produs 2,5 g 3 A se vedea utilizarea 

Absorbtie, difuzie 

Timp de expunere 5 min 2 
 

Estimare  

1) EU, 1996. Technical guidance documents in support of the commission directive 
93/67/EEC on 
risk assesments for new notified substances and the commission regulation (EC) 
1488/94 on risk assesment for existing substances 
2) Rundervoort G.J., 1992. Zonnefilters in cosmetica, Chemische feitelijkheden 088, KNCV 
3) Prud’homme de Lodder, L.C.H., H.J. Bremmer, 2001. Praktijkonderzoek cosmetica interne 
RIVM notitie 
4) Bremmer, H.J., M.P. van Veen, 2000. Factsheets algemeen, randvoorwaarden en 
betrouwbaarheid, ventilatie, kamergrootte, lichaamsoppervlak, RIVM rapport 612810009 

Semnificatia scalei stabilita pentru valoarea factorului de calitate Q 

4 - date relevante de buna calitate, valoare sigura a parametrului 

3 - numar si calitatea datelor satisfactoare, valoarea parametrului putand fi folosita ca 

valoare indicativa 

2 – valoarea parametrului se bazeaza pe o singura sursa a datelor, la care se adauga 

rationamentul personal  

1 – apreciere calificata, fara date disponibile relevante, valoarea parametrului bazandu-se 

numai pe rationamentul personal  

6. EXPUNERE LA PRODUSUL COSMETIC 

Valorile indicative (implicite) in fisele informative au fost colectate pentru consumatori 

(utilizatori private sau neprofesionali) cu scopul de a descrie expunerea acestora, fara 

referire la persoanele care lucreaza profesional cu cosmeticele precum coafezele sau 

esteticienii. Au fost folosite modele descriptive de expunere folosite in programul 

computerizat numit ConsExpo 4.0 dezvoltat de Institutul National Olandez pentru Sănătate 

Publică si Mediu (RIVM) in care s-au inserat parametrii necesari pentru calculul expunerii 

la substantele in cauza declarate de producator ca ingrediente in produsul cosmetic. Acest 

software este folosit de Comitetele Stinntifice ale Comisiei Europene ca model de 

expunere la substantele chimice existente pe piata comunitara pentru evaluarea riscului 
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sau a sigurantei acestora, fiind mentionat in Ghidurile Tehnice indrumatoare, fiind 

disponibil in mod gratuit la 

http://www.rivm.nl/en/Library/Scientific/Models/Download_page_for_ConsExpo_software 

Femei/barbati/copii – valorile indicative precum greutatea si suprafata corporala difera cu 

sexul si varsta. In principiu, valorile indicative pentru ‘adulti’, reprezinta o valoare medie a 

indicilor pentru femei si barbati, cu exceptia situatiei in care instructiunile de folosire se 

refera strict la o utilizare a unuia dintre sexe, caz in care calculele de bazeaza pe valorile 

indicative ale acestuia.  

Estimarea ‘cazului cel mai defavorabil previzibil’ 

Baza de calcul si/sau estimarea valorilor indicative ale parametrilor ia in considerare un 

scenariu realist al cazului cel mai defavorabil in care consumatorii folosesc frecvent un 

anumit produs in circumstante mai putin favorabile, precum: utilizare frecventa, aplicarea 

unei cantitati relativ mari  intr-o camera putin spatioasa, avand o rata de ventilatie joasa si 

o durata mare de sedere. Valorile parametrilor sunt astfel selectate astfel incat sa rezulte o 

expunere si absorbtie relativ mari, de ordinul a 99-a percentilă a valorilor de distributie. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, a 75-a sau a 25-a percentila este calculata (sau 

estimata) pentru fiecare parametru. A 75-a percentila este folosita pentru parametrii care 

furnizeaza o expunere mai mare pentru valori mai ridicate si a 25-a percentile este folosita 

pentru cazul invers. Pentru un numar semnificativ de parametri, exisa mult prea putine 

date suficienta calculului a 75-a sau a 25-a percentile. In astfel de situatii se face a 

estimare ce corespunde la a 75-a sau a 25-a percentila. Multiplicarea a doua valori a 

parametrilor a celei de-a 75-a percentile rezulta a 93,75-a percentile, in timp ce  

multiplicarea a trei valori a parametrilor a celei de-a 75-a percentile rezulta a 98,5-a 

percentila. Intrucat pentru toate valorile parametrilor a 75-a /25-a percentila este calculate 

sa estimata, valoarea rezultata prin calcul este cea a unei expuneri si/sau absorbtii mai 

mari.  Dat fiind numarul de parametric si relatia dintre acestia, se previzioneaza ca in 

general, valorile calculate pentru expunere si absorbtie sa rezulta intr-a 99-a percentila. 

Rezultatul este o estimare a ‘cazului cel mai defavorabil’ pentru consumatorii care folosesc 

cantitati relativ mari de cosmetic in circumstante mai putin favorabil. 

 

 

 

http://www.rivm.nl/en/Library/Scientific/Models/Download_page_for_ConsExpo_software
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7. EXPUNERE LA SUBSTANTE  

General 

Din categoria produselor pentru ingrijirea pielii fac parte ape, lotiuni de corp, produse de 

impachetarea fetei si namolurile de baie. Din acesta categorie nu fac parte produsele de 

infrumusetare a pielii precum machiajul facial, rujurile si fardurile pentru ochi. 

Scenariu 

Intrucat produsele de ingrijirea a pielii si produsele de infrumusetare a pielii sunt folosite in 

special de catre femei, valorile indicative sunt cele stabilite pentru femei. In valoarea 

parametrilor, acest aspect este reflectat in greutatea corporala si suprafata diverselor parti 

ale corpului. 

 

Factori de ajustare luati in calculul SED si MoS1 

Cantitatea zilnică estimată aplicată - 1.54 g 

Expunere zilnică relativă calculată (mg / kg corp / zi) - 24.14 

Factorul de retenţie -1.0 

Pentru majoritatea ingredientelor cosmetice evaluate de SCCS, SED este comparat cu un 

NOAEL oral. În general, NOAEL identificat într-un studiu de toxicitate corespunde dozei 

care a fost administrată oral, adică doza externă. Pentru ingredientele cosmetice, MoS se 

calculează prin împărţirea NOAELsys intern (sistemic) cu SED. 

Pentru ingredientele cosmetice se consideră că nu mai mult de 50% din doza administrată 

oral este disponibilă sistemic. Astfel, în doza de date, 50% din doza administrată este 

utilizată ca valoare implicită de absorbţie orală pentru un ingredient cosmetic şi NOAELsys 

este derivată din NOAEL prin împărţirea cu un factor 22. Dacă există informaţii care să 

sugereze un deficit oral biodisponibilitatea, se ia în considerare o valoare implicită de 

absorbţie orală de 10%. 

Absorbţia cutanată raportată ca procent din cantitatea de substanţă aplicată: 

Este clar că procentul de absorbţie dermică va avea valoare numai atunci când 

 
1http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf 
2Pe lângă valoarea implicită de 50% pentru absorbția orală, în această indicație ar trebui să se distingă o altă valoare 

implicită de 50% pentru absorbția cutanată, dacă nu sunt disponibile date adecvate 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf
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calculat în urma studiilor in vitro, cu doze, concentraţii şi cantităţi imitative, dar care nu 

depăşesc condiţiile de utilizare prevăzute. În caz contrar, studiile pot duce la o 

subestimare a penetrării. 

Calculul SED va fi următorul: 

 

 

SED (mg / kg corp / zi) = Doza de expunere sistemică 

A (mg / kg corp / zi) = expunerea zilnică estimată la un produs cosmetic per kg greutate 

corporală, pe baza cantităţii aplicate şi a frecvenţei aplicării (pentru nivelurile relative de 

expunere calculate pentru diferitele tipuri de produse cosmetice, 

C (%) = Concentraţia substanţei care face obiectul studiului în produsul cosmetic finit de 

pe locul de aplicare DAp 

(%) = Absorbţia dermică exprimată ca procent din doza de test presupusă a fi aplicată în 

condiţii reale 

 
Tabel. Valorile NO(A)EL(*) sau LO(A)EL identificate in studii reprezentative din 
sursele de specialitate disponibile 
 

Denumire INCI Valoare NO(A)EL(*) 
sau LO(A)EL(**) 

Sursa bibliografica 

MENTHA PIPERITA 
FLOWER/LEAF/ 
STEM OIL 

400 mg/kg/zi 
(NOEL, toxicitate 
28 zile, sobolan, 
oral) 

FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 
2000, citat in 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/documen
t_library/Herbal_-
_HMPC_assessment_report/2010/01/WC500059
394.pdf  

NO(A)EL – abrevierea de la No Observed Adverse Effect Level – cea mai mare doza dintr-

un studiu sau experiment de toxicitate care nu induce niciun effect advers asupra sanatatii. 

Un nivel de expunere ce nu  cauzeaza vatamari observabile  

LO(A)EL abrevierea de la Lowest Observed Adverse Effect Level – cea mai joasa 

concentratie sau cantitate de substanta, identificata si observabila in cadrul unui studiu 

sau experiment de toxicitate, ce induce o alterare adversa asupra morfologiei, capacitatii 

functionale, cresterii, dezvoltarii, duratei de viata a unui organism tinta distincta fata de 

organismele normale (control) din aceeasi specie si rasa in conditii definite de expunere 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN ALP75143 eliberata de 
Ministerul Sanatatii

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2010/01/WC500059394.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2010/01/WC500059394.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2010/01/WC500059394.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2010/01/WC500059394.pdf
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Tabel. Calcul expunerii si a marjei de siguranta la produsul ULEI VOLATIL DE MENTA (MENTHA PIPERITA) conform cu concentratiile declarate de 
producator  

 

DDeennuummiirreeaa  iinnggrreeddiieennttuulluuii  ((IINNCCII)) 

CCoonncceennttrraattiiaa    
mmaaxxiimmaa  

rreeccoommaannddaattaa    
aa  ffii  ffoolloossiitt  iinn  

pprroodduussuull  
ccoossmmeettiicc  ffiinniitt  

((%%)) 

DDoozzaa  ddee  eexxppuunneerree  
ssiisstteemmiiccaa  ((SSEEDD))  

((mgg//kkgg//zzii)) 

NNOOAAEELL  
((mmgg//kkgg//zzii)) 

MMaarrjjaa  ddee  
SSiigguurraannttaa  ((MMooSS)) 

MENTHA PIPERITA 
FLOWER/LEAF/STEM OIL  

22  0.094188 400  4246.82≥100 

 
 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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9. PROFILUL TOXICOLOGIC AL SUBSTANTELOR 

 

EVALUAREA SIGURANTEI  

Uleiul esențial provenit din distilarea cu abur a crengutelor de menta proaspăt 

recoltate, înflorite. Componenta sa principală este mentolul care conferă uleiului 

proprietățile sale răcoritoare și răcoritoare bine-cunoscute. Uleiul de mentă este 

utilizat în mod tradițional ca inhalant pentru răceală și tuse și există, de 

asemenea, unele date clinice care validează utilizarea acestuia împotriva 

durerilor de cap prin frecarea unei creme cu ulei de mentă pe frunte. 

În ceea ce privește îngrijirea pielii, în afară de mirosul frumos de iarbă-menta și 

senzațiile răcoritoare, nu putem scrie lucruri bune. Poate fi un iritant pentru piele, 

atât de mult încât este un bine cunoscut pentru alinarea durerilor musculare, 

creând o iritație ușoară a suprafeței pentru a îmbunătăți starea în straturile mai 

profunde. Dar pentru îngrijirea pielii de zi cu zi, uleiul de mentă in stare nediluata 

trebuie evitat, mai ales dacă pielea ta este sensibilă. 

Izma este o planta erbacee, perena, cultivata, fiind una din cele mai cunoscute si 

folosite plante medicinale. Planta este rezistenta la temperaturile scazute din 

timpul iernii. Temperatura optima de vegetatie pentru izma este moderata, de 18-

20°C, cu maxime in jur de 22-25°C.  Izma trebuie sa fie insorita pana la baza, 

avand cerinte deosebit de ridicate fata de umiditate. Plantei ii merge bine in zona 

cu 600-1000 mm precipitatii anuale. Nevoia cea mai mare de apa o are pana la 

butonizare, apa stagnanta fiind daunatoare.  Izma prefera soluri usoare, afanate, 

bogate in materii nutritive, respectiv pe cele aluvionare, turboase. Planta nu 

suporta terenurile grele, argiloase, fara structura, impermeabile. La Mentha 

piperita, tulpina este erecta, in patru muchii, glabra sau cu peri scurti pe muchii, 

inalta pana la 100 cm. Frunze oval-lanceolate, acute la varf, cu nervuri 

proeminente pe fata inferioara, cu peri secretori de ulei etiric, marginile serate. 

Izma dezvolta flori violacee, grupate in cime, la subsuoara frunzelor, la randul lor 

dispuse intr-o inflorescenta spiciforma conica, avand inflorirea in lunile iunie-

septembrie.  
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Menta (Mentha x piperita) 

Clasificare stiintifica 

Regn: Plantae 

 Angiosperme 

 Eudicote 

 Asteride 

Ordin: Lamialee 

Familie: Lamiaceae 

Gen: Mentha 

Denumire binomiala 

Mentha × piperita L. 
 

Lamiaceae, denumirea alternativă de Labiatae, este reprezentată de 46 de 

genuri și 410 specii și subspecii. Această familie este importantă pentru aromele 

și proprietățile medicinale. Plantele Lamiaceae sunt de asemenea utilizate ca 

plante culinare și ornamentale. Plantele medicinale aromatice din această familie 

au fost folosite de mult timp în medicina tradițională iraniană. Speciile Mentha 

(Mentha spp.) Sunt cunoscute datorită utilizării lor medicinale și comerciale. Într-

adevăr, părțile aeriene ale Mentha spp. sunt frecvent utilizate ca aromate în 

produse alimentare, ceai sau produse cosmetice și de parfumerie. Această 

plantă se numără printre plantele medicinale care servesc ca antiseptice și 

analgezice pentru a trata menstruația dureroasă, dispepsia, artralgia, febra, 

cefaleea, răceala obișnuită și rănile din medicina tradițională iraniană. Studiile 

anterioare au arătat că Mentha are efecte antimicrobiene și antifungice. Recent, 

am demonstrat efectele antinociceptării și antiseizive ale părților areale ale 

uleiului esențial Mentha (MMEO). În plus, uleiul esențial al celorlalte Mentha spp. 

cum ar fi M. piperita a prezentat nontoxicitate la om și toxicitate scăzută la 

șoareci. Deoarece căile biosintetice au urmat în diferite Mentha spp. sunt supuse 

diferitelor condiții geografice, ele pot fi împărțite în uleiuri esențiale bogate în 

mentol, bogate în carvone și uleiuri esențiale bogate în pulegoni / piperitone. 

Metoda de fabricație 

Uleiul de mentă european și american este obtinut prin distilarea cu abur a 

părților proaspete, crescute deasupra solului, ale plantei cu flori numita Mentha 

piperita Linne, rectificat prin distilare și nu dementolizat. S-a raportat că 

conținutul de mentonă scade în timp ce conținutul de mentol crește în frunzele 

de mentă după păstrare timp de 1 până la 2 luni, la 22 ° C până la 24 ° C. Cu 

toate acestea, proporția de mentona relativ la mentol a rămas practic constantă 

în timpul total de stocare. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_classification
http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Angiosperms
http://en.wikipedia.org/wiki/Eudicots
http://en.wikipedia.org/wiki/Asterids
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Mentha
http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_nomenclature
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Această lucrare a vizat analize cantitative și calitative ale uleiului esențial 

de frunze de mentă sub diferite metode de uscare. Experimentele de 

uscare a stratului subțire ale frunzelor au fost efectuate la umbră, uscător 

de aer cald (la temperaturi de 50 ° C, 60 ° C și 70 ° C) și cuptor cu 

microunde (la niveluri de putere de 200, 400 și 800 W). Uleiurile esențiale 

ale probelor proaspete și uscate au fost extrase prin hidrodistilare și 

analizate folosind cromatografia gazoasă-spectrometrie de masă (GC / 

MS). Cele mai mari (22,24 g / kg substanță uscată) și cele mai scăzute 

(1,33 g / kg substanță uscată) au fost obținute din frunzele fierbinți uscate 

la aer la temperatura de 50 ° C și frunzele uscate cu microunde la puterea 

de 800 W, respectiv . În general, creșterea temperaturii de uscare a scăzut 

conținutul de ulei esențial. Analiza GC / MS a uleiurilor esențiale a arătat 

că compușii chimici aparțineau în mare parte clasei monoterpene 

oxigenate (72,34-86,41%). Grupa compușilor chimici a fost semnificativ (p 

<0,01) scăzută prin uscare cu microunde la niveluri de putere de 200 și 

400 W. Metodele de uscare evaluate au cauzat variații semnificative (p 

<0,05 și / sau p <0,01) în principalele componente ale frunzelor de mentă 

ulei esențial, inclusiv mentol, menton, menthofuran, 1,8-cineol și acetat de 

mentil. Concentrațiile minime (35,01%) și maxime (47,50%) de mentol, ca 

principal compus al uleiului, s-au găsit în frunzele fierbinți uscate la aer la 

temperatura de 50 ° C și frunzele uscate cu microunde la puterea de 400 

W, respectiv . Procentul de menton, ca al doilea constituent din uleiul 

esențial, s-a pierdut semnificativ (p <0,01) sub uscare cu microunde. 

Uleiul de mentă este compus în principal din mentol și menton, precum și din alți 

constituenți minori, inclusiv menthofuran, 1,8-cineol și limonen. [2] Compoziția 

chimică a frunzelor de mentă poate varia în funcție de maturitatea plantelor, 

regiunea geografică și condițiile de procesare. Planta este în mod normal 

recoltată în stadiu de înflorire completă și are de obicei un conținut de umiditate 

de 0,75-0,85 (g apă / g substanță umedă). [3,4] 

Datorită conținutului ridicat de umiditate, depozitarea în siguranță a plantelor 

medicinale și aromate proaspete pentru perioade lungi de timp nu este posibilă. 

Apa participă la interacțiuni microbiene și chimice care duc la deteriorarea 

calității. Uscarea, îndepărtarea conținutului de apă prin aplicarea căldurii, 

mărește durata de valabilitate a plantelor prin încetinirea creșterii 

microorganismului și prevenirea anumitor reacții biochimice care ar putea 

modifica caracteristicile organoleptice. [5] În timpul acestui proces, în funcție de 

metoda și condițiile de uscare și de speciile de plante, apar mai multe modificări 

la plante care pot îmbunătăți proprietățile de remediere sau pot induce formarea 
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de noi compuși cu proprietăți de remediere. [6-8] Plantele aromatice și 

condimentate sunt cele mai multe sensibil la procesele de uscare și, prin urmare, 

o deshidratare atentă este o cerință fundamentală pentru obținerea unui produs 

de înaltă calitate. 

 

Metoda de fabricare a uleiului esential 

de menta 

PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE  

Tabelul 2. Proprietăţile fizice şi chimice ale uleiului Mentha Piperita (mentă) 

Proprietate Valoare 

Formă Lichid incolor sau galben pal 

Rotire unghiulară (˚C) Între -18 şi 32 

Indicele de refracţie (la 20 ° C) Între 1.459 şi 1.465 

Greutate specifică Între 0,896 şi 0,908 

Test pentru ester totale Nu mai puţin de 5% din esteri, calculaţi sub 

formă de acetat de mentil 

Test pentru mentol total Nu mai puţin de 50% din mentol 

Sulfură de dimetil Test de trecere (rectificat); testul nu reuşeşte 

(natural) 

Metale grele (ca Pb) Test de trecere (limita de 0,004%) 

Solubilitate Solubil în alcool: Test de trecere (1 volum se 

dizolvă în 3 volume de alcool 70%) 

Solubil în majoritatea uleiurilor vegetale; 

insolubil în propilenglicol 
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CONSTITUENTI: 

Studiul actual a investigat constituenții chimici, activitățile antibacteriene, 

antifungice și antioxidante ale uleiului esențial de Mentha piperita L. Uleiul a fost 

extras prin procesul de distilare hidro-abur, iar compoziția chimică a fost 

caracterizată prin utilizarea unei cromatografii de gaz cromatografiate cu 

spectrometrie de masă (GC-). MS) tehnică analitică. Metoda de difuzare a sondei 

de agar a fost utilizată pentru determinarea activităților antimicrobiene. 

Activitatea antioxidantă a fost măsurată prin testul de eliminare a radicalilor liberi 

2,2-difenil-1-picrililhidrazil (DPPH). Diferenți constituenți chimici au fost examinați 

din uleiul esențial de frunze de M. piperita, care includ p-mentha-6,8-dien-2-onă 

(46,434%), p-mentan-3-ol (25,749%), borneol (8,865 %), d-limonenă (5,516%), 

2-izopropilideneciclohexanonă (4,838%), 7-oxabiciclo [4.1.0] heptan-2-on-6-

metil-3- (1-metiletil) (2,039%). Uleiul de menta testat a relevat activități 

antibacteriene și antifungice semnificative împotriva diferitelor microorganisme 

patogene. Uleiul esențial de frunze de M. piperita a prezentat cea mai mare zonă 

de inhibare împotriva Staphylococcus aureus (17 ± 0,61 mm), Escherichia coli 

(17 ± 0,87 mm) și Aspergillus niger (16 ± 0,37 mm). Eliminarea eficientă a 

radicalilor liberi (83 ± 0,43% la 50 gL-1) a relevat tendința antioxidantă a uleiului 

esențial izolat. Aceste rezultate au concluzionat că uleiul esențial de M. piperita 

are constituenți chimici benefici și posedă activități antibacteriene, antifungice și 

antioxidante proeminente. Uleiul de mentă are, de asemenea, proprietăți 

antivirale, antibacteriene, antiinflamatorii, antispastice și carminative. Prin 

urmare, este utilizat în mai multe scopuri 

Uleiul de mentă este extras din tulpină, frunze și flori ale plantei de mentă. Este 

utilizat pe scară largă în aromoterapie. Uleiul de mentă de calitate comestibil este 

utilizat pentru consum. 

Uleiul de mentă are o culoare galben pal și conține acizi grași omega-3, fier, 

magneziu, calciu, vitaminele A și C, potasiu, mangan și cupru. Principalele 

componente volatile ale uleiului esențial de mentă sunt mentolul și mentonul (1). 

Pulegona se găsește în frunzele tinere de mentă și este metabolizată în mentol 

pe măsură ce frunzele se maturizează. De asemenea, sa raportat că pulegona 

se găsește doar în Mentha Piperita (Ulei de mentă) de la plante tinere și în 

cantități de urme în uleiuri „inferioare”; pulegone lipsește din uleiul de „calitate 

bună” Mentha Piperita (mentă). Cu toate acestea, un furnizor de ulei de calitate 

cosmetică Mentha Piperita (mentă) a raportat concentrații de Pulegone de la 1% 

la 4%, în funcție de originea uleiului. 

Studiile publicate care au investigat conținutul de pulegonă din uleiul Mentha 

Piperita (Mentă) au raportat, de asemenea, o gamă cuprinsă între <1% și 4% 
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pentru uleiurile Mentha Piperita (mentă) de origine nord-americană. 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Principalele componente ale uleiului Mentha Piperita (mentă) includ: terpenele (-) 

- mentol (30-55%), (-) - mentona (14-32%), (+) - izomentona (1,5-10%), (-) - 

acetat de mentil (2,8-10%), (+) - menthofuran (1,0–9,0%) și 1,8-cineol (3,5-14%) 

Uleiul a fost extras din frunzele Mentha Piperita recoltate (prima în iulie și a doua 

recoltă în septembrie) în statul Washington. S-au observat anumite tendințe între 

uleiul extras din prima și a doua frunze de recoltare și uleiul extras din frunze 

proaspete versus frunze uscate. În comparație cu cea de-a doua recoltă, uleiurile 

din prima recoltă au fost, în general, mai mari în (Z) -3-hexenol, 1,8-cineole, α-

pinenă, β-pinenă, hidrat de sabinină, izomenton, mentofuran, pulegonă, 

βcariofilenă și germacrenul d, dar mai scăzut în limonen, mentol și menton. În 

comparație cu uleiurile din frunze uscate, uleiurile din frunzele proaspete au fost 

mai mari în 1,8-cineole, α-pinene, limonen, izomenthone, menthofuran, 

menthone, pulegone și mai mici în β-caryophyllene, germacrene d și mentol. 

Formatul de mentil a fost găsit în toate uleiurile Mentha Piperita (mentă) (din 

extracția frunzelor) analizate. 

 

Figura 1. Structuri ale 

principalelor 

componente ale 

uleiurilor esențiale de 

mentă. 

În ceea ce privește compoziția uleiului esențial a plantelor adulte de Mentha 

piperita (în Polonia), au fost identificate drept componente majore mentonul, 

mentolul, acetatul de mentil, carvona, piperitona, 1,8-cineola și pulegona. 

Conform Comitetului de experți pentru ingrediente alimentare privind Convenția 

Farmacopeică a Statelor Unite (USP), criteriile de acceptare a uleiului Mentha 

Piperita (mentă) includ nu mai puțin de 5% esteri totale (calculate ca acetat de 

mentil) și nu mai puțin de 50% mentol. 
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Impurităţi 

Frunze Mentha Piperita (mentă) 

Următoarele microelemente au fost detectate în probele de ceai din plante 

Mentha piperita (n = 3) din Serbia: mangan (111,97 mg / kg greutate uscată), fier 

(443,90 mg / kg), cupru (17,15 mg / kg) și zinc (26,86 mg / kg), molibden (2,695 

mg / kg), cobalt (0,161 mg / kg), nichel (1,882 mg / kg), seleniu (0,107 mg / kg), 

aluminiu (554 mg / kg) și staniu (3,66 mg /kg). 

Într-un studiu în care frunzele Mentha Piperita (mentă) au fost înmuiate în 

pesticide, rata de disipare a reziduurilor de pesticide în timpul procesului de 

uscare s-a spus că a fost satisfăcătoare, cu excepția pesticidului pirimifos-etil, 

din cauza coeficientului său mare de partiție octanol-apă și o presiune scăzută 

de vapori. 

Cosmetic 

Siguranța ingredientelor derivate din Mentha Piperita (Mentă) este evaluată pe 

baza datelor primite de la Administrația americană a produselor alimentare și 

drogurilor (FDA) și a industriei cosmetice privind utilizarea preconizată a acestui 

ingredient în produse cosmetice. Frecvențele de utilizare a ingredientelor 

individuale în produse cosmetice sunt colectate de la producători și raportate pe 

categorii de produse cosmetice în baza de date a Programului de înregistrare a 

produselor cosmetice voluntare (FCR) a FDA. Datele privind concentrația de 

utilizare sunt transmise de industria cosmetică ca răspuns la sondajele realizate 

de Consiliul Produselor pentru îngrijire personală (Consiliul) privind concentrațiile 

de utilizare raportate maxim pe categorii de produse. 

Conform datelor VCRP din 2017, cea mai mare frecvență de utilizare este 

raportată pentru uleiul Mentha Piperita (mentă), care este utilizat în 827 de 

produse cosmetice (433 de produse pentru concediu + 360 de produse de 

spălare + 34 de produse diluate pentru uz de baie). 14 Rezultatele unui sondaj 

de concentrare a utilizării efectuat în 2016 indică faptul că apa de frunze Mentha 

Piperita (Mentă) este utilizată la concentrații de până la 15% în produsele care 

nu sunt disponibile, ceea ce reprezintă cea mai mare concentrație de utilizare 

care este raportată pentru Mentha Piperita ( Ingrediente derivate din menta) - 

revizuite în această evaluare a siguranței 

Produsele cosmetice care conțin ingrediente derivate din Mentha Piperita 

(mentă) pot fi aplicate pe piele și păr sau, întâmplător, pot intra în contact cu ochii 

(la concentrații maxime de utilizare până la 0,0018% loțiuni [Extract de frunze de 

Mentha Piperita (mentă)]) pentru ochi și mucoase (la concentrații maxime de 

utilizare până la 3,9% [Ulei Mentha Piperita (mentă)] în uleiuri de baie, tablete și 
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săruri). În plus, este raportată utilizarea în rujuri (la concentrații maxime de 

utilizare până la 2,9% [Ulei Mentha Piperita (mentă)), a cărei aplicare poate 

conduce la ingestie incidentală. Produsele care conțin ingrediente derivate de 

Mentha Piperita (Mentă) pot fi aplicate de mai multe ori pe zi și pot intra în 

contact cu pielea sau părul pentru perioade variabile după aplicare. Utilizarea 

zilnică sau ocazională se poate extinde pe mai mulți ani. 

Uleiul Mentha Piperita (Mentă) este utilizat atât în spray-urile pentru părul cu 

pompa (concentrații maxime de utilizare până la 0,02%) cât și în spray-urile 

pentru păr cu aerosoli (concentrații maxime de utilizare până la 0,017%), care 

pot conduce la expunerea prin inhalare incidentală. În plus, se raportează 

utilizarea acestui ingredient în spray-uri la concentrații maxime de utilizare de 

până la 0,5%. Extractul de frunze Mentha Piperita (Mentă) se folosește și în 

spray-urile pentru păr cu pompă și aerosoli, dar la concentrații maxime de 

utilizare, iar în produsele de pulverizare a feței, a gâtului / a corpului și a mâinilor 

la concentrații maxime de utilizare până la 0,001%. În practică, 95% până la 99% 

din picăturile / particulele eliberate din spray-urile cosmetice au diametre 

echivalente aerodinamice> 10 µm, iar la spray-urile cu gaz propulsor obținând o 

fracție mai mare de picături / particule sub 10 µm, în comparație cu spray-urile cu 

pompă. Prin urmare, majoritatea picăturilor / particulelor inhalate incidental de la 

spray-urile cosmetice ar fi depuse în regiunile nazofaringiene și bronșice și nu ar 

fi respirabile (adică nu ar intra în plămâni) la o cantitate apreciabilă 

Uleiul Mentha Piperita (Mentă) este utilizat în pulberile pentru ingrijirea 

picioarelor la concentrații maxime de utilizare de până la 1%, iar Extractul de 

frunze Mentha Piperita (Mentă) este utilizat în pulberile de față la concentrații 

maxime de utilizare până la 0,0018%. Estimările conservatoare ale expunerilor 

prin inhalare la particule respirabile în timpul utilizării produselor cosmetice cu 

pulbere liberă sunt de 400 de ori până la 1000 de ori mai mici decât limitele de 

protecție și reglementare de protecție pentru particule respirabile inerte pe locul 

de muncă 

Noncosmetic  

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Uleiul Mentha Piperita (Mentă) este un ingredient în general recunoscut drept 

sigur (GRAS) pentru utilizare în suplimente alimentare. Este descris ca un 

carminativ natural care relaxează mușchiul neted gastrointestinal. O hotărâre 

finală a FDA a marcat uleiul Mentha Piperita (mentă) la fel de sigur și eficient ca 

un antitusiv (real / inhalant). Hotărârile finale au avertizat că uleiul de Mentha 

Piperita (mentă) nu este sigur și eficient pentru a fi utilizat ca expectorant, sub 
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formă topică / inhalantă sau pastilă sau pentru utilizarea ca decongestionant 

nazal, apă de gură sau ajutor digestiv. 

Uleiul Mentha Piperita (Mentă) este, în general, recunoscut ca sigur pentru 

utilizare în alimente destinate consumului uman. Este, de asemenea, un 

ingredient inactiv în produsele medicamentoase care au fost aprobate de 

Administrația pentru Sănătate și Medicamente din Statele Unite (FDA) .24 Un 

număr de activi ingredientele, uleiul Mentha Piperita (mentă) inclus, au fost 

prezente în produsele medicamentoase fără rețea (OTC) pentru diverse utilizări.  

Cu toate acestea, FDA a stabilit că, pe baza dovezilor disponibile în prezent, 

există date inadecvate pentru a stabili recunoașterea generală a siguranței și 

eficacității uleiului Mentha Piperita (mentă) ca ingredient activ în următoarele 

produse medicamentoase: produse medicamentoase decongestionante nazale, 

digestive.adjuvant al produselor medicamentoase, contra mușcăturilor de insecte 

și la produsele medicamentoase astringente. 

Uleiul Mentha Piperita (mentă) se află pe lista Agenției pentru Protecția Mediului 

din Statele Unite a ingredientelor active eligibile pentru produsele cu pesticide cu 

risc minim. 

Mentha Piperita Potrivit Comitetului Agenției Europene pentru Medicamente 

pentru produse medicinale pe bază de plante (HMPC), monografie pe bază de 

plante din Mentha x piperita L., ateroleum, acest medicament pe bază de plante 

este administrat oral pentru ameliorarea simptomatică a spasmelor minore ale 

tractului gastrointestinal, flatulenței și abdomenului. durere, în special la pacienții 

cu sindrom de colon iritabil. Este, de asemenea, un medicament pe bază de 

plante care se administrează cutanat pentru ameliorarea simptomatică a durerii 

de cap ușoare de tip tensional. Aceste utilizări au fost identificate ca utilizări bine 

stabilite de către HMPC. 
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Tabelul 3. Frecvenţa şi concentraţia de utilizare a ingredientelor derivate din Mentha Piperita (mentă) în funcţie de durata 

şi expunerea 

 Nr utilizări  Conc Max de 

utilizare (%) 

Nr utilizări  Conc Max de 

utilizare (%) 

2017 1998 2017 1997 2017 1997 2017 1997 

 Mentha Piperita (Mentă) Oil Mentha Piperita (Mentă) Frunze 

Extract 

Total 827 102 0.0001-5 0.1-3 198 35 0.000075-

0.5 

NR 

Durata de utilizare 

Fără clătire 433 52 0.0006-5 0.2-2 118 10 0.000075-

0.5 

NR 

Cu clătire 360 44 0.0001-1.9 0.1-3 79 24 0.0001-0.2 NR 

Utilizare diluat pentru (baie) 34 6 0,018-3,9 NR 1 1 NR NR 

Tipul expunerii 

Zona ochilor 4 NR 0.00094 NR 4 NR 0.0018 NR 

Ingestie accidentală 214 24 0,05-2,9 0,2-1,2 7 NR 0,00075-0,5 NR 
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 Nr utilizări  Conc Max de 

utilizare (%) 

Nr utilizări  Conc Max de 

utilizare (%) 

2017 1998 2017 1997 2017 1997 2017 1997 

Inhalare accidentală prin pulverizare 19; 

120a 

  

NR; 

23a 

0,017-1; 

0,002- 

1.1a 

NR 5; 34a NR; 

2a 

0,00041- 

0,0046; 

0.00057- 

0.026a 

NR 

Inhalare accidentală-pulbere 1a NR 0,01-1 NR 3 NR 0,0018 NR 

Contact dermal 458 75 0.0006-5 0.1-2 139 22 0.000075-

0.2 

NR 

Deodorant (subraţ) 2 NR NR NR NR NR 0,0018 NR 

Produse pentru păr - necolorante 148 1 0.0001-

0.96 

3 50 13 0.00018-0.2 NR 

Produse pentru colorarea părului NR NR 0.0024 NR NR NR 0.032 NR 

Produse pentru unghii 7 2 0.00064-1 5 NR 2 NR NR 

Mucoasă 317 30 0,0025-3,9 0,2-1,2 8 6 0,00075-0,5 NR 

Produse pentru copii 1 NR 0,2 NR NR NR NR NR 
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 Nr utilizări  Conc Max de 

utilizare (%) 

Nr utilizări  Conc Max de 

utilizare (%) 

2017 1998 2017 1997 2017 1997 2017 1997 

Mentha Piperita (Mentă) Frunze Mentha Piperita (Mentă) Frunze 

Water 

Total* NR NR 0.0002-1.6 NR NR 15 0.00013-15 NR 

Durata de utilizare 

Fără clătire NR NR 0.001 NR 9 NR 0.00013-15 NR 

Cu clătire NR NR 0.0002-1.6 NR 6 NR 0.00021-

0.00067 

NR 

Utilizare diluat pentru (baie) NR NR NR NR NR NR NR NR 

Tipul expunerii 

Zona ochilor NR NR NR NR 2 NR NR NR 

Ingestie accidentală NR NR NR NR NR NR NR NR 

Inhalare accidentală prin pulverizare NR NR NR;0.001a NR NR;4a NR NR;0.00043-

10a 

NR 

Inhalare accidentală-pulbere NR NR NR NR NR NR NR NR 
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 Nr utilizări  Conc Max de 

utilizare (%) 

Nr utilizări  Conc Max de 

utilizare (%) 

2017 1998 2017 1997 2017 1997 2017 1997 

Contact dermal NR NR 0.001-1.6 NR 13 NR 0.00013-15 NR 

Deodorant (subraţ) NR NR NR NR 1 NR 15 NR 

Produse pentru păr - necolorante NR NR 0.0002-

0.023 

NR NR NR NR NR 

Produse pentru colorarea părului NR NR NR NR NR NR NR NR 

Produse pentru unghii NR NR NR NR NR NR NR NR 

Mucoasă NR NR 0.001-0.16 NR NR NR NR NR 

Produse pentru copii NR NR NR NR NR NR NR NR 

* Deoarece fiecare ingredient poate fi utilizat în produsele cosmetice cu mai multe tipuri de expunere, suma tuturor 

tipurilor de expunere nu poate fi egală cu suma utilizărilor totale. 

a Este posibil ca aceste produse să fie spray-uri, dar nu se specifică dacă utilizările raportate sunt spray-uri .. 

NR - fără utilizare raportată 
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STUDII TOXICOCINETICE 

Penetrarea dermală 

Animal 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Eserina într-un vehicul cu ulei Mentha Piperita (mentă) a fost aplicată pe o zonă 

rasă de 2,2 cm2 de pe abdomenul șoarecilor. Rata de absorbție a uleiului 

Mentha Piperita (mentă) a fost măsurată ca perioada latentă dintre aplicarea și 

apariția semnelor induse de serină. Uleiul Mentha Piperita (Mentă) a avut o 

perioadă latentă de 58 de minute. 

Dermal  

Îmbunătățirea penetrării 

Extract de frunze Mentha Piperita (mentă) 

Potențialul de îmbunătățire a penetrării pielii a extractului de frunze de Mentha 

piperita (extract hidroetanolic) a fost evaluat folosind piele porcină dorsală 

(dermatomată cu grosimea de 500 μm). celule de difuzie prin flux. Acidul 14C-

cafeinic (hidrofil) sau 14C-salicilic (hidrofob) a fost aplicat topic cu 10% Extract de 

frunze Mentha Piperita (mentă) pe pielea porcină. Etanolul a servit drept control. 

În comparație cu acidul 14C-cafeinic în prezența etanolului (control), absorbția 

dermică a 14C-cafeinei a fost semnificativ mai mare (p> 0,05; fluxul și 

permeabilitatea cafeinei au crescut de peste 3 ori) în prezența Extractul din 

frunze de Mentha Piperita (Mentă ). Cu toate acestea, acest lucru nu a fost 

valabil pentru acidul salicilic 14C. 

Inhibarea penetrării  

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Uleiul Mentha Piperita (Mentă) și acidul [inel-UL14C] benzoic au fost aplicate pe 

probe de piele umană cu grosime completă (sân sau abdominal) într-o celulă de 

difuzie statică. Pe măsură ce concentrația de ulei Mentha Piperita (mentă) a 

crescut de la zero la 5% în faza de donor, fluxul maxim de acid benzoic a scăzut. 

Diferențele au fost semnificative la 1,0% și 5,0% ulei de mentă, unde fluxurile 

maxime au fost reduse la 81%, respectiv 52% din control. 

Absorbție, distribuție, metabolizare și excreție 

Uman  

Oral  

Rata de absorbție de și excreție a uleiului de Mentha Piperita (Mentă) după 

administrarea orală a fost determinată prin măsurarea glucuronidei mentolului 
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urinar. Patru voluntari de sex masculin au ingerat 180 mg dintr-o capsulă 

acoperită cu ulei Mentha Piperita (Mentă) capsulă acoperită cu ulei în urma unui 

post de 16 ore. Mentolul a fost eliberat din metabolitul său glucuronid prin 

tratarea urinei cu β-D-glucuronidaza. S-a estimat că între 37 și 116 mg de mentol 

corespunzând unei recuperări medii a 40% a dozei de mentol administrat au fost 

excretați de fiecare panelist în decurs de 14 ore. 

Uleiul Mentha Piperita (Mentă) este absorbit relativ rapid după administrarea 

orală și eliminat în principal prin bilă.4 Metabolitul biliar major este glucolura de 

mentol, care suferă circulație enterohepatică. Metaboliții urinari rezultă din 

hidroxilarea la gruparea metil C-7 la C-8 și C-9 a părții izopropilice, formând o 

serie de mono- și dihidroximentholi și acizi carboxilici, dintre care unii sunt 

excretați, în parte, sub formă de acid glucuronic conjugate. Studiile cu I-mentol 

tritiat la șobolani au indicat o excreție aproximativ egală la fecale și urină. 

Principalul metabolit identificat a fost mentol-glucuronida. Metaboliții adiționali 

sunt derivați de mentol mono sau di-hidroxilat 

TOXICITATE  

Studii de toxicitate pe termen scurt 

Oral 

Ulei și componente de Mentha Piperita (mentă) 

În 3 din 4 studii de toxicitate orală pe termen scurt (studii de 28 de zile sau de 5 

săptămâni) care implică 20 până la 28 de șobolani pe grup, au fost observate 

leziuni ale creierului (în special, spații asemănătoare chistului în cerebel) la 

Mentha Piperita (Mentă) Oil doze de până la 100 mg / kg / zi. În studiul rămas 

(12 șobolani pe grup), aceste leziuni nu au fost observate la șobolani dozați cu 

Mentha Piperita (mentă) în doze de 20, 150 sau 500 mg / kg / zi timp de 5 

săptămâni. În studiile de toxicitate orală pe termen scurt (studii de 28 de zile; 20 

de șobolani pe grup) pe componente ale uleiului Mentha Piperita (mentă), leziuni 

ale creierului (în special, spații asemănătoare de chist în cerebel) au fost, de 

asemenea, observate la șobolani, administrate în doze de pulegone până la 160 

mg / kg / zi și doze de menton până la 800 mg / kg / zi. Aceste leziuni nu au fost 

observate în grupuri de 20 de șobolani, administrate doze orale de mentol până 

la 800 mg / kg / zi timp de 28 de zile 

Frunze Mentha Piperita (mentă de ardei) (sub formă de ceai Mentha Piperita) 

au fost evaluate efectele ceaiului Mentha piperita asupra țesutului renal de 

șobolan. Ceaiul (preparat zilnic) s-a făcut prin turnarea a 250 ml de apă clocotită 

peste o linguriță măcinată (5 g) din frunzele uscate de Mentha piperita L 

(crescute în Turkiey) și se fierbe timp de 5 până la 10 minute. Au fost folosite 
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grupuri de 12 șobolani masculi Wistar albino: Animalele de testare au primit ceai 

de Mentha piperita (20 g / l) în apă potabilă timp de 30 de zile. Șobolanii de 

control au primit apă potabilă comercială în timpul studiului. Următoarele 

modificări histopatologice, descrise ca fiind ușoare, au fost raportate pentru 

grupul dozat cu ceai de menta piperita: degenerarea hidropică a celulelor 

epiteliale tubulare, celulele epiteliale cu nuclee pionotice și citoplasmă eozinofilă, 

dilatarea tubulară și mărirea capsulelor Bowman. În concluzie, rezultatele indică 

faptul că Mentha. piperita nu prezintă nefrotoxicitate. 

Toxicitatea acută a fost evaluată conform orientării 423 din Cooperarea și 

Dezvoltarea Economică (OCDE). Testul a fost efectuat pe 24 de șoareci și 

șobolani, care cuprinde 12 femele / masculi (6 cazuri și 6 controale). Doza 

determinată de ulei esențial a fost doza selectată de 2000 mg / kg greutate 

corporală, care a fost administrată prin administrare orală. Animalele tratate au 

fost observate pentru modificări generale ale comportamentului și examinarea 

fizică a fost făcută pentru a observa moartea, stratul de păr, membrana 

mucusului / culoarea ochilor / pielii, temperatura corpului, ritmul respirator, 

lăcrimarea, salivația și proeminența ochilor. Mortalitatea a fost observată 

continuu timp de 30 de minute și apoi intermitent timp de 4 și 24 de ore și apoi de 

două ori pe zi timp de 14 zile după administrarea MMEO 

MMEO în doza de 2000 mg / kg nu a avut niciun efect advers asupra 

răspunsurilor comportamentale ale șoarecilor testați până la 14 zile de 

observație. Observațiile fizice nu au indicat modificări ale pielii, blănii, ochilor, 

membranei mucoase, tiparelor de comportament, tremurului, salivării și diareei 

șoarecilor. Nu s-a observat mortalitate la doza testată. În testul acut, în timpul 

testului acut au existat modificări ușoare ale greutății corporale și a consumului 

de alimente la șoarecii de sex masculin. 

În prima zi nu au fost observate anomalii în comportamentul general sau deces 

la grupul de șobolani de sex feminin cărora li sa administrat MMEO în doza de 

2000 mg / kg greutate corporală. S-au produs anomalii la șobolanii de sex 

masculin care au luat MMEO sub formă de simptome precum hipoxie și 

somnolență. În testul de toxicitate acută, nu au existat modificări ale greutății 

corporale și a consumului de alimente la șobolani masculi și femele, comparativ 

cu controalele. Nu s-a observat mortalitate la doza testată și nici nu s-a 

înregistrat pierdere în greutate la șobolani. Mai mult decât atât, nu a existat 

mortalitate atât la șobolani, cât și la șoareci; prin urmare, valoarea orală LD50 a 

MMEO a fost mai mare de 2000 mg / kg. 

Rezultatele studiului au demonstrat că MMEO este netoxic cu valoarea LD50 mai 

mare de 2000 mg / kg 
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Studii de toxicitate subcronică 

Oral  

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Grupurilor de 28 de șobolani Wistar li s-au administrat doze orale de 10, 40 și 

100 mg / kg Mentha Piperita (Ulei de mentă) zilnic (diluat cu ulei de soia) zilnic 

timp de 90 de zile. Toți parametrii hematologici și biochimici s-au situat în raza 

normală și nu au existat diferențe semnificative în ceea ce privește greutatea 

organelor absolute și relative. Leziunile cerebrale (în special, spații 

asemănătoare chistului în cerebel) au fost observate la toate grupele de doză, 

dar aceste rezultate au fost clasificate ca semnificative doar pentru animalele din 

grupa de doză de 100 mg / kg / zi. Nu au fost observate alte leziuni ale 

encefalopatiei. Nefropatia (formarea de picături hialine) a fost observată numai la 

șobolanii masculi din grupul dozei de 100 mg / kg / zi și nu a existat nicio dovadă 

de degenerare epitelială. Nivelul de efect negativ noobserved (NOAEL) pentru 

uleiul Mentha Piperita (mentă) a fost de 40 mg / kg / zi în acest studiu. 

Testul de toxicitate orală subcronică a fost efectuat în conformitate cu ghidul 

OCDE nr. 407 (OCDE, 2008). După testul acut și studiul farmacologic anterior, 

doza necesară pentru toxicitatea subcronică a fost estimată la o doză unică de 

100 mg / kg. Șoarecii de sex masculin / feminin și șobolani au fost împărțiți în 2 

grupuri: martor (ulei de migdale dulci) și test (MMEO), fiecare constând din 3 

animale pentru fiecare sex. Grupul de test a fost tratat zilnic cu administrarea 

orală a MMEO la o doză de 100 mg / kg timp de 28 de zile. În ziua 28, animalele 

grupurilor de control și test au fost sacrificate. În perioada experimentală, s-au 

înregistrat săptămânal parametrii de comportament, modificarea greutății 

corporale și aporturile alimentare. Analize biochimice: La sfârșitul tratamentului în 

modelul de toxicitate repetată, animalele experimentale au fost supuse postului 

timp de 12 ore. Șobolanii au fost sacrificați prin decapitare sub anestezie și 

sângele inimii lor a fost colectat în tuburi uscate și centrifugat la 3000 g la 4 ° C 

timp de 15 minute. Serul colectat a fost păstrat la 20 ° C pentru analiză 

biochimică (glucoză din sânge, ALT, AST, ALP, bilirubină totală, colesterol total, 

creatinină, uree, T3, T4 și TSH) folosind un kit comercial. Studii patologice: 

Inima, rinichiul, ficatul, plămânii, stomacul, intestinul subțire și splina au fost 

organele majore care au fost eliminate de la animale pentru studii histopatologice 

la sfârșitul studiului. Țesuturile au fost fixate în formalină tamponată cu 10% și 

deshidratate în serii clasificate de alcool, curățate în xilen și încorporate în ceară 

de parafină. Mai multe secțiuni din fiecare bloc au fost preparate la o grosime de 

5 μm și colorate cu hematoxilină și eozină (H&E) pentru studii histopatologice. 
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Administrarea orală zilnică a MMEO (100 mg / kg) timp de 28 de zile nu a indus 

niciun simptom evident de toxicitate la șoarecii ambelor sexe. Nu s-au găsit 

decese sau semne clinice evidente în niciun grup în toată perioada 

experimentală. Observația fizică a șobolanilor tratați pe parcursul studiului a 

indicat că niciunul dintre ei nu a arătat semne de toxicitate la nivelul pielii, blănii, 

ochilor sau membranei mucusului. În plus, nu au existat modificări de 

comportament, diaree, tremur, salivare, somn și comă. Creșterea normală a 

greutății corporale a fost observată în perioada de studiu comparativ cu grupul de 

control. Consumul alimentar al șoarecilor tratați, măsurat pe parcursul studiului, 

nu a fost semnificativ diferit de șoarecii de control. Cu toate acestea, la doza mai 

mare (200 mg / kg), unele dintre animale au murit în a cincea zi. Toți șobolanii 

cărora li sa administrat MMEO în doza de 100 mg / kg au supraviețuit, iar 

comportamentul normal expus în prima zi a continuat pe parcursul celor 28 de 

zile de experiment. Creșterea normală în greutate corporală și consumul de 

alimente au fost observate în perioada de studiu comparativ cu grupul de control. 

Studiile biochimice din sânge nu au reușit din cauza problemelor în colectarea 

eșantionului și a volumelor insuficiente de sânge obținute de la șoareci. Nivelul 

de zahăr din sânge și colesterol la șobolanii de sex feminin tratați au fost 

semnificativ mai mari decât cei din grupul de control. Mai mult decât atât, uleiul 

esențial nu a avut niciun efect asupra trigliceridelor serice, a colesterolului și a 

glicemiei la șobolani masculi. 

Parametrii funcției renale (BUN și creatinină) nu au evidențiat nicio modificare 

relevantă în urma administrării uleiului esențial la șobolani femele, în timp ce la 

șobolanii masculi, nivelul BUN a fost mai mare decât cel din grupul de control 

(tabelul 2). La șobolani, a existat o creștere semnificativă a parametrilor funcției 

hepatice (ALP, ALT și AST). Nu s-au observat diferențe semnificative statistic în 

parametrii funcției hepatice (ALT, AST și fosfatază alcalină) la șobolani masculi 

(tabelul 2). Efectele MMEO asupra nivelului de hormoni tiroidieni circulați la 

șobolani au relevat o scădere semnificativă a nivelului TSH la șobolani de sex 

feminin. Nu s-au observat diferențe semnificative statistic la T3 și T4 la șobolani 

femelă / bărbat și TSH la șobolani masculi. Examenul histopatologic al 

șobolanilor martori și al șobolanilor tratați a arătat o structură normală și absența 

oricărei leziuni patologice grosiere în organe. Examinarea macroscopică a 

organelor vitale ale animalelor tratate nu a evidențiat anomalii ale culorii sau 

texturii în comparație cu organele grupului de control. Modificările histologice 

induse chimic nu au fost observate în inimă, plămâni și splină în grupul de 

testare. Cu toate acestea, au fost prezente modificări ușoare la nivelul ficatului, 

rinichilor și intestinului subțire la șobolanii tratați cu MMEO (figurile 2, 33 și and4) 

.4). Apropoși ai ficatului, celulele parenchimatice ale ficatului aveau un 

aranjament asemănător hepatocitelor care radiază spre exterior dintr-o venă 
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centrală și o structură sinusoidă, în timp ce la unele dintre animalele tratate cu 

MMEO dispunerea hepatocitelor în jurul venei centrale și a structurilor sinusoide 

a fost deranjat (figura 2). Din perspectivă clinică, corpusculul renal este probabil 

cea mai semnificativă caracteristică histologică a rinichilor. În aceste cazuri, 

corpusculul renal a fost perturbat și cea mai mare parte a țesutului conținea 

tubule colectoare, în timp ce cortexul renal conținea în mare parte tubule 

convolute. Peretele intestinului subțire are 4 straturi: seroza exterioară, 

muscularis, submucoasă și mucoasa interioară. Vilozele intestinale constituie o 

parte a mucoasei și au epitelii simple coloane; cu toate acestea, în studiul actual, 

nu au existat vilozități în straturile mucoasei în unele secțiuni. Administrarea 

repetată a MMEO pe o perioadă de 28 de zile și la o doză relativ mai mică a 

provocat daune importante la șobolani și șoareci. La doza de 100 mg / kg, au 

existat modificări semnificative ale unor parametri biochimici și analize 

histologice. Astfel, ar fi prudent să se utilizeze MMEO în doză maximă de 100 mg 

/ kg pentru a limita efectele adverse ale acesteia. Aceste rezultate conferă dovezi 

suplimentare că uleiurile esențiale, dacă sunt aplicate în doze nerecomandate, 

pot provoca daune funcționale organelor critice, cum ar fi ficatul, rinichii, 

stomacul și intestinul subțire la animale și probabil la om. În general, în acest 

studiu, șoarecii și șobolanii au părut să tolereze MMEO la doza de 2000 mg / kg 

de greutate corporală. 

Studii de toxicitate cronică 

Dermal  

Evaluarea expunerii 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

FDA a calculat o expunere estimată la om de la produsele cosmetice pe baza 

concentrației de informații despre utilizare furnizate de industrie. Folosind un 

spray de corp care conține 0,2% Mentha Piperita (Ulei de mentă) și se 

presupune absorbție de 100% pe o suprafață corporală de 17.000 cm2 și o 

aplicare zilnică de 1 mg / cm2 (~ 17 ml produs), FDA a estimat o expunere de 34 

mg / zi. Pentru o persoană de 60 kg, aceasta a însumat o doză zilnică estimată 

de 0,6 mg / kg / zi 

Oral  

Uman 

Mentha Piperita 

Un studiu a fost realizat pentru a caracteriza datele privind suplimentul vegetal 

alimentar (DBS) asociate cu rapoartele de evenimente adverse prezentate la 

Centrul FDA pentru siguranța alimentară și sistemul de raportare a 
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evenimentelor adverse (CAERS). FDA a obținut date CAERS din 1999 până în 

2003 care implica efecte adverse asociate cu cele 6 cele mai frecvent utilizate 

DBS, inclusiv menta. Nu s-au raportat evenimente adverse pentru suplimentele 

de mentă cu un singur ingredient în perioada de studiu. 

STUDII DE TOXICITATE ASUPRA DEZVOLTARII ȘI REPRODUCERII  

Oral  

Animal 

Menthol  

Grupuri de 15 până la 23 de animale însărcinate au fost dozate prin intubare 

orală cu mentol brazilian natural. Șoarecii au fost dozați cu până la 185 mg / kg / 

zi în zilele de gestație (GD) 6 până la 15; la șobolani gravide li s-au administrat 

doze de până la 218 mg / kg pentru GD 6 - 15; hamsterilor gravide li s-au 

administrat doze de până la 405 mg / kg / zi pe GDs 6 până la 10; iar iepurii 

inseminați artificial au fost administrate doze de până la 425 mg / kg / zi pe GDs 

6 până la 18. Greutatea corporală maternă a fost înregistrată în mod regulat. 

Cezariana a fost efectuată pe toate barajele. Nu s-au observat efecte teratogene. 

STUDII DE GENOTOXICITATE  

In Vitro  

Potențialul mutagen al uleiului Mentha Piperita (Mentă) și al componentelor sale 

a fost investigat folosind testul de microsom Salmonella / mamifer. Au fost 

utilizate următoarele tulpini de Salmonella: TA1535, TA100, TA1537 și TA98. 

Proba testată a conținut 38,1% mentol, 33,7% menton și 1,7% pulegonă; 

componentele rămase nu au fost identificate. Uleiul, mentolul și pulegona Mentha 

Piperita (Mentă), toate testate la doze de 6,4, 32 și 160 μg / placă, au produs 

același număr de revertante ca și controlul negativ. Toxicitatea a fost observată la 

următoarea (și maximă) doză de 800 pg / placă. Activarea metabolică pare să fi 

făcut compușii mai puțin toxici pentru bacterii. În schimb, menthone, a indus un 

număr semnificativ statistic de revertanți în tulpina TA1537 la doze de 6,4 și 32 

pg / placă fără activare metabolică. Menthone a fost testat suplimentar folosind 

tulpina TA97 mai sensibilă. Au fost observate creșteri semnificative statistic ale 

numărului de revertanți la toate dozele testate fără activare metabolică; 

rezultatele au fost legate de doză (deși toxicitatea a fost observată la o doză de 

800 pg / placă). Cercetătorii au remarcat rezultatele neașteptate - metonul era 

mutagen, dar uleiul Mentha Piperita (mentă), care conținea 33,7% menton, nu 

era era mutagen. 

Într-un test de aberație cromozomială in vitro folosind o linie de celule de 

fibroblast de hamster chinezesc, uleiul Mentha Piperita (mentă), la o concentrație 
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maximă de 0,25 mg / ml (în etanol), a produs poliploidism în 3% din celule și 

aberații structurale în 7% celulelor la 48 ore după tratament. Rezultatele au fost 

considerate echivoce, deoarece scoruri de ≥ 10% sau ≤ 4,9% au fost necesare 

pentru clasificarea pozitivă sau, respectiv, negativă. Rezultatele pentru uleiul 

Mentha Piperita (mentă) (150 pg / ml) au fost negative într-un test de 

mutageneză celulară L5178Y TK +/- limfom de șoarece. De asemenea, 

rezultatele au fost negative pentru acest ingredient (la 155 pg) într-o analiză de 

sinteză neprogramată a ADN-ului folosind hepatocite de șobolan 

Genotoxicitatea uleiului Mentha Piperita (Mentă) a fost evaluată într-un test de 

aberație cromozomială folosind limfocite din sângele periferic uman. Culturile 

limfocitelor au fost incubate timp de 24 de ore cu concentrații de substanță de 

test până la 0,30 μl / ml. Atunci când au fost obținute aberații cromozomiale 

(pauze de cromatide, schimburi de cromatide, pauze de cromozomi și schimburi 

de cromozomi), nu au fost analizate cel puțin 100 de metafaze pe cultură. Uleiul 

de Mentha Piperita (mentă) a fost cel mai clastogen la o concentrație de 0,20 µl / 

ml (creșterea de 8 ori peste controlul solventului cu acetonă); numărul de celule 

aberante a scăzut la concentrații mai mari. Autorii au remarcat că curba doză-

răspuns pentru uleiul de Mentha Piperita (mentă) a fost complicată, cu un 

răspuns clar maxim la o concentrație de 0,20 µl / ml 

Uleiul Mentha Piperita (mentă) a fost testat la concentrații de până la 0,30 μl / ml 

în testul de schimb de cromatide surori (SCE) care a implicat limfocite umane. 

Condițiile de testare au fost în esență aceleași cu cele din testul de aberație 

cromozomică precedentă, cu excepția faptului că inițial s-a adăugat 5-bromo-2'-

dezoxiuridină (10 μg / ml) la culturi. Pentru a determina indicele replicativ, au fost 

marcate 200 de celule. Mentha Piperita (Mentă) Schimbări intre cromatidele 

surori induse de ulei într-un mod independent de doză. Autorii au remarcat că, 

aparent, saturația capacității de inducere a SCE a avut loc la concentrații mari de 

ulei Mentha Piperita (mentă). Rezultatele au indicat, de asemenea, că uleiul 

Mentha Piperita (mentă) a inhibat cinetica replicativă a celulelor, unele semne ale 

cărora s-au observat la o concentrație de 0,15 μl / ml. La concentrații ≥ 0,20 ul / 

ml, a fost evidentă inhibarea semnificativă statistic a cineticii replicative celulare.  

Menthol 

Potențialul mutagen al mentolului brazilian natural a fost testat în testul 

citogenetic (șobolani), testul mediat de gazdă (șoareci) și testul letal dominant 

(șobolani). Testele au fost efectuate cu doze de mentol de 1,45, 14,5 și 145 mg / 

kg și, în unele cazuri, studii subacute și acute au fost efectuate cu doze de 500, 

1150 și 3000 mg / kg sau 5000 mg / kg. În testul mediat de gazdă, s-a observat 

un răspuns slab pozitiv, dar semnificativ, cu doza mare acută împotriva 
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Salmonella typhimurium TA1530, iar frecvențele recombinate crescute au fost 

notate cu dozele subacute împotriva tulpinii D3 de Saccharomyces. Toate 

celelalte rezultate ale testului au fost negative. 

STUDII DE ANTIGENOTOXICITATE 

Extract de frunze Mentha Piperita (mentă)  

Pre-tratarea orală cu Extract de frunze Mentha Piperita (mentă) (extract apos) (1 

g / kg / zi timp de 3 zile consecutive) înainte de expunerea la radiații gamma a 

fost eficientă în protejarea împotriva daunelor cromozomiale din măduva osoasă 

a șoarecilor albini elvețieni ( numărul testat nu este declarat). Expunerea 

șoarecilor la 8 radiații gamma Gy a dus doar la aberații cromozomiale sub formă 

de rupturi cromatice, rupturi de cromozomi, inele centrice, dicentrici, schimburi și 

fragmente acentrice. La șoarecii pre-tratați cu Extractul de frunze Mentha 

Piperita (Mentă), a fost o scădere semnificativă a frecvenței celulelor aberante în 

comparație cu controlul iradiat. O creștere semnificativă a procentului de rupturi 

cromatice, rupturi de cromozomi, inele centrice, dicentrice, schimburi, fragmente 

acentrice, aberații totale și aberații / celule deteriorate a fost observată la 12 ore 

de timp după iradiere după necropsie la animalele de control. Cu toate acestea, 

s-a observat o scădere semnificativă a procentului de aberații de acest tip la 

șoarecii tratați cu Extract de frunze Mentha Piperita (mentă) 

Efectele modulatorii ale Extractului de frunze Mentha Piperita (Mentă) (extract 

apos) asupra genotoxicității și incidenței tumorii pulmonare au fost evaluate 

folosind 4 grupuri de 30 până la 76 de șoareci albi Swiss. Începând cu vârsta de 

3 săptămâni (înțărcare), șoarecii au primit o singura injecție subcutanată de 

benzo (a) pirene și apoi au fost dozati pe cale orală (prin gavaj) fie cu apă (grup 

de 53 de șoareci), fie cu extract de frunze Mentha Piperita (Mentă) (1 g / kg; grup 

de 76 de șoareci). Restul de 2 grupuri de șoareci din studiu au fost identificate ca 

fără extract de benzo (a) pirene sau Extract de frunze Mentha Piperita (Mentă) 

(30 de șoareci) și Extract de frunze Mentha Piperita (Mentă) (30 de șoareci). În 

comparație cu șoarecii din grupul numai benzo (a) pirene, Extractul de frunze 

Mentha Piperita (Mentă) a redus frecvența aberațiilor cromozomiale și a 

micronucleilor din celulele măduvei osoase. Extractul de frunze Mentha Piperita 

(Mentă) a avut un efect antigenotoxic în acest studiu. Rezultatele referitoare la 

efectul modulator al Extractului de frunze Menta Piperita (Mentă) asupra formării 

tumorii pulmonare sunt incluse în secțiunea Anticarcinogenitate din textul 

raportului 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Într-un studiu de carcinogenitate a pastei de dinți și a componentelor sale, 

grupuri de 52 de șoareci masculi fără patogen CFLP (redefinit ICI) au fost dozați 
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prin gavage cu 4 sau 16 mg Mentha Piperita (mentă) ulei / kg / zi, 6 zile pe 

săptămână pentru 80 săptămâni. Tratamentul a fost urmat de o perioadă de 

observare de 16 până la 24 de săptămâni. Au fost menținute ca martori un grup 

netratat de 52 de șoareci masculi și un grup de control al vehiculului de 260 de 

șoareci masculi care au primit baza de pastă de dinți (care nu conțineau 

cloroform, eucaliptol sau ulei Mentha Piperita). Cel puțin o neoplasmă la orice 

locație a fost observată la 73%, 69%, 65% și 71% la șoarecii din grupele de 

control cu doză mică, doză mare, netratată și, respectiv, controlul vehiculului. 

Incidența neoplasmelor plămânilor și rinichilor a fost comparabilă între șoarecii 

grupurilor tratate și cele care nu au fost tratate. Incidența tumorii cu celule 

hepatice pentru șoarecii Mentha Piperita (mentă), cu șoareci dozați cu ulei (25%) 

a fost comparabilă cu incidența la șoarecii grupului de control al vehiculului 

(27%); incidența pentru grupul netratat a fost de 19%. Limfomul malign a fost 

găsit la 25%, 21%, 10% și 14% la șoareci din grupele de doză mică, doză mare, 

netratată și, respectiv, de control al vehiculului. Cercetătorii nu au discutat dacă 

diferențele de incidență tumorală au fost semnificative 

Menthol  

Un studiu de dozare orală de 2 ani realizat de Institutul Național al Cancerului nu 

a găsit nicio dovadă de carcinogenitate după ce șobolanii Fischer 344 au fost 

dozați cu 3750 ppm sau 7500 ppm d, l-mentol sau după șoarecii B6C3F1 au fost 

dozați cu 2000 ppm sau 4000 ppm d, lmentol. S-a observat o tendință negativă 

în fibroadenomele glandei mamare la șobolani (20 din 50 de control; 10 din 49 

doze mici; 7 din 49 doze mari). 

Pulegone 

Într-un test bio-biologic de 2 ani, administrarea pulegonei la grupuri de 50 de 

șobolani masculi și 50 de șobolani F344 / N și grupuri de 50 de șoareci masculi și 

50 femele B6C3F1 prin scurgere de ulei de porumb (5 zile / săptămână) a arătat 

o mare morbiditate și mortalitate la valori ridicate doze la șobolani și scăderea 

creșterii în greutate corporală la șobolani și șoareci.3,35 Efecte la rinichi 

(glomerulopatie hialină și nefropatie), ficat (hiperplazie cu celule ovale, 

hiperplazie a canalului biliar, hipertrofie, necroză hepatocitară și fibroză portală), 

nas (olfactiv) au fost raportate degenerarea epiteliului, inflamația și metaplazia) și 

pădurea (inflamația, hiperplazia și ulcerul). Incidența crescută a neoplasmelor 

hepatice la șoarecii B6C3F1 de sex masculin și feminin din studiu a dus la 

concluzia că există dovezi clare ale activității cancerigene la șoareci. Pentru 

șobolani de sex feminin F344 / N, s-a ajuns la concluzia că există unele dovezi 

de carcinogenitate bazate pe o incidență crescută a neoplasmelor vezicii urinare. 

Cinci din 47 de șobolani din grupul de 150 mg / kg de sex feminin (expunere cu 
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pulegone oprit la săptămâna 60 din cauza greutăților corporale reduse) au fost 

diagnosticați cu papilom și carcinom, combinate. Șobolanii masculi nu au arătat 

incidențe crescute ale tumorilor vezicii urinare sau neoplasmelor altor organe. 

Un studiu ulterior care susține ipoteza că citotoxicitatea urmată de proliferarea 

celulelor regenerative este modul de acțiune pentru tumorile uroteliale induse de 

pulegone la șobolani de sex feminin 

STUDII ANTICARCINOGENICITATE 

Extract de frunze Mentha Piperita (mentă) 

Efectele modulatorii ale Extractului de frunze Mentha Piperita (extract apos) 

asupra genotoxicității și incidenței tumorii pulmonare au fost evaluate folosind 4 

grupuri de 30 până la 76 de șoareci albini elvețieni.34 Începând cu vârsta de 3 

săptămâni (înțărcare), șoarecii au primit un singur injecție subcutanată de benzo 

(a) pirene și apoi au fost dozate pe cale orală (prin gavage) fie cu apă (grup de 

53 de șoareci), fie cu Extract de frunze Mentha Piperita (mentă) (1 g / kg; grup de 

76 de șoareci). Restul de 2 grupuri de șoareci din studiu au fost identificate ca 

fără benzo (a) pirene sau Mentha Piperita (Mentă) Dozarea extractului de frunze 

(30 de șoareci) și Mentha Piperita (Mentă) Extras de frunze singur (30 de 

șoareci). Șoarecii au fost uciși la vârsta de 9 săptămâni și au fost evaluați pentru 

incidența tumorii pulmonare. Dozarea cu Extractul de frunze de Mentha Piperita 

(Mentă) a determinat o reducere semnificativă a numărului de adenoame 

pulmonare, dintr-o incidență de 67,92% la șoarecii care au dat benzo (a) pirene 

doar la 26,31%, ceea ce a însumat 61,26% inhibiție. Multiplicitatea tumorii a fost 

de 1,22 în grupul numai benzo (a) pirene și 1,15 în grupul Extract de frunze 

benzo (a) pirenă + Mentha Piperita (Mentă). Extractul de frunze Mentha Piperita 

(Mentă) a avut un efect inhibitor asupra formării tumorii pulmonare în acest 

studiu. Rezultatele referitoare la modularea genotoxicității sunt incluse în 

secțiunea Antigenotoxicitate din textul raportului. 

Potențialul anticanceros al Extractului de frunze Mentha Piperita (Mentă) a fost 

studiat folosind șoareci albi Swiss (numărul nu este declarat) . Carcinogeneza 

pielii de șoarece la două etape a fost inițiată de 7,12-dimetil benz (a) antracen 

(DMBA). Două săptămâni mai târziu, uleiul de croton (promotor) a fost aplicat de 

3 ori pe săptămână timp de 14 săptămâni. Șoarecii au fost dozați oral cu Extract 

de frunze Mentha Piperita (Mentă) (800 mg / kg / zi) pentru aceeași perioadă. La 

sfârșitul perioadei de dozare, a fost evaluată perioada medie latentă, incidența 

tumorii, dimensiunea, povara, greutatea și numărul cumulat de papilomas. 

Dozarea cu Extractul de frunze de Mentha Piperita (Mentă) a provocat inhibarea 

formării papilomului pielii indusă de DMBA și aplicarea uleiului croton, în termenii 

unei scăderi semnificative a numărului cumulat de papilomas, sarcinii tumorale și 
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incidenței tumorii. În grupul de control, incidența tumorii a fost de 100 la sută. Cu 

toate acestea, după administrarea cu 15 ani a substanței de testat, incidența 

tumorii a fost redusă la 64%. A existat o creștere semnificativă a perioadei de 

latență pentru apariția papiloamelor la animalele de testare (11 săptămâni la lotul 

de control; 13 săptămâni la grupa de testare). 

Posibile mecanisme moleculare care stau la baza citotoxicității și potențialului 

anticarcinogen al Extractului de frunze Mentha Piperita (mentă) (eter de petrol, 

benzen, cloroform, acetat de etil, metanol sau extract de apă) pe 6 cancer uman 

(HeLa, MCF-7, Jurkat, T24, Liniile celulare HT-29, MIAPaCa-2) și normale (IMR-

90, HEK-293) au fost evaluate. În liniile de celule canceroase umane testate cu 

doze de 1 μg / ml, 10 μg / ml și 100 μg / ml timp de 6 ore, numărul de celule 

apoptotice a fost crescator cu o creștere a dozei de extracte de Mentha piperita. 

Cu toate acestea, dintre toate extrasele testate, cloroformul și extractele de 

acetat de etil au dus la un indice apoptotic semnificativ mai mare după 6 ore, iar 

rezultatele au fost dependente de doză. În comparație cu liniile de celule 

canceroase, nu au fost observate modificări semnificative în celulele normale. În 

mod similar, din toate extractele testate, extractele de cloroform și acetat de etil 

din Mentha piperita au avut activitate anticarcinogenă dependentă de doză și de 

timp, ducând la stoparea ciclului celular G1 și apoptoza mediată mitocondrială, 

perturbarea echilibrului oxidativ, reglarea genei Bax, exprimare crescută a p53 și 

p21 în celulele tratate și dobândirea fenotipului senescenței, în timp ce induce 

răspunsul citokinelor pro-inflamatorii. 

Un studiu a fost realizat pentru a evalua activitatea antitumorală a Extractului de 

frunze de Mentha Piperita (Mentă) (extract de metanol), folosind SW-480 celule 

de adenocarcinom de colon uman într-un test anti-proliferare celulară 

relevantă.38 Inhibarea creșterii semnificative statistic (α = 0.05) observată la o 

concentrație de 31 μg / ml. A fost raportată o IC50 (concentrație necesară pentru 

inhibarea a 50%, μg / ml) de 92,3 μg / ml pentru Extractul de frunze Mentha 

Piperita (mentă).  

Menthol 

O inhibiție semnificativă (p <0,001) a 7,12-dimetilbenz [a] antracen (DMBA), a 

carcinogenezei glandei mamare indusă de șobolan după 20 de săptămâni de 

administrare orală cu 1% (-) - mentol. Dozarea cu mentol a început cu 2 

săptămâni înainte de inducerea tumorii DMBA. Un efect chemopreventiv a fost 

observat când șobolanii au fost dozați cu 0,5% mentol timp de 2 săptămâni 

înainte și 1 săptămână după inducerea DMBA 
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ALTE STUDII RELEVANTE 

Citotoxicitatea 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Citotoxicitatea uleiului Mentha Piperita (mentă) a fost evaluată în testul (3- (4,5-

dimetilthiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazoliu (MTT) folosind 2 linii celulare de cancer 

uman, MCF-7 și LNCaP .39 Mentha Piperita (Mentă) A fost testat uleiul de la 

plantele recoltate în timpul verii și iarna. Au fost raportate următoarele valori 

IC50: linia celulară MCF-7 (75,2 ± 2,9 [vara]; 80,8 ± 3,2 [iarnă]) și LNCaP linie 

celulară (90,4 ± 3,7 [vara]; 95,7 ± 4,5 [iarnă]). Valorile IC50 în intervalul 10 până 

la 100 pg / ml au reprezentat un produs chimic potențial toxic, iar valorile IC50 

<10 pg / ml au reprezentat un produs chimic potențial foarte toxic  

Într-un alt studiu, uleiul esențial a fost extras din frunzele Mentha piperita. S-a 

constatat că acest extract este citotoxic în următoarele 4 linii de celule 

canceroase umane: carcinom pulmonar uman celule SPC-A1 (IC50 = 10,89 µg / 

ml), celule K562 de leucemie umană (IC50 = 16,16 pg / ml) și cancer gastric 

uman SGC -7901 celule (IC50 = 38,76 pg / ml). Extractul a fost inactiv împotriva 

carcinomului hepatocelular uman BEL-7402 

Mentha Piperita  

Efectul inhibitor al Mentha piperita asupra celulelor de adenocarcinom pulmonar 

cu celule non-mici A549 a fost investigat folosind testul MTT. Rezultatele au 

indicat că Mentha piperita a avut un efect toxic moderat asupra liniei celulare 

A549 (IC50 = 879,52 ± 22,55 μg / ml). Creșterea celulelor A549 a fost inhibată de 

Mentha piperita într-un mod dependent de doză. Viteza inhibitoare a fost de 

54,54% ± 1,38% la cea mai mare concentrație testată (1 mg / ml). 

Hepatotoxicitate 

Extract de frunze Mentha Piperita (mentă) 

Extractul de frunze Mentha Piperita (Mentă) (extract in metanol) și alte extracte 

vegetale au fost testate atât pe celule de hepatom uman (HepG2 / C3A), cât și 

pe șobolan (MH1C1), folosind o baterie de efecte toxice. pentru evaluarea 

hepatotoxicității au fost utilizate activități relevante pentru hepatotoxicitate: stres 

oxidativ, permeabilitate membranei mitocondriale, acumularea de lipide polare 

neutre și polare, activități CYP1A, 2B, 3A, excreție de albumină și conținut total 

de ADN. Analiza cluster a fost utilizată pentru gruparea fenolicilor în 4 clustere 

pentru fiecare tip de celulă. Două dintre clustere au fost clusterul 1 (compuși care 

se grupează cu controlul solventului [dimetil sulfoxid [DMSO]) și clusterul 2 

(compuși cu toxicitate hepatică raportată in vivo). Au fost comparate activitățile 

hepatice globale și individuale ale fenolicilor atât pe liniile celulare de hepatom 
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uman cât și pe șobolan. Pentru celulele HepG2 / C3A, 100% din observațiile 

pentru Extractul de frunze Mentha Piperita (Mentă) și extract de cimbru, 92% 

pentru extractul de scorțișoară și 89% pentru extractul de boabe de ienupăr au 

fost alocate clusterului 1 (grupul martor). Pentru celulele MH1C1 de șobolan, 

100% din extractul de fructe de ienupăr și observațiile Extractului de frunze 

Mentha Piperita (Mentă) au fost alocate clusterului 1. Autorii au remarcat că, în 

prezent, nu există raporturi de toxicitate hepatică asociate cu mentă, Mentha 

Piperita (Mentă) Frunze Extractul este util ca control negativ.  

Efect asupra eliberării histaminei 

Extract de frunze Mentha Piperita (mentă) 

Extractul de etanol de 50% din frunze și tulpini de mentă a inhibat semnificativ 

eliberarea de histamină din mastocitele peritoneale de șobolan, care a fost 

indusă de compusul 48/80 (polimer produs prin condensarea N-metil-pmetoxi-

fenetilaminei cu formaldehidă) in vitro. 

Mentha Piperita 

Într-un studiu care a implicat suspensii de celule bazofile umane, obținute de la 

lucrătorii care au fost expuși la un aditiv care conține penicilină, suspensiile 

celulare au fost incubate cu 10-1 până la 10-3 mg / ml piper (mentă aromată). S-

a observat o creștere dependentă de doză a eliberarii de histamină și s-a ajuns la 

concluzia că această eliberare se datora mecanismelor nonimunologice. 

Efectele sistemului imunitar 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Rezultatele unui test de rezistență a gazdei care implică grupuri de 20 de șoareci 

care au fost dozați oral cu ulei Mentha Piperita (mentă) (până la 1250 mg / kg / zi 

timp de 5 zile) au sugerat imunosupresie și / sau susceptibilitate crescută la 

mortalitate indusă de bacterii . Rezultatele unui test de formare a plăcii care 

implică grupuri de 10 șoareci care au primit aceleași doze orale au fost negative. 

Efect asupra creșterii părului 

Într-un studiu care a implicat șoareci C57BL / 6, datele sugerează că uleiul de 

3% Mentha Piperita (mentă) (diluat în ulei de jojoba) facilitează creșterea părului 

prin promovarea conservării vascularizării papilei dermice pentru păr, ceea ce 

poate contribui la inducerea anagenului precoce. etapă. 
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STUDII DE IRITARE ȘI SENSIBILIZARE DERMALĂ  

Iritare 

Animal 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Locurile fără păr de pe 5 iepuri albi au fost injectate intradermal cu 0,05 ml Ulei 

Mentha Piperita (mentă). Examinările brute au fost efectuate la 24 ore și 48 ore, 

la 1 și 2 săptămâni și, în unele cazuri, la 1 lună după administrare. Dozarea a fost 

repetată între 5 și 10 ori. La examinarea microscopică a probelor de piele, au fost 

observate reacții moderate caracterizate prin leucocite polimorfonucleare, 

limfocite și celule plasmatice (fără necroză) la 3 iepuri. La ceilalți 2 iepuri au fost 

observate reacții severe, care au fost marcate atât de mai sus, cât și necroză.  

Menthol  

Două formulări Tiger Balm conținând 8% și 10% mentol au fost aplicate timp de 

23 de ore sub petice ocluzive pe situri abătute și intacte la iepurii albi din Noua 

Zeelandă. Numărul total de patch-uri aplicate a fost 21. Un al treilea grup a fost 

tratat cu o ceară de control (amestec de ceară tare și moale). Siturile netratate pe 

fiecare animal au servit drept controale negative. Iritarea a fost notată folosind 

scala Draize. S-a observat iritare dermică la toate animalele tratate cu 

următoarea scală de severitate: balsam de mentol 8% <ceară de control <10% 

balsam de mentol. Balsamul cu mentol de 8% a fost aproape inofensiv la iepurii 

masculi. Iritarea observată nu a fost progresivă și toleranța sa dezvoltat în decurs 

de 10 zile. La examinarea microscopică a pielii nu s-a observat nicio deteriorare 

severă (hiperkeratoza crescută a fost observată la locurile tratate) și nu s-a 

observat nicio dovadă de toxicitate sistemică. Investigatorii au remarcat că 

balsamul conținea „iritanți”, cum ar fi ulei de cuișoare, camfor și mentol și au 

remarcat că iritarea observată este neașteptată 

Uman 

Frunze Mentha Piperita (mentă) 

Apa Eritemul ușor până la moderat a fost observat în studiile de iritare a pielii 

umane pe un produs care conține Mentha Piperita (Mentă) apa din frunza și 

produsul diluat. Datele privind iritarea pielii sunt rezumate în tabelul 4. 
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Sensibilizare 

Uman 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

În cadrul testului de maximizare, 25 de subiecti de sex masculin sănătoși au 

primit cinci aplicații de inducție ocluzivă de 48 de ore (care conțin 8% aplicații 

Mentha Piperita (mentă)). Pre-tratamentul a fost timp de 24 de ore cu un plasture 

ocluziv conținând 5% lauryl sulfate de sodiu (SLS) înainte de fiecare expunere. 

După o perioadă de 10 zile fără tratament, subiecții au fost provocați pe spate cu 

un plasture de 48 de ore (precedat și de tratamentul SLS). Nu a fost găsită nicio 

dovadă de sensibilizare. 

Ulei Mentha Piperita (Mentă) și Apa din frunze de Mentha Piperita (Mentă)  

Datele negative privind iritația și sensibilizarea pielii la un produs care conține 

Mentha Piperita (mentă) apa de frunze sunt rezumate în tabelul 4 
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Tabelul 4. Date privind iritarea și sensibilizarea dermelor umane 

Ingredient Numărul de subiecți Protocol Rezultate 

Studii de iritare 

50% Apa de frunze Mentha 

Piperita (Mentă) într-un gel 

de curățare 

50 de subiecți Subiecții au aplicat produsul de 

două ori pe zi timp de 4 

săptămâni și au fost instruiți să 

înregistreze orice semne 

resimțite sau observate în timpul 

utilizării produsului 

Eritem ușor a fost observat la un 

subiect 

Apa de frunze Mentha 

Piperita (50%) într-un gel de 

curățare (diluție apoasă 10% 

[concentrație eficientă = 5%]) 

52 subiecți Produs diluat aplicat, sub 

plasture ocluziv, pe piele timp de 

48 de ore. Reacțiile au fost 

înregistrate până la 48 ± 4 h după 

îndepărtarea plasturelor (ziua 4). 

Un scor de 1 (eritem ușor) a fost 

raportat pentru 12 subiecți în ziua 

2 și pentru 18 subiecți în ziua 3. 

Un scor de 2 (eritem moderat) a fost 

raportat pentru 2 subiecți în ziua 2 și 

pentru 3 subiecți în ziua 3. În ziua 4, 

46 de subiecți au avut un scor de 0 și 

6 au avut un scor de 1. 

Compatibilitatea pielii produsului 

diluat considerat buna 

Studii de sensibilizare 

20% Apa de frunze Mentha 

Piperita (Mentă) într-o cremă 

de față 

107 subiecți (96 femei, 

11 bărbați) fără istoric de 

atopie 

În testul repetat de de provocare 

la om (HRIPT), produsul a fost 

aplicat (0,02 ml) pe spate folosind 

plasture ocluzive (cameră Finn 

mică) și 9 aplicații de inducție 

efectuate pe o perioadă de 3 

Produsul nu a indus iritare sau 

sensibilizare cumulativă 
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Ingredient Numărul de subiecți Protocol Rezultate 

săptămâni. Pentru primele, a 2-a, 

a 5-a, a 7-a și a 8-a cereri, durata 

expunerii a fost de 48 ± 4 ore. 

Durata expunerii a fost de 72 ± 4 

h pentru a 3-a, a 6-a și a noua 

cerere. Faza de provocare a 

constat într-o singură aplicație pe 

un loc nou și un loc tratat anterior 

timp de 48 ± 4 ore 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 73 de pacienți Studiu multicentric (clinici de 

dermatologie din Finlanda). 

Pacientii testati in conformitate cu 

procedurile de testare a 

plasturelor International Contact 

Dermatitis Group (ICDRG) in 

perioada 1994-1998 

Nu au fost raportate nici reacții 

iritante și nici alergice 

Rapoarte de caz 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

(2% în petrolatum) 

Pacient de sex masculin 

cu granulomatoză 

orofacială care afectează 

în principal buza 

inferioară 

Test plasture Reacție pozitivă alergică 

Ulei de Mentha Piperita Femeie pacientă cu 

erupție lichenoidă pe 

Test plasture și testul intepaturii reacție positiva la testul plastureluir, 

adică mâncărime, eritem și umflare, 
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Ingredient Numărul de subiecți Protocol Rezultate 

(mentă) mucoasa bucală începând cu ziua 5; ++ reacție în ziua 

7. Testul intepaturii rezultat negativ 

Ulei de Mentha Piperita 

(mentă) (2% în petrolatum) 

Pacient de sex masculin 

cu antecedente de 

eczemă la mână și 

sensibilizare la pivalat de 

tixocortol. Prezentat cu 

dermatită eczematică de 

contact severă, după 

aplicații repetate ale unui 

plasture transcutanat 

(LAT) cu acțiune locală 

pentru dureri lombare 

care conținea ulei de 

Mentha Piperita (mentă) 

Test plasture Reacții pozitive puternice la LAT 

patch și la Mentha Piperita (Mentă) 

Oil (2% în petrolatum) 

Ulei de Mentha Piperita 

(mentă) (2% în petrolatum) 

Femeie pacientă cu 

dermatită de contact 

alergică după ce a 

consumat un ceai din 

plante care conține ulei 

Mentha Piperita (mentă) 

Test plasture Reacții evaluate la 2, 3 și 7 zile 

conform procedurilor ICDRG. Reacție 

pozitivă de testare (+ reacție) 

observată în zilele 2 și 3 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

(concentratie nedeclarata) 

4 pacienți cu cheilitis de 

contact alergic (buze și 

piele periorală), secundar 

expunerii la balsamul de 

Test plasture Reacții evaluate la 48 ore și 96 ore. 

Reacții pozitive ale testului de 

plasture la balsamul de buze și la 
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Ingredient Numărul de subiecți Protocol Rezultate 

buze care conținea uleiul 

Mentha Piperita (mentă) 

uleiul Mentha Piperita (mentă) 

Frunză de Mentha Piperita 

(Mentă) și mentă 

(concentrație nedeclarată) 

Pacient de sex masculin 

cu anafilaxie IgEmediată 

la mentă (Mentha 

piperita) după ce a supt 

bomboane de mentă. 5 

persoane de 

controaesănătoase  

Testul de înțepătură al pielii și 

testul înțepătură -la- înțepătură 

Pacientul a avut o reacție puternic 

pozitivă prin testul de înțepătură la 

suspensia de bomboane de mentă și 

la frunza de mentă proaspătă. 

Testarea înțepătură pacientului cu 

suspensie salină de bomboane de 

mentă a cauzat pustule și înroșirea 

pielii, cu diametrul maxim de 10 mm 

și respectiv 35 mm (W10 / F25),. 

Testul înțepătură -la- înțepătură cu 

frunza de mentă proaspătă a relevat 

răspunsul la test cutanat de W25 / 

F50. Toate testele  cuînțepătură pe 5 

persoane de control au fost negative 

Extract de frunze Mentha 

Piperita (mentă) 

(concentrație nedeclarată) 

Femeia pacientă a 

devenit simptomatică cu 

dispnee atunci când se 

apropie parfumul de 

mentă (Mentha piperita) 

testul de înțepătură cutanata Reacție pozitivă la testul de 

înțepătură cutanat la Extractul de 

frunze Mentha Piperita (Mentă) 

comercial 

Mentha Piperita (mentă) 

(concentrație nedeclarată) 

Pacient de sex masculin 

cu cheilitis sever 

Test plasture Reacție negativă 
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Ingredient Numărul de subiecți Protocol Rezultate 

Parfum cu Mentha Piperita 

(Mentă) (1:50, 2% în 

petrolatum) 

Femeie pacientă cu 

erupție iritantă recurentă 

după aplicarea unui 

spray de picioare cu 

Mentha Piperita (Mentă) 

Test plasture + reacție în zilele 2 și 4 
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Fotosensibilizare / fototoxicitate 

Animal 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Uleiul Mentha Piperita (Mentă) nediluat a fost aplicat pe spatele a 6 șoareci Skh: fără păr. 

Treizeci de minute mai târziu, șoarecii au fost iradiați fie pentru o oră cu lumină dintr-o 

lumină neagră fluorescentă la un UVA integrat de 3 W / m2, fie pentru 40 de minute cu 

lumină de la o lampă Xenon la o energie de eritem ponderată de 0,1667 W / m2. Șoarecii 

au fost examinați la 4 ore, 24 h, 48 h, 72 h și 96 h după tratament radiologic. Nu s-au 

observat efecte. Într-un al doilea experiment, folosind 2 suine în miniatură și urmând 

același protocol, nu a fost produs niciun efect de 100% ulei Mentha Piperita (mentă).  

STUDII DE IRITARE OCULARĂ 

Apa de frunze Mentha umană (menta) 

Potențialul de iritare oculară a unui gel de curățare care conține 50% Mentha Piperita 

(Mentă) apa din frunze a fost studiat folosind 50 de subiecți. 45 Subiecții au aplicat 

produsul de două ori pe zi timp de 4 săptămâni și au fost instruiți să înregistreze orice 

semne resimțite sau observate în timpul utilizării produsului. . Utilizarea produsului nu a 

provocat semne de iritație oculară sau palpebrală. 

STUDII CLINICE 

Studii multicentrice 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Datele de iritare și sensibilizare negative ale pielii cu ulei de Mentha Piperita (mentă) 

(studiu multicentric) sunt rezumate în tabelul 4 

Rapoarte de caz 

Ulei de Mentha Piperita (mentă), frunză de Mentha Piperita (mentă), Extract de frunze 

Mentha Piperita (mentă) și Mentha Piperita 

În principal, au fost raportate reacții pozitive la testul de plasture la Mentha Piperita 

(Mentă) Oil și Mentha Piperita în cazul rapoartelor la pacienții cu piele 

bolnavă.49,50,51,52,53,54,55 Deși rezultatele testului pozitiv au fost raportate într-unul din 

studii asupra uleiului Mentha Piperita (mentă), rezultatele testelor înțepătoare în acest 

studiu au fost negative. La pacienții fără boli de piele, dar cu sensibilitate la mentă, au fost 

raportate reacții pozitive la testul de prick la Mentha Piperita (Mentă) Frunze, Mentha 

Piperita (Mentă) Extract de frunze și Mentha Piperita.56,57 Rapoarte de caz sunt 

rezumate în tabelul 4. 

Alte rapoarte clinice 

Ulei Mentha Piperita (mentă) 

Reacții pozitive au fost observate la 7 din 450 de pacienți dermatici care au fost testați cu 

2% ulei Mentha Piperita (mentă) în parafină moale galbenă. Într-un alt studiu, reacții 

pozitive la 2% Mentha Piperita (Mentă) Oil au fost observate la 6 din 86 de pacienți 

dermatici. Un patch conținând 1% ulei Mentha Piperita (mentă) (vehicul necunoscut) a fost 

aplicat pe spatele a 56 de pacienți cu urticarie cronică. 
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Nu s-au observat reacții după o expunere de 1 oră sau 48 de ore. 1 Nu s-au observat 

reacții la 25 de muncitori din fabricile de mirodenii care au fost testate cu 2% ulei Mentha 

Piperita (mentă) în petrolatum. S-a raportat că testarea plasturelor cu componente 

individuale ale uleiului Mentha Piperita (mentă), folosind 3 pacienți cu dermatită de contact 

alergică, a stabilit că alergenii erau mentol și oligo-componente, cum ar fi piperitona sau 

pulegona. 

Un studiu clinic triplu-orb a implicat 96 de subiecți selectați la întâmplare (47 de cazuri și 

49 de controale; toate femeile gravide) cu un diagnostic de prurit gravidarum. 58 Subiecții 

cazului și controlului au fost instruiți să consume 60 ml ulei de mentă (0,5% în ulei de 

susan) și, respectiv, placebos, de două ori pe zi, timp de 2 săptămâni. Autorii au remarcat 

că uleiul Mentha Piperita (mentă) nu a provocat efecte secundare speciale la niciunul 

dintre subiecții testați. Fiecare dintre cei 6 pacienți pediatri cu sindrom de colon iritabil au 

primit o singură doză orală de ulei Mentha Piperita (mentă) (187 mg) .59 Fiecare capsulă 

conținea 83 mg de mentol ca un component al uleiului Mentha Piperita (mentă).  

Fiecare pacient a băut 125 ml de apă după ingestia capsulei. Nu au fost raportate 

evenimente adverse. A fost raportată apariția întârziată a mentolului în plasmă; la toți 

subiecții a fost observat un timp de decalaj substanțial (interval de la 1 la 4 ore). Astfel, a 

fost demonstrat un aparent timp de absorbție prelungit. Autorii au remarcat că motivele 

timpului de întârziere al vârfului (Tmax) s-au referit probabil la factori specifici formulării 

(adică, eliberare întârziată) și, eventual, recirculare enterohepatică 

Menthol  

Când 877 de pacienți cu contact primar, atopic, cu dermatită de stază și nummulara și 

eczemă au fost testați cu 5% mentol în parafină galbenă, reacțiile au fost observate la 1% 

dintre grupurile de grup în 96 de ore..  

Contaminarea cu pesticide, substante chimice sau agenti patogeni poate constitui un risc 

frecvent pentru utilizatorul oricarei plante 

Au fost raportate reactii alergice la menta 

Compusi potentiali toxici: pulgegone, menthol. 

Pulgegone. Acest compus toxic a fost gasit in menta in proportie scazuta. La sobolani, 

doze de 80 si 160 mg pulgegone administrate timp de 28 zile a determinat atonie, 

pierderea in greutate scaderea continutului de creatinina din sange, schimbarea 

histopatologiei ficatului si a materiei albe din cerebel. Mentolul determina schimbari 

hepatocelulare la sobolani. La sobolani, uleiul de menta a determina aparitia chisturilor in 

materia alba a cerebelului si nefropatii la doze de 40-100 mg/kg/zi, timp de 28-92 zile. 

Toxicitate acuta 

Reactiile adverse la capsulele cu ulei de menta sunt rare, insa pot include: reactii de 

hipersensibilitate, dermatite de contact, dureri abdominale, arsuri perianale, bradicardie si 

tremur muscular. Inhalarea mentolului cauzeaza apnee si laringo-constrictie la indivizii 

susceptibili. 12 pacienti au semnalat sensibilitate de contact la mentol si menta cu 

simptome orale ce au cuprins sindrom de arsura a gurii, ulcerari orale recurente sau 

reactie lichenoida. Inhalarea excesiva a preparatelor mentolate a cauzat greata reversibila, 

anorexie, probleme cardiace, ataxie si alte probleme ale SNC, care se pare ca se 
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datoreaza uleiurilor volatile. Exista un raport referitor la un baiat de 13 ani care in urma 

inhalarii a 5 ml de Olbas Oil (care continea 200 mg mentol) in locul a catorva picaturi care 

i-au fost prescrise, a dezvoltat ataxie, confuzie, euforie, nistagnus si diplopie 

Toxicitate cronica 

Studiile pe sobolani de expunere cronica la concentratii crescute de vapori de mentol nu 

au aratat efecte toxice. Nu exista studii de toxicitate cronica la om 

Contraindicatii 

Menta este contraindicata in obstructia canalelor biliare, inflamatii ale vezicii si in cazuri de 

afectare grava a ficatului 

Aplicarea directa a uleiului de menta in zona nasului si pe pieptul sugarilor trebuie evitata 

datorita riscului de apnee, spasm laringeal si bronhial, stres respirator acut cu stop cianotic 

si respirator. Cazurile raportate au fost analizate in cadrul unui simpozion international in 

care s-a dezbatut siguranta preparatelor pe baza de mentol. Concluzia finala a fost aceea 

ca produsele pe baza de mentol sunt sigure pentru a fi folosite la sugari, insa ele nu 

trebuie aplicate direct pe nara. Exista cateva rapoarte prin care mentolul poate cauza icter 

la nou-nascuti. In unele cazuri, a fost asociat cu deficienta de glucozo-6-fosfat 

dehidrogenaza. Nu exista date referitoare la siguranta utilizarii mentolului in timpul sarcinii. 

MENTHOL – principalul componant al ULEIULUI DE MENTA 

Denumire 

IUPAC  

(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-

methylcyclohexanol 

 

Alte denumiri 

3-p-Menthanol, 

Hexahydrothymol, 

Menthomenthol, 

mentă camphor 

Proprietati 

Formula 

moleculara 
C10H20O 

Masa molara 156.27 g mol−1 

Aspect 
Solid cristalin alb sau 

incolor 

Densitate 
0.890 g·cm−3, solid 

(racemic or (−)-isomer) 

Punct de topire 

36–38 °C (311 K), 

racemic 

42–45 °C (318 K), (−)-

form (α) 

35-33-31 °C, (−)-isomer 

Punct de 

fierbere 
212 °C (485 K) 

Solubilitatea in 

apa 
Usor solubil, (−)-isomer 

Formula 

structurala C10H20O 

Structura 

Mentholul natural exista sub un 

stereoisomer pur, apropiat formei 

(1R,2S,5R) Ceilalti 7 stereoisomeri 

sunt: 

In compusul natural, gruparea 

isopropyl este in orientarea trans 

atat pentru gruparile methyl si 

alcohol, dupa cum urmeaza: 

In stare bruta toate cele trei sunt 

ecuatoriale, determinand ca (−)-

mentholul si enantiomerul sau sa fie 

cei mai stabili 2 izomeri din cei 8t. 

Exista 2 forme cristaline pentru 

mentholul racemic; acestea au 

punctele de topire 28 °C si 38 °C. 

(−)-Mentholul pur are 4 forme 

cristaline, dintre care cea mai 

stabila este forma α.. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Pure_and_Applied_Chemistry_nomenclature
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Melting_point
http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_point
http://en.wikipedia.org/wiki/Stereoisomer
http://en.wikipedia.org/wiki/Stereoisomers
http://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl
http://en.wikipedia.org/wiki/Stereochemistry
http://en.wikipedia.org/wiki/Methyl
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclohexane_conformation
http://en.wikipedia.org/wiki/Racemic
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Pericole 

Fraze R R37/38, R41 

Fraze S S26, S36 

Punct de 

aprindere 
93 °C 

Compusi inruditi 

Alcooli 
Cyclohexanol, Pulegol, 

Dihydrocarveol, Piperitol 

Alti compusi 

Menthone, Menthene, 

Thymol, p-Cymene, 

Citronellal 
 

METODA DE DETERMINARE A ULEIULULUI DE MENTHA PIPERITA (MENTA) 

Modul de lucru 

Testarea uleiului de menta se realizeaza prin verificarea impuritatilor volatile si a 

continutului de L-menthol. Testul se realizeaza prin tehnica GLC pentru verificarea 

impuritatilor volatile si prin metode de distilare Clavenger pentru vertificarea impuritatilor 

nevolatile. 

Analiza in laborator a mentolului se efectueaza prin metode standard precum cea 

prevazuta in Farmacopeea Britanica. 

a. Aspect: esantioanele trebuie verificate in privinta culorii, limpezimii si a altor 

parametric organolepticici (IS: 326 (Partea – II : 1980 ; IS: 2284 : 1963). 

b. Solubilitate in alool: solubilitatea se determina prin dizolvarea unei antitati aliote 

neesare intr-un volum de 4-6 ori mai mare de alool etili 70%. Arateristiile speifie are 

trebuie observate sunt indicate in IS: 326 (Partea – 6) : 1980 

c. Determinarea continutului de L-menthol : potrivit IS- 528: 1999 (prin tehnica 

GLC, folosind o coloana capilara) se iau in lucru 0,2 ml ulei de menta pentru testare 

care se injecteaza in gaz-cromatograf, in urmatoarele conditii: 

- Coloana: 60 metri, silicagel, diametrul interior 0,25 mm, grosimea filmului de faza 

stationara de 0,25 µm. 

- Gaz purtator: azotul 

- Viteza de curgere: 1,0 ml/min 

- Detector: detector cu ionizare in flacara 

- Temperatura detectorului: 250oC 

- Temperatura cuptorului: 70oC mentinuta timp de 1 min., Ramp: 3oC/ min., 

temperature finala: 2100C 

- Temperatura partii de injector: 230oC 

d. Determinarea continutului de terpene: se estimeaza continutul de terpene, 

potrivit celor mentionate mai sus. In general, sunt prezente urmatoarele terpene in 

uleiul de menta: α-pinene, β-pinene, L-lamonine si 3-octanol 

e. Determinarea continutului de esteri, sub forma de metil ester: aceleasi 

considerente precum in cazul terpenelor 

f. Grasimi si uleiuri: grasimile si uleiurile sunt estimate cu ajutorul procesului de 

distilare Clevenger ((Farmacopeea Română, ed. a-X-a) 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_R-phrases
http://en.wikipedia.org/wiki/R37/38:_Irritating_to_respiratory_system_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R41:_Risk_of_serious_damage_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S-phrases
http://en.wikipedia.org/wiki/S26:_In_case_of_contact_with_eyes,_rinse_immediately_with_plenty_of_water_and_seek_medical_advice
http://en.wikipedia.org/wiki/S36:_Wear_suitable_protective_clothing
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_point
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclohexanol
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulegol&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihydrocarveol&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Piperitol&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Menthone
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Menthene&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymol
http://en.wikipedia.org/wiki/Cymene
http://en.wikipedia.org/wiki/Citronellal


50 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

g. Impuritati volatile organice: potrivit metodei de farmacopeea US, impuritatile 

volatile organice sunt clorura de metilen, cloroformul, tricloretilena si 1:4 dioxanul, 

care trebuie monitorizate. Materialul de examinat trebuie dizolvat in apa sau in 

dimetilsulfoxid (DMSA), care poate dizolva cu usurinta impuritatile volatile organice> 

dupa aceasta se analizeaza impuritatile volatile organice prin tehnicva GLC pe 

coloana – G-27 H. 

h. Impuritatile nevolatile: impuritatile nevolatile se determina prin metoda IS: 3134: 

1994. Metoda implica estimare gravimetrica pentru componentele nevolatile ale 

uleiului de menta, printr-un set de conditii specificate, in recipient de platina. 

 

Limite de acceptare (specificatii de calitate) pentru uleiul de menta 

Indicator  valoare Domeniul de 

calitate 

acceptabil per 

specificatie 

Toleranta 

permisibila 

aspect lichid   

miros Characteristic, 

placut 

  

culoare Slab galbuie   

Solubilitate in 

alcool 

1: 4 pana la 6 

volume in alcool 

70% 

  

Continut de L-

mentol 

74% (detectare 

prin GLC prin 

metoda cu coloana 

capilata) 

68 – 80% + / - 0,5% 

Continutul de 

terpene 

Maxim 6%   

Continut de esteri 

(sub forma de 

metil acetat) 

Maxim 4,3 %   

Grasimi si uleiuri negativ   

Toleranta maxima (pentru toate 

caracteristicile) 

0,5% 

METABOLISM 

Mentolul se metabolizeaza la glycerine-1,2,3-C14 sau 1,2,3-butanetriol-1,2,3,4-C4 

(imbogatire eritro) sau 1,2,4-butanetriol-1,2,3,4-C14. Fenolii au fost rapid absorbiti la nivelul 
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tractului gastrointestinal, fiind gasiti in fecale si continutul tractului GI, in cantitate mai mica 

de 2% butanetrioli si de 5% de glicerina, la 12 ore post dozare. 57% si respectiv 50% in 

intestinul subtire si doze mari de glicerina precum si 10% din 1,2,3-butanetriol si 25-29% 

din 1,2,4-butanetriol a fost recuperat prin aerul expirat sub forma de C14O2 intr-o perioada 

de 12 ore. La 12-24 ore dupa dozere, 76-83% din 1,2,3-butanetriol este excretat prin urina, 

in principal neschimbat si aproximativ 5% posibil convertit in derivat al acidului carboxilic. 

Butanetriolul care nu este eliminat prin urina, intra in procesul metablic general. Cantitatea 

de 14C ramasa a fost distribuita intamplator spre toate tesuturile intr-o maniera similara cu 

cea observata la 14C din glicerol. 1,2,4-butanetriol este metabolizat intr-o maniera similara, 

59-67% din C14 administrat fiind excretat prin urina in 24 ore. Cea mai mare parte este 

excretata in primele 12 ore dupa dozare. In principal, materialul activ din urina este 

neschimbat: 1,2,4-butanetriolul (cca 92%) si derivati ai acidului carboxilic. Aproximativ 75-

78% din acesta a fost oxidat si expirat sub forma de 14CO2. Cantitatea de 14C ramasa a 

fost distribuita la intamplare catre toate tesuturile intr-o maniera similara cu cea observata 

la 14C rezidual de la glicerol (Atlas, 1961). 

Soarecilor (greutate corporala 20 g) li s-a indus soc hipoglicemic, prin injectie cu insulina. 

A fost injectat intraperitoneal fie 2 g/kg corp glicina sau 1,2,3-butanetriol sau 1,2,4-

butanetriol sau glucoza (1,875 g/kg). A avut loc o recuperare rapida pentru administrarea 

de glucoza sau glicina, insa a fost necesara o perioada mult mai indelungata de 

recuperare, atunci cand au fost administrati butenetriolii (Atlas, 1961). 

Absorptie, distributie, si excretie 

Mentholul absorbit este eliminat in mare masura sub forma de glucuronide. Astfel, 79% 

dintr-o doza orala de 1-g (Quick, 1928) si 78% din 10-20-mg (Atzl et al., 1972) de menthol 

a fost eliminate sub forma de acid glucuronic conjugat, in decurs de 6 h de la 

administrarea la voluntari. Atunci cand 750 mg (-)-menthol au fost administrat oral la 3 

voluntari, urmat de administrare orala sau intravenoasa de 200 mg [6-13C]-

glucuronolactona sau[6-13C]-sodium glucuronate, menthyl glucuronide au fost excretate in 

decurs de 2 zile, cu o medie zilnica ce a variat de la aproximativ 27 la 84%(Eisenberg et 

al., 1955).  

Dintr-o doza de 47 mg/kg corp [3-3H]-(-)-menthol, - 82% a fost eliminata prin urina dupa 17 

h de la administrare. Cantitati mai mici au fost distribute in fecale si ileum; doar 1% din 

activitate a ramas in ficat (Clegg et al., 1982). 

Capacitatea omului de a elimina mentholul este indicata de cercetari efectuate pe pacienti 

cu boli hepatice cronice. Doze de 2 g menthol au fost administrate pentru a se evalua 

capacitatea de glucuronizare la pacientii cu ciroza indusa de alcool sau steatoza, atunci 

cand sunt comparati cu subiectii normali. In timp ce media excretiei de menthol 

glucuronide a fost usor mai scazuta la pacientii cu boli hepatice, ei au manifestat o 

capacitate semnificativa de a metaboliza mentholul (Horvath et al., 1984). 

Domeniul produsilor de glucuronidare ai mentholului este suficient de mare astfel incat 

output-ul menthol glucuronidului sa fie folosit ca marker in studiile de farmacocinetica 

asupra biodisponibilitatii fata de formularile de medicamente. Intr-un studiu de 

farmacocinetica cu ulei de menta in capsule cu acoperire (captusite) enterica(ce contineau 

91-97 mg menthol) sau capsule de gelatina moale (carminativ si antispasmodic), excretia 
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urinara la om de menthol glucuronide a reprezentat 17% din doza celor 2 capsule 

captusite si 29% din doza capsulelor, dupa 24 h de la administrare (Somerville et al., 

1984). 

 

 

Intr-o comparare a eliminarilor intarziate de la doua preparate  de ulei de menta, 13 

subiecti au ingerat 0.6 ml ulei de menta, care au furnizat 110 si 117 mg menthol. Peak-ul 

excretiei urinare a avut loc dupa 3 si < 9 h, ultima de la o capsula captusita. Media 

excretiei urinare totale de 24-h de menthol glucuronide a fost de 82% din doza ingerata de 

menthol de la tableta acoperita si 119% din doza ingerata de la alt preparat (White et al., 

1987). Atunci cand o capsula enteric-acoperita care continea 130 mg ulei de menta a fost 

administrata in alimentele de la 4 subiecti, excretia urinara medie dupa 14-h de menthol 

glucuronide a fost de 40% din doza (domeniul, 20-64%)(Kaffenberger & Doyle, 1990). 

Date biologice 

Aspecte biochimice 

La caine, 5% de mentol administrat oral se metabolizeaza la 10menthyl-5-glucuronide 

(Williams, 1959). La alte animale, proportiile raportate variaza. La iepure, doze mai mari 

ingerate sunt mai putin conjugate (Quick, 1924). Alte lucrari raporteaza excretia a 31-34% 

glucuronid la sobolan dupa ingestia orala sau dozarea i.v. continua (Herken 1961). Iepurii 

elimina 48% din 10mentol si 59% dl-mentol sub forma de glucuronid (Williams, 1938). 

Mentolul este absorbit percutanat si exercita un efect local anestezic la soarece (Macht, 

1939). 

A fost excretata sub forma de glucuronizi in urina intre 40,1% si 98,7% dintr-o doza de 

1,56 mg de mentol administrata oral sub forma de ulei in emulsie apoasa, dupa 24 ore de 

la administrare de catre 19 voluntari barbati sanatosi cu varsta cuprinsa intre 19 si 24 ani 

(Bolund si colab. 1967). 
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Activitatea β-glucuronidazei din ficat, rinichi si splina a fost crescuta ca urmare a 

adminsitrarii orale a 20 mg mentol la soarece, 3 ori/zi, timp de 4 zile si de doua ori/zi. In a 

5-a zi, animalele au fost sacrificate la 3 ore dupa adminsitrarea ultimei doze (Fishman, 

1940). 

PROFIL TOXICOLOGIC 

Studii speciale de carcinogenitate 

Soarece 

Grupuri de cate 30 femele de soarece din rasa A/He au primit injectii i.p. de mentol 

dizolvat in tricaprylin la nivelul maxim tolerat (doza maxima tolerata dupa ce au primit 6 

injectii i.p. timp de 2 saptamani) si un sfert din acesta doza, de 3 ori pe saptamana, timp 

de 8 saptamani. Un grup martor format din 24 femele a primit un numar similar de injectii 

cu tricaprylin. Toate animalele care au supravituit tratamentului au fost sacrificate dupa 24 

saptamani si au fost numarate adenoamele pulmonare. Nu s-a gasit o crestere a incidentei 

adenoamelor pulmonare la grupul testat care a primit un total de 2,0 sau 0,5 g 

mentol/soarece. Prin acelasi sistem de testare, uretanul (doza totala 10 sau 20 mg) si 

cativa agenti de alchilare au indus o crestere marcanta a incidentei de adenoame 

pulmonare, insa alte substante cunoscute ca fiind  carcinogene cum ar fi safrolul, nu au 

indus aceasta crestere (Stoner si colab. 1973). 

Studii speciale de mutagenitate 

Atunci cand a fost examinat pe bacterii prin teste mediate de gazda, nu au fost obtinute 

dovezi prin care mentolul natural sa fie mutagen la bacterii si sacharomyces ca indicatori, 

in studii citogenetice in vitro si in vivo si prin teste mediate de gazda (Weir si Brusick, 

1975). 

Studii speciale asupra efectelor farmacologice 

Mentolul stimuleaza activitatea ciliara la esofagul de broasca; actiunea sa nu a fost blocata 

prin tratamentul cu atropina (Das si colab. 1970). Nu s-a gasit efect asupra activitatii 

intestinului izolat de la  iepure atunci cand acesta a fost cufundat intr-o baie de mentol de 

concentratie 0,01%. O solutie 0,03% a scazut contractiile si la o concentratie de 1,5% 

motilitatea intestinala a fost complet oprita (Chiu, 1972). A fost notata o actiune depresiva 

directa asupra muschiului izolat de la broasca si asupra inimii iepurelui in contact cu 

mentolul (Heathcote, 1922). O doza de 0,25 mg/kg de mentol in propilen glicol 

administrata intravenos a produs scaderea presiunii sangelui si a anesteziat pisicile si 

iepurii (Rakieten si Rakieten, 1957). O concentratie de 0,4-400 μg/ml de mentol a redus cu 

20-63% valoarea de prag a gustului la subiectii umani. (Skouby si Zilstroff-Pedersen, 

1955). Stimularea fluxului biliar ca urmare a administrarii orale a mentolului este bine 

documentata (Moersdoff 1966; Forster si Oettel, 1954). 
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TOXICITATE  

Toxicitate acuta 

Compus Animal Cale de administrare DL50 (g/kg corp) 

1,2,3-BT (91,5% 

erytro) (8,4% threo) 

Sobolan (femele) orala 14,5 (9,68-21,7) 

1,2,3-BT(94,4% 

erytro) (5,5% threo) 

Sobolan (masculi) orala 18,5 (13,6-25,3) 

1,2,3-BT(92,2% 

erytro) (7,6% threo) 

Sobolan (femele) orala 23,8 (19,8-28,7) 

1,2,3-BT(95% erytro) 

(4,4% threo) 

Sobolan (masculi) orala 24,9 (21,1-29,4) 

1,2,4-BT (99,8%) Sobolan (femele) orala 18,6 (16,1-21,5) 

1,2,4-BT (99,7%) Sobolan (masculi) orala 24,4 (20,1-29,7) 

Toti  izomerii mentholului prezinta toxicitate acuta orala joasa, cu valori ale LD50 de obicei 

mai mari decat 2000 mg/kg corp. Semnele clinice de intoxicatie sunt nespecifice, si includ 

apatie si activitate redusa. Conform studiilor vechi si limitate pentru racemat si izomer 

nespecificat, se poate presupune ca toxicitatea dermala acuta a izomerilor mentholului 

este joasa. 

Toti izomerii studiati ai mentholului sunt moderat iritanti pentru piele si slab iritanti ai 

ochiului. Potentialul de sensibilizare dermal al izomerilor mentholului la animale si om este 

scazut. 

La sobolanii care au primit prin gavaj 200 mg/kg corp/zi de L-menthol in ulei de soia timp 

de 28 zile, s-a raportat cresterea greutatii ficatului si o vacuolizare a hepatocitelor 

neasociata cu doza. Relevanta acestor constatari ramane neclara si o valoare NOAEL nu 

poate fi derivata din acest studiu. Nu s-a observat toxicitate la sobolanii care au primit 

diete care au furnizat pana la 200 mg/kg/zi de L- sau D/L menthol, timp de 5,5 saptamani. 

Astfel, pentru L-menthol si racematul de D/L-menthol se poate deduce din acest studiu o 

valoare NOAEL de 200 mg/kg corp/zi. Efectele iritante asupra plamanilor si a traheei, insa 

nu s-au gasit efecte sistemice la sobolanii a caror intreg corp a fost expus la vapori de L-

menthol timp de 71-79 zile. 

D/L-menthol administrat impreuna cu hrana la sobolan, timp de 13 saptamani (pana la 

937/998 mg/kg corp/zi pentru masculi/femele) si la soarece (pana la 3913/4773 mg/kg 

corp/zi pentru masculi/femele) nu a indus niciun efect asupra greutatii organelor. 

Examinarea microscopica a unei mari varietati de tesuturi a evidentiat o usoara crestere a 

severitatii de nefrite interstitiale spontane la masculii de sobolan expusi la cea mai mare 

doza. Singurul efect observat la soarecii de ambe sexe a fost o reducere a castigului de 

greutate corporala la grupul care a primit cea mai mare doza. Valorile NOAEL derivate din 

aceste studii au fost 937 mg/kg corp/zi pentru masculi de sobolan, 998 mg/kg corp/zi 
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pentru femelele de sobolan si de 1956 mg/kg corp/zi pentru masculii de soarece si de 

2386 mg/kg corp/zi pentru female. Intr-un studiu de 103-saptamani de administrare prin 

hrana la sobolani de D/L menthol (aprox. 188 si 375 mg/kg corp/zi), singurul efect observat 

a fost o usoara crestere a inflamatiei spontane, cronice a  rinichilor la masculii de sobolan 

din ambele grupuri dozate si o usoara scadere a greutatii corporale la femelele de 

sobolan. Valorile NOAEL in acest studiu au fost 375 mg/kg corp/zi pentru masculii de 

sobolan si de 188 mg/kg corp/zi pentru femelele de sobolan. Intr-un studiu de administrare 

la soareci prin hrana de 103-saptamani D/L menthol (aproape 334 si 667 mg/kg corp/zi), 

valoarea NOAEL pentru ambele sexe a fost de 667 mg/kg corp/zi. 

Deoarece racematul D/L-menthol contine izomeri D- si L- in proportii egale, rezultatele 

studiului sunt considerate adecvate pentru evaluarea a D-izomerilor si a L-izomerilor. 

Acest punct de vedere este sustinut de evaluarea sigurantei FAO/WHO 1999 a 

mentholului, ocazie cu care comitetul de experti FAO/WHO a concluzionat ca “datele 

limitate, care permit comparatii ale metabolismului si ale toxicitatii nu furnizeaza indicatie 

privind o diferenta intre toxicitatea L-mentholului si a D/L-mentholului”. In general, se poate 

concluziona ca izomerii  D-, L- si D/L- menthol nu induc efecte sistemice specifice si sunt 

bine tolerate dupa administrare orala repeata. 

Izomerii mentholului sunt considerati ca non-genotoxici prin sisteme de testare in vitro la 

bacterii si mamifere. In vivo, prin testul de dominanta letala si testul citogenetic si un test al 

micronuleilor pe maduva de soarece adecvat efectuate,  L- si D/L-mentholul nu au 

demonstrat potential mutagenic. 

In cadrul studiilor de 2 ani efectuate la sobolan si soarece in concordanta cu standardele 

curente, D/L-Menthol nu a prezentat dovezi de activitate carcinogena (cea mai mare doza 

testata la sobolan este de aprox. 375 mg/kg corp/zi, la soarece aprox. 667 mg/kg corp/zi). 

Nu sunt disponibile studii de fertilitate. Examinarile histopatologice ale organelor de 

reproducere la sobolani si soareci nu au evidentiat modificari in cadrul studiilor de 

toxicitate prin administrarea dozei repetate cu D/L-menthol si in studiile de carcinogenitate 

cu D/L-menthol. 

Astfel, nu exista nicio indicatie asupra potentialului D/L-mentholului de a interfera advers 

cu reproducerea. 

L-Menthol nu a fost embrio- sau fetotoxic si nu prezinta proprietati teratogene in studiile de 

gavaj la diferite specii (sobolan, soarece, iepure, hamster) la doze care nu sunt toxice 

maternal (185-425 mg/kg corp/zi). In aceste studii, nu au fost folosite doze maternal toxice.  

In anul 1967, Dl si L-mentholul au fost evaluate in privinta consumului zilnic acceptat 

pentru om atunci cand a fost acceptata neconditionata valoarea de 0-0,2 mg/kg corp si 

acceptata conditionat valoarea de 0,2-2 mg/kg corp. Ulterior valoarea ADI conditionata a 

fost eliminata si a fost stabilita o valoare ADI de 0-0,2 mg/kg corp. 
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Toxicitatea acuta 

Animal Cale de 

administrare 

DL50(mg/kg corp) Bibliografie 

l-menthol 

soarece s.c. 5000-6000 Flury, 1920 

i.p. 2000 (DL) Macht, 1939 

sobolan oral 3300 Herken, 1961 

s.c. 1000-2500 Flury, 1920 

i.p. 710 Herken, 1961 

1500 (DL) Macht, 1939 

Cobai  i.p. 4000 (DL) Macht, 1939 

Pisica Oral 800-1000 Flury, 1920 

i.p. 800-1000 Flury, 1920 

i.v. 34 (DL) Macht, 1939 

Iepure i.p. Aprox. 2000 Herken, 1961 

DL-menthol 

soarece s.c. 1400-1600 Flury si Seel, 1926 

Sobolan oral 2900 Herken, 1961 

3180 Jenner si colab. 1964 

i.p. 750 Herken, 1961 

Pisica oral 1500-1600 Flury si Seel, 1926 

 i.p. 1500-1600 Flury si Seel, 1926 

iepure i.p. Aprox.2000 Herken, 1961 

Studii pe termen scurt 

Sobolan 

Grupuri de cate 40 masculi si 40 femele au primit in hrana lor 0; 100 si 200 mg/kg corp de 

L- sau DL mentol, timp de 5 si ½ saptamani. Nu au existat efecte adverse asupra 

castigului in greutate, excretia glucuronidului, apa si electroliti si nu au existat interferente 
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cu reactiile SNC la cardrazol sau soc electric sau asupra timpului de somn la hexobarbital 

i.v. in comparatie cu grupul martor (Herken si colab. 1961). 

Studii pe termen lung: nu sunt disponibile 

Observatii la om 

Prin fumarea a 80 tigari mentolate, apare iritabilitate, efecte adverse gastrointestinale, 

tremur, ataxie, brahicardie si psihoza toxica. Atunci cand s-a luat 64 mg de mentol de 3 

ori/zi, a aparut oboseala si apatia in decurs de 3 zile, precum si greata, brahicardie in 7 

zile (Luke, 1962). Dupa contactul cu mentolul din pasta de dinti, tigarete mentolate, dulciuri 

cu menta, et., a fost raportata in faza de provocare urticaria cronica cu leucopenie bazofila 

(Papa si Shelley, 1964; McGowan, 1966). 

Din 877 de pacienti cu dermatite de contact, apotice, numulare si stasis precum si cu 

eczema, 1% au dezvoltat reactii pozitive (eritem si infiltratii) in decurs de 96 ore, la plasturii 

aplicati cu 5% mentol in parafina galbena. Viteza acestei reactii a fost de aproximativ de 

1/15; 1/5 si respectiv 2/5 din viteza de reactie la parafenilendiamina, sulfat de nichel si 

lanolina cu acid salicilic (Rudzki si Kleniewska, 1970). 

Doza orala obisnuita pentru om este de 60-120 mg. Doza letala probabila pentru om este 

de 50-500 mg/kg (Gleason si coalb. 1969) 

Comentarii 

Dovezile rezultate din studiile pe om sugereaza ca mentolul este bine absorbit la nivelul 

intestinului. O mare proportie este excretata prin urina sub forma de compusi glucuronici, 

insa viteza de metabolizare a cantitatii ramase nu a fost elucidata. Nu au fost efectuate 

studii pe termen lung, insa studile de mutagenitate si cele efectuate timp de 24 saptamani 

asupra aparitiei adenomului de plamani au furnizat rezultate negative. Rezultatele unui 

studiu arata ca pot avea loc efecte adverse la omul care a ingerat aproximativ 2 g 

mentol/kg/zi. Alte dovezi ale expunerii umane arata ca exista o probabilitate redusa de 

aparitie a efectelor adverse la o doza de 0,2 mg mentol/kg/zi ingerata. 

NOEL oral= 560 mg/kg-zi; 100% absorptie dermala, MOE 

MOE =NOAEL (560 mg/kg-zi)/concentratie 

 

EVALUAREA SIGURANTEI 

Mentha Piperita (Mentă) Oil, Mentha Piperita (Mentă) Frunze Extract, Mentha Piperita 

(Mentă) Frunze, Mentha Piperita (Mentă) apa din frunze sunt obtinute de la planta 

denumita Mentha piperita.  

Uleiul este utilizat în prezent în preparatele cosmetice ca o componentă de parfumare, dar 

anterior au fost de asemenea descris ca agent de denaturare.Extractul şi frunzele sunt 

descrise ca aditivi biologici, insa doar extractul este raportat ca fiind utilizat. 

Apa de menta este descrisa ca un agent de aromatizare sau o componentă de parfumare, 

dar nu este în prezent nu mai este utilizat. Uleiul de menta este folosit la o concentraţie de 

<sau = 3% în formulări se îndepărtează prin clătire şi <sau = 0,2% în formulări care nu se 

îndepărtează prin clătire. Ulei de menta este compus în principal din mentol şi menthone. 



58 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

Ulei de menta este compus în principal din mentol şi menthone. Alte componente posibile 

includ pulegone, Mentofuran, şi Limone. Cele mai multe dintre datele de testare a 

sigurantei privesc uleiul de menta. 

Uleiul este considerat a prezenta "scenariul celui mai defavorabil caz", datorita 

numerosilor sai constituent, astfel încât datele referitoare la ulei au fost considerate 

relevante pentru întregul grup de ingrediente. 

Ulei de menta a fost minimal toxic în studiile orale acute. Studiile orale pe termen scurt şi 

sub-cronice au raportat leziuni cistice in cerebelul şobolanilor care au primit doze de ulei 

de menta ce conţinea pulegone, numai pulegone, sau cantităţi mari (> 200 mg / kg / zi) de 

menthone. 

Pulegone este, de asemenea, un hepatotoxină recunoscuta. Dozarea intradermica 

repetata cu ulei de menta a produs la iepuri reacţii moderate şi severe, deşi uleiul de 

menta nu pare a fi fototoxic. Ulei de menta a fost negativ prin testul Ames şi printr-un test 

de mutageneza pe limfom de şoarece, insa a furnizat rezultate echivoce printr-un test de 

aberaţie cromozomiala la celule fibroblast de hamster  chinezesc. Într-un studiu de 

carcinogenitate pentru pasta de dinţi şi a componentelor sale, nu s-au observat diferenţe 

evidente între soarecii tratati cu ulei de menta si cei tratati cu baza de pasta de dinti. Au 

fost raportate cazuri clinice izolate de iritare şi / sau sensibilizare la ulei de menta si / sau 

la componentele sale, dar uleiul de menta (8%) nu a fost un sensibilizator atunci când a 

fost testat dupa un protocol de maximizare. Este de aşteptat ca absorbţia cutanată a 

uleiului de menta sa fie rapida, urmata de cea a mentolului, o componentă majoră, dar în 

nici un caz nu ar fi mai mare decât absorbţia prin tractul gastro-intestinal. Din cauza 

toxicităţii pulegonei, concentraţia sigură a acestui constituent a fost limitata la <sau = 

1%.Această concentratie a putut fi atinsa atat prin controlarea timpului de recoltare cat şi 

prin tehnici de prelucrare. Există dovezi că mentolul poate intensifica penetrarea altor 

agenţi. Preparatorii au avertizat că aceasta intensificare a penetrării poate afecta utilizarea 

altor ingrediente a căror evaluare a siguranţei s-a bazat pe lipsa lor de absorbţie. Prin 

limitarea concentraţiei de pulegone din aceste ingrediente la 1%, s-a ajuns la concluzia că 

Mentha piperita (mentă) Oil, Mentha piperita (mentă) Extract, Mentha piperita (mentă) 

Frunze, Mentha piperita (mentă), Apă sunt sigure aşa cum sunt folosite în formulări 

cosmetice. (sursa: Int J Toxicol. 2001;20 Suppl 3:61-73. 

Sursa: Final report on the safety assessment of Mentha Piperita (Mentă) Oil, Mentha 

Piperita (Mentă) Frunze Extract, Mentha Piperita (Mentă) Frunze, and Mentha Piperita 

(Mentă) apa din frunze. 
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10. INFORMATII CU PRIVIRE LA PRODUSUL COSMETIC  

Includerea oricăror informaţii suplimentare care nu sunt cuprinse la alte poziţii din 

partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, dar care sunt considerate 

relevante pentru a realiza evaluarea siguranţei produsului. 

Această secţiune din raportul privind siguranţa produsului cosmetic conţine alte informaţii 

relevante, fie referitoare la produs sau la formulări similare, de exemplu studii existente 

realizate pe voluntari umani, fie referitoare la substanţe specifice, cum ar fi concluziile 

confirmate şi dovedite temeinic ale evaluărilor riscurilor, realizate în alte domenii relevante. 

Această secţiune ar putea fi utilizată pentru a face referire la informaţiile privind 

substanţele sau amestecurile utilizate şi în alte tipuri de produse, cum ar fi alimentele şi 

produsele farmaceutice. 

 

 

A fost efectuat un test pentru verificarea compatibilitatii produsului cosmetic « ULEI 

VOLATIL DE MENTA (MENTHA PIPERITA) » prin aplicare dermala  unica in conditii 

neocluzive (patch-test), in conditii experimentale exagerate, la 10 subiecti cu varsta 

cuprinsa intre 18 si 65 ani. Rezultatele studiului nu au evidentiat reactii adverse de tip 

iritativ sau inflamatorii la subiectii testati. Protocolul si rezultatele studiului insotesc 

prezentul raport. 

 

. 

 

 

 

 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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STUDIU DE IRITABILITATE A PIELII PRIN PATCH – TEST 
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2. PRINCIPUL METODEI 

Metoda consta in aplicarea ocluziva a produsului cu ajutorul patch-ului (de obicei Camera 

Finn- plasturi de aluminiu cu volumul de 20 microlitri sau alt tip de plasture care asigura 

conditii de testare similare) pe pielea spatelui sau a antebratului a 10 de subiecti umani. 

Activitatea iritativa a produsului este evaluata clinic: 

- la 30 de minute (T1) dupa aplicare ( potential iritativ imediat) 

- la 48 de ore (T2) (potential iritativ) 

prin observarea eritemului indus de catre produs. 

Produsele sunt clasificate cu ajutorul unei scale de iritabilitate care porneste de la valoarea 

“ne-iritant” si se sfarsteste cu valoare “foarte iritant”, in functie de severitatea reactiilor de 

iritare observate, precum si in functie de frecventa de aparitie la diferiti subiecti. 

 

3. SELECTIA SUBIECTILOR 

 

3.1. Criterii de admitere si inrolare a subiectilor 

 

Procedurile de inrolare si acceptare a subiectilor ce urmeaza a fi supusi testului, sunt 

descrise in scopul de a li se asigura toate informatiile despre studiu si de a fi avertizati 

asupra posibilelor riscuri sau consecinte ce rezulta in urma participarii lor la test. 

Fiecare subiect va citi si va semna asentimentul sau la protocolul descris mai jos. Acest 

protocol va fi prezentat de catre evaluator, inainte de participarea la testul propriu-zis. 
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Selectia a fost efectuata in concordanta cu criteriile prezentate mai jos: 

 

3.b. Criterii de includere 

 

- Rasa : caucaziana 

- Varsta : adulti cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani; numarul subicetilor 

mai varsnici de 55 de ani trebuie sa nu depaseasca 10% din totalul 

lotului. 

- Sex : barbati sau femei 

- Starea de sanatate : fara patologie in perioada imediat premergatoare 

studiului cat si in timpul acestuia; 

- Cel putin absolvent de studii medii 

- Usor de contactat 

 

3.c. Criterii de excludere 

 

- Persoane care nu pot fi incluse deoarece nu respecta criteriile de la 

punctul 3.b. 

- Subiectii care au participat la teste epicutanate in ultimele patru 

saptamani sau la testari de sensibilizare in ultimele sase luni; 

- Subiectii care urmeaza tratament farmaceutic sistemic sau local, care 

poate influenta testul (ex. antihistaminice, cortizon, etc) 

- Femei insarcinate sau care alapteaza 

- Persoane care au prezentat chiar si temporar boli cutanate cronice 

- Subiecti care sunt expusi de obicei sau care au fost expusi recent la 

radiatii UV; 

- Persoane care au demonstrat ca prezinta intoleranta la medicamente, 

produse cosmetice, nichel. 

 

3.d. Intreruperea studiului 

 

Studiul poate fi intrerupt intr-una din urmatoarele situatii : 

- indisponibilitatea subiectului; 

- libera alegere a subiectului de a nu mai participa la studiu 

- motive care nu sunt de natura clinica 

- motive de natura clinica care nu au legatura cu studiul (ex. imbolnavire, 

interventie chirurgicala; etc) 

- motive de natura clinica legate de studiu (iritare puternice sau reactii 

alergice) 

 

Toate evenimentele legate de intreruperea studiului vor fi trecute in raportul final. 

 

3.e. Restrictii 

 

Se impun urmatoarele restrictii asupra subiectilor in perioada testarilor: 
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- sa nu foloseasca produse sau detergenti pe aria de testat 

- sa nu umezeasca stripul (plasturele) 

- sa nu practice sport 

- sa nu se expuna la radiatii UV; 

4. MODUL DE LUCRU 

 

Produsele sunt introduse in plasture (cu diamterul de 8 mm, 50 mm2 suprafata, si volum 

de 20 microlitri). 

Plasturele este introdus in strip (ce poate fi Scanpor sau orice alt inlocuitor – 2 x 5 plasturi 

pentru un strip) pe o suprafata de piele de 60 cm2> 

Produsul de testat este introdus direct in plasture . Se aplica doi plasturi continand acelasi 

produs. 

Pentru pudre, pentru produsele cu matrice sub forma de petrolatum, sau geluri cu 

compozitie de parfumare sau produsele cu baza inerta de emulgator se foloseste acest 

tipul Scanpor, insa pentru produsele fluide se foloseste un disc de hartie absorbanta 

saturata care se introduce in plasture. 

Produsele cosmetice care contin surfactanti sunt testate in dilutie, efectuata astfel incat 

concentratia de substanta activa sa fie de 7%. 

Pentru produsele care nu sunt de natura cosmetica (ex. detergenti de suprafata si pentru 

obiecte) acestea se testeaza in dilutie, cu o concentratie de substanta activa de 1%, cu 

exceptie in cazul in care producatorul indica in instructiunile lui de folosire o alta 

concentratie. 

Aplicarea plasturelui (sau a Camerei Finn) este efectuata la cateva minute dupa imbibare 

pentru a evita evaporarea sau uscarea produsului. 

Celulele (camerele) sunt aplicate se spate sau pe antebratul fiecarui subiect, pe piele 

sanatoasa, curatata in prealabil de sebum. 

Dupa aplicarea plasturelui si respectiv a stripului, se apasa usor asa incat sa iasa aerul si 

aderenta sa fie perrfecta. 

Peste intregul camp se mai aplica un plasture (de obicei Micropore sau un alt plasture cu 

proprietati similare) care sa asigure u buna aderare a sistemului. 

 

4.a. Puncte de normalizare si control 

 

Concomitent cu cele prezentate mai sus, se aplica si un plasture gol in acelasi mod si 

conditii cu plasturii continand substanta de testat. 

Un alt plasture continand ulei de vaselina sau apa distilata va fi aplicat concomitent si in 

aceleasi conditii in situatia in care produsul se testeaza in dilutie cu matricea respectiva. 

In cazul in care apare o reactie iritativa la nivelul plasturilor situati in aria de control 

(plasture gol sau matrice), aceasta insemana ca subiectuil este alergic sau sensibil la 

matrice sau ca el nu este sanatos. In acest caz, subiectul este indepartat din studiu si este 

inlocuit cu altul. 

 

4.b. Inregistrarea rezultatelor 

 

La 30 de minute dupa aplicare (T1), jumatate din  stripuri sunt indepartate si se evalueaza 

Potentialul Iritativ Imediat (PII); 
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4.c. Metoda de strangere a datelor 

 

Dupa tipul afectat aplicarii, aria de testat este marcata si stripul este inlaturat. 

Aria de aparitie a reactiilor pe piele se controleaza imediat. 

Reziduurile de produs de pe piele sunt eliminate cu un tampon de vata. Rezultatele sunt 

inregistrate la 30 de minute dupa indepartarea stripului, in scopul de a permite inrosirii 

cauzate de strip sa dispara de pe piele. 

Produsele care cauzeaza iritatii sunt identificate cu ajutorul unei folii transparente pe care 

se reproduc pozitiile plasturilor din aria de testat.  

O inrosire evidenta dupa 30 de minute este considerata ca fiind un semn de iritatie 

cauzata de catre produs; 

 

 

Exista 6 tipuri de reactie: 

 

- -             fara eritem 

- + / -        eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase” 

- +            eritem, omogen neclar 

- ++          eritem, evident, de rosu stralucitor, contur bine definit 

- +++        eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule 

- ++++      necroza 

 

Se mai face o verificare la 24 de ore dupa indepartarea plasturelui (T3) 

O inrosire persistenta este considerata ca fiind reactie alergica subiectiva la una din 

componentele produsului sau o iritatie prelungita. 

 

5. INTERPRETAREA DATELOR 

 

Potentialul Iritativ Imediat (PII) si Potentialul Iritativ sunt evaluate separat. 

 

Potentialul Iritativ a produsului este evaluat luand in considerare urmatoarele : 

 

- numarul de reactii pe care le cauzeaza produsul din numarul total de subiecti la timpul 

(T2); 

- severitatea reactiilor iritative observate, si in in mod special: 

- eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase”;daca dispare dupa 24 de ore de 

la indepartarea produsului nu este luat in considerare la calculul final 

- eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule sau necroza; reactiile se socotesc 

dublu 

 

 

Potentialul iritativ final se calculeaza luand in considerare procentul de subiecti care 

prezinta fenomenele iritative de diferite grade conform descrierii anterioare la timpul T2 ( 

Tabelul 1) 
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O inrosire persistenta sau o reactie detectata in timpul celei de-a doua citiri (T3) nu este 

luata in considerare la calculul final, insa este raportata separat ca fiind o reactie alergica 

subiectiva la componentele produsului sau ca un caz de ititabilitate prelungita. 

 

Tabelul 1 : VALORI DE IRITABILITATE (PII sau PI) 

 

PROCENT DE IRITATII IRITATIE 

   0 % ≤ 5 % Fara reactie  

> 5 % ≤ 10 % Minima 

> 10 % ≤ 30 % Moderata 

> 30 % ≤ 50 % Medie 

> 50 % ≤ 80 % Puternica 

> 80 % ≤ 100 % Maxima 

 

 

7. CONCLUZII 

La acest capitol s-au notat urmatoarele : 

- numarul de subiecti care au finalizat testul conform programarii initiale 

- rezultatele privind Potentialul Iritativ Imediat legat de inducerea reactiilor iritative asupra 

subiectilor dupa 30 de minute de aplicare ocluziva (T1) – sunt prezentate in anexa 

- rezultatele privind Potentialul Iritativ legat de inducerea reactiilor iritative asupra a 

subiectilor dupa 48 de ore de aplicare ocluziva (T2) sunt prezentate in anexa 

- alte fenomene raportate de subiecti –  

- reactiile observate la timpul (T3) de citire 

 

8. CONCLUZII 

In baza testarilor dermatologice efectuate conform metodologiei descrise anterior, se 

poate spuna ca  

 

Produsul  

ULEI VOLATIL DE MENTA (MENTHA PIPERITA) 

Fabricat si comercializat de firma SC NATURAL ESSENTIAL SRL - Romania, cu formula 

calitativa si cantitativa declarata, conform fisei anexate, poata fi clasificat ca NEIRITANT in 

contact cu epiderma, pentru un lot de 10 de subiecti, selectati conform criteriilor descrise in 

protocolul de lucru 
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FISA DE DATE A PROBEI SUPUSE EXPERTIZEI - 2/2019 

 

Denumirea comerciala : ULEI VOLATIL DE MENTA (MENTHA PIPERITA) 

Cod de bare : <prototip> 

numarul de lot – -prototip 

data fabricatiei, -  

termen de valabilitate sau data expirarii – …. 

un cod numeric atribuit pe parcursul receptionarii probei, experimentului, furnizarii datelor 

catre beneficiar, arhivarea datelor si a contra-probei si re-evaluare in caz de litigiu 

0304NE02 

data la care a fost primit produsul pentru testat : 14.09.2020 

data pentru care contra-proba nu mai este valabila : 14.12.2020 

date legate de importator SC NATURAL ESSENTIAL - Romania 

conditia in care se prezinta proba prelevata :  

buna,      

satisfacatoare,    

nesatisfacatoare   

sigilata     

nesigilata:     

descrierea produsului :  

cantitate:  

forma fizica (stare de agregare): fluid aromat 

Formula calitativa si cantitativa (INCI) : conform specificatiei tehnice  

-      conform dosarului de produs  

- declarata pe eticheta    

Daca exista informatii suplimentare privind alte testari ale produsului, si daca s-au 

semnalat reactii adverse la anumiti utilizatori – nu exista 

 

Concluzii: In baza testarilor dermatologice efectuate, produsul ULEI VOLATIL DE 

MENTA (MENTHA PIPERITA) este NEIRITANT pentru epiderma umana iar compozitia 

este conforma normativelor nationale existente.  

Se recomanda notificarea produsului ULEI VOLATIL DE MENTA (MENTHA PIPERITA) si 

comercializarea acestuia pe piata romaneasca. 

 

 

Lucrat,         

Cercetator pr. I Pauna Marin  

ALP75143, eliberata de Ministerul Sanatatii-  
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6. REZULTATE 

Rezultatele vor cuprinse in urmatoarul raport de incercari (testari): 

- Denumirea produsului: ULEI VOLATIL DE MENTA (MENTHA PIPERITA) 

- Concentratia in care a fost testat : 0.5%  

 

POTENTIAL IRITATIV IMEDIAT (PII) 

(la 30 de minute dupa aplicarea produsului T1) 

Numar total de subiecti 10 

Cazuri de eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase” 

Cazuri de eritem, omogen neclar 

Cazuri de eritem, evident, de rosu stralucitor, contur bine definit 

Cazuri de eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule 

Cazuri de necroza 

0 

0 

0 

0 

0 

Numar total de cazuri 0 

Procentaj de iritatii 0% 

 

POTENTIAL IRITATIV (PI) 

(la 48 de ore dupa aplicarea produsului T2) 

Numar total de subiecti 10 

Subiecti cu piele iritata 

A. Cazuri de eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase” 0 

B. Cazuri de eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase”     

     care persista dupa 24 de ore 

0 

C. Cazuri de eritem, omogen neclar 0 

D. Cazuri de eritem, evident, de rosu stralucitor, contur bine definit 0 

E. Cazuri de eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule 0 

F. Cazuri de necroza 0 

Numar total de cazuri de iritare (B + C + 2E + 2F) 0 

Procent de iritatii 0% 

Cazuri de iritare care persista dupa 24 de ore (C,D,E,F) 0 

Iritatii intarziate.cazuri de alergii raportate dupa 24 de ore 0 

 

 Procentaj de iritatii Rezultate 

PII 0% Fara reactie 

PI 0% Fara reactie 

 

Concluzii: In baza testarilor dermatologice efectuate, produsul ULEI VOLATIL DE 

MENTA (MENTHA PIPERITA) este NEIRITANT pentru epiderma umana iar compozitia 

este conforma normativelor nationale existente.  

Se recomanda notificarea produsului ULEI VOLATIL DE MENTA (MENTHA PIPERITA) si 

comercializarea acestuia pe piata romaneasca. 

Lucrat,         

Cercetator pr. I Pauna Marin 

ALP75143, eliberata de Ministerul Sanatatii-  
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PARTEA B – Evaluarea sigurantei produsul cosmetic 

 

1. CONCLUZIA EVALUARII 

Evaluarea datelor disponibile referitoare la produs si informatiile asupra ingredientelor 

declarate de producator in documentatia inaintata indica un risc acceptabil capabil sa 

contrabalanseze beneficiile utilizarii de catre consumator.  

Studiul efectuat pentru identificarea potentialului iritativ imediat (PPI) nu a evidentiat efecte 

adverse la 10 subiecti voluntari sanatosi selectati conform criteriilor protocolului. 

Din documentele puse la dispozitie de catre solicitant, reiese ca produsul « ULEI VOLATIL 

DE MENTA (MENTHA PIPERITA) » contine ingrediente avand un istoric indelungat de 

utilizare si care pana in prezent nu au fost luate incluse intr-un program de revizuire a 

sigurantei al Comisie Europene, generat de rapoarte cu privire la reactii adverse 

Produsul a fost  evaluat in conform Documentului Indrumator no. SCCS/1501/12 “The 

SCCP's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety 

Evaluation- 8th Revision adaoptat in plenara din 11 decembrie 2012. In calcului scenariilor 

de expunere s-au folosit si valori ale parametrilor din programul ConsExpo (recunoscut de 

comitetele stiintifice europene aplicabil la modelarea expunerii tuturor produselor destinate 

consumatorilor neprofesionisti).  

Marjele de siguranta calculate pentru ingredientii declarati de producator (MoS) sunt 

≥ 100, astfel incat exista un risc scazut de toxicitate sistemica pentru consumator. 

Firma SC NATURAL ESSENTIAL SRL -Romania, răspunde in calitate de producator si 

persoana responsabila cu plasarea pe piata - asupra respectarii prevederilor de la art.  3, 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cu art. 19 alineatele (1), (2) si (5), precum si cu 

articolele 20, 21, 23 şi 24.din Regulamentul (CE) no. 1223/2009. Firma SC NATURAL 

ESSENTIAL SRL – Romania îşi asumă răspunderea pentru conţinutul documentaţiei 

prezentate, etichetei şi fişei tehnice care au stat la baza intocmirii prezentului raport. 

2. AVERTISMENTE SI INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CARE FIGUREAZĂ PE 

ETICHETĂ 

Acest produs nu este comestibil 

Ingrediente cu potential alergen care trebuie mentionate in fisa cu date de 

securitate/ eticheta produsului (denumire INCI): benzyl alcohol, citral, citronellol 
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3. RAŢIONAMENT 

Prezenta concluzie se bazeaza pe profilul de siguranta al ingredientelor, rezultatele 

calculului expunerii consumatorului si valorile marjei de siguranta. 

 

4. CALIFICAREA EVALUATORULUI ŞI APROBAREA PĂRŢII B 

Numele şi adresa persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

Str. Ing. Giulini nr.2, sector 6 Bucuresti 

J40/5256/16.04.2003  

CUI 15373210 

 

 

 

Dovada calificării persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 

Acest raport s fost elaborat pe baza informatiilor furnizate de SC NATURAL ESSENTIAL 

SRL precum si reteta continand ingredientele folosite in formulare. Autorul raportului are 

pregatire teoretica si practica in biologie, specialitatea citotoxicologie. 

Este cercetator principal gradul I si a lucrat 30 ani in Institutul de Sanatate Publica 

Bucuresti, in prezent denumit Institutul National de Sanatate Publica. 

Pana la retragerea din activitate la limita de varsta, prin calificarea sa a colaborat in 

elaborarea legislatiei si a sprijinit din punct de vedere tehnic deciziile Ministerului Sanatatii 

in domeniul protectiei mediului, preponderent siguranta cosmeticelor. A fost doctorand in 

citotoxicologie, participand la derularea a numeroase contracte de cercetare. A activat in 

domeniul academic, ocupand functia de asistent in cadrul Facultatii de Biologie, 

Universitatea Bucuresti. La data intreruperii colaborarii cu Institutul de Sanatate Publica 

Bucuresti, gradul stiintific ocupat a fost de cercetator principal gradul I. 

 

 

Data si semnătura persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 

 


