
 
 

 
РОЗА  
СТАНДАРТИЗИРАН ЕКСТРАКТ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА 

 
 

 

СУРОВИНА         
Название:    Роза 
Латинско име:  Rosa Damascena Mill 
Ботаническа част:  Цвят  
Състояние:    Свежо 
Произход:    България 
Сезонност:    Април-Май 
 
РАЗТВОРИТЕЛ        
Вид:  Разтворител за хранителни цели 

Съглсно Директива 97/60/EC 
Остатък в екстракта:  По-малко от 0.1 g разтв./kg екстракт 
 
ЕКСТРАКТ                
Код на продукта : BRda-20.1 
Съдърж ание:  BOTFEXTM е 100% натурален висококачествен екстракт получен от 

декларираната суровина и ботаническа част без никакви добавки и 
възпроизвеждаеми микроорганизми. Съдържа в състава си само 
природни компоненти присъстващи в изходната суровина. Съответсва 
на EC Flavouring Regulation No. 1334/2008 за ароматизиращи препарати. 

Производство:  Чрез екстракция с втечнен газ при максимална температура до 25o C. 
Стандартизация :  Екстрактът отговаря на декларираното количество етерично масло – 

минимум 20% об/м.  
Идентификация :   INCI-Име (CTFA) Rosa Damascena Flower Extract 
    CAS-No. 90106-38-0 

EINECS-No. 290-260-3 
Външен вид:  Червено - жълта бистра маслообразна течност над 250 С със силен 

характерен мирис на изходната суровина. 
Съдърж ание етерич. масло:  Минимум 20% об/м.  
Рандеман:    1 kg екстракт е равен на 400  kg суровина. 
Химичен състав и свойства :  
ПАРАМЕТЪР СТОЙНОСТ ПАРАМЕТЪР СТОЙНОСТ 
Етерично масло (ASTA) 20 – 22% об/м Плъност @20o C - 
Летлива фракция @105o C - Коеф. на пречупване - 
Остатък на разтворител < 0.1 g/kg Киселинно число 11 mg KOH/g 
Основни съставки GC-MS:  Пламна температура  >61o C 
(над 1%) Phenylethyl Alcohol – 59 %   
 beta-Citronellol – 12 %   
 n-Nonadecane – 3,5 %   
 Phenethyl acetate – 3 %   
 n-Tetracosanol-1 – 3 %   
 (9E)-9-Nonadecene – 2 %   
 n-Heneicosane – 2 %   
 Други екстрактни в-ва    
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Разтворимост:  Добре разтворим в слънчогледово и др. видове масла, частично 
разтворим във водо-спиртен разтвор 40% об. и неразтворим във вода. 

Антиоксидантна активност:  Определени чрез DPPH метода, концентрацията инхибираща 50%  
DPPH радикала IC50, максимален процент на инхибиране и 
относителната концентрация на екстракта са:   

IC50, mg/ml Максимално инхибиране, mg/ml При концентрация, % 
   

Антимикробна активност:  Минималната инхибираща концентрация (MIC) и минималната 
бактерицидна концентрация (MBC) срещу различни видове тест 
микроорганизми са: 

Тест микроорганизъм Произход MIC, % м/об MBC, % м/об 
Staphylococcus epidermidis Клиничен изолат   
Staphylococcus aureus ATCC 6538   
Escherichia coli Хранителен изолат   
Escherichia coli ATCC 8739   
Salmonella abony Клиничен изолат   
Salmonella abony ATCC 6017   
Pseudomonas auruginosa Хранителен изолат   
Pseudomonas auruginosa ATCC 9627   
Candida albicans Клиничен изолат   
Candida albicans ATCC 10231   
 
ОПАКОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ        
Единични обеми:   Неограничено 
Вид:     Алуминиева бутилка с вътрешно покритие от епоксидна смола. 
Затваряне:  PP винтова капачка с разкъсваема лента против нерегламентирано 

отваряне, LDPE тапа с пръстен за издърпване. 
Трайност и съхранение: 2 години, съхранявай на студено, тъмно и сухо място. 
Транспорт:   Не е опасен товар, без специални изискавания. 
 
ОБХВАТ НА ОФЕРТА           
Оферираната цена включва: 

1. Мостра от партидата на доставка 
2. Декларирано количество и качество екстракт 
3. Етикетирани бутилки с лента 
4. Информационен лист за безопастност 2006/1907/EC 
5. Техническа спецификация на екстракта 

GC-MS анализ на партидата на доставка по запитване. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ            
Този екстракт е годен за консумация и е подходящ за използване в ХВП, парфюмерия, козметика и др. 
Продуктът може да бъде вложен в концентрирана или разредена в хранителни масла форма ( в 
зависимост от приложението).  
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ            
Ф ирма :    ЕКСТРАКТУМ ООД 
Лице за контакти:   доц. д-р инж. Ненко Ненов 
Адрес:     4000, Пловдив, ул. Скайлер №4 
Телефони:    +359 897 237 904 
E-mail:    nenonenov@e-xtracts.com 
Интернет:    e-xtracts.com 
Skype:     e-xtracts 
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