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Wstęp 

«Inteko Polska» poszukuje partnerów do sprzedaży 
ekstraktów olejowych z roślin leczniczych                             i 
aromatycznych – MAP oraz  inwestorów do relizacji 
projektu w Polsce.  

 

Produkty MAP mają zastosowanie w następujących 
branżach: 

  Terapia – zastosowanie farmaceutyczne i profilaktyczne 

  Aromaty -  zastosowanie w produktach kosmetycznych 

  Żywnośd – przyprawy i  składniki produktów 

  

 

INTEKO POLSKA SP. Z O. O. 
NOWE TECHNOLGIE 



 
 «INTEKO» - Innowacyjne Produkty  

 

       

 Grupa «INTEKO» działa na Ukrainie i produkuje zaawansowane preparaty z roślin 
leczniczych i aromatycznych - MAP. Produkty «INTEKO» są opracowane we współpracy 
z jednostkami naukowymi w tym Instytutem Problemów Kriobiologii i Kriomedycyny 
Charkowskiej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. 
 
  «INTEKO»  posiada wdrożoną technologię do produkcji 100% ekstraktów olejowych z 
roślin MAP z zastosowaniem. 
 
 «INTEKO» sprzedaje ekstrakty olejowe dla firm farmaceutycznych i kosmetycznych 
producentów ukraioskich.  
  
  W ramach rozwoju  Grupy «INTEKO»  powołano Inteko Polska  Sp. z o. o. dla obsługi 

klientów w Polsce i krajach EU.  



 
       Grupa «INTEKO» Struktura Organizacyjna  
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Grupa «INTEKO» Model Biznesowy 

 Posiadanie technologii produkcji 
ekstraktów olejowych z roślin MAP z 
zastosowaniem skroplonych gazów 
freonowych, gwarantującej 100% 
czystego koncentratu, opatentowane 
na Ukrainie 
 

 Produkcja i sprzedaż ponad 300 kg 
ekstraktów z roślin MAP ukraioskim 
firmom z branż: farmaceutycznych, 
kosmetycznych i perfumeryjnych 
 

 Budowa fabryki do produkcji, 
konkurencyjnych jakościowo i 
cenowo, ekstraktów olejowych z 
roślin MAP w Polsce 

 
            
 
  
 
 

 
 

«Inteko» w Polsce 

Stworzenie dokumentacji i certyfikacja produkcji 
ekstraktów z roślin MAP w Polsce. 
Przygotowanie projektu produkcji ekstraktów w Polsce. 

 

Przygotowanie i uruchomienie produkcji ekstraktów 
olejowych z roślin MAP w Polsce . 
Podpisywanie umów z klientami. 

 
Zapoczątkowanie i rozwijanie sprzedaży  ekstraktów 
olejowych z roślin MAP wyprodukowanych w Polsce na 
rynek polski i europejski. 
 



Produkty 

        Główne produkty «INTEKO Sp z o o» na obecnym etapie: 

    Ekstrakt olejowy z lawendy:  

Ma około 250 składników aktywnych w wysokim stężeniu powszechnie 
stosowanych głównie w przemyśle: perfumeryjnym, kosmetycznym              
i  farmaceutycznym. 

    Ekstrakt olejowy z nagietka:  

Jest bardzo bogaty w zbiór kwasów organicznych, olejki eteryczne i wiele 
korzystnych mikroelementów oraz składników aktywnych, które mogą byd 
stosowane w przemyśle: farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.  

    Ekstrakt olejowy z rumianku:  

Zawiera wiele przeciwutleniaczy, alkoholi triterpenowych, kwasów i 
mikroelementów, które mogą byd wykorzystywane w przemyśle: 
farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym. 



Zalety Produktu 

                    
 
 
          
 

 
 
 

 

 

Ekstrakt 
100% 

Ekstrakt 
20 - 30%  

Technologia  produkcji «INTEKO»  
 
 

    Inne technologie produkcji 
 
 

 
 
Dzięki technologii produkcji opartej na 
zastosowaniu skroplonych gazów 
freonowych «INTEKO» produkuje 
wydajny, 100% ekstrakt olejowy z roślin 
MAP.  
 
Inne technologie produkcji ekstraktów 
olejowych prowadzą do uzyskania mniej 
wydajnych,  20 - 30% ekstraktów, 
ponieważ :  
• destylacji parowej - gorąca para ma 
negatywny wpływ na surowiec  
• tłoczeniu na zimno – nie jest możliwe 
wyciągnięcie wszystkich pożytecznych 
substancji z surowca 
• ekstrakcji z wykorzystaniem innych olei 
np. słonecznikowego – niemożliwym jest 
pozyskanie z surowca wszystkich 
składników wpływających na 
koncentrację ekstraktu  
• ekstrakcji za pomocą CO2 – wysokie 
ciśnienia mają  negatywny wpływ  na      
surowiec. 
 



Opis technologii 

• Do produkcji ekstraktów olejowych z roślin MAP «INTEKO» wykorzystuje technologię 
ekstrakcji niskotemperaturowej opartą na stosowaniu skroplonych gazów freonowych. 

• Ekstrakcja niskotemperaturowa umożliwia wyodrębnianie składników surowca, bez utraty ich 
właściwości, ale to środki stosowane podczas ekstrakcji wpływają na jakośd i koncentrację 
produktu. 

• Dzięki tej technologii produkty «INTEKO» są w 100% skoncentrowane i zawierają 
najważniejsze składniki surowca. 

• Technologia produkcji ekstraktów stosowana przez «INTEKO» powoduje, że ekstrakty są 
wolne od: konserwantów, GMO i nie powodują reakcji alergicznych. 

 

 
 
 
          
 

 
 

 



Ekstrakt Olejowy z Lawendy 
 

         Produkowany przez  «INTEKO» ekstrakt olejowy z lawendy  ma barwę  jasnożółtą lub jest bezbarwny i ma 
słodki ziołowo – kwiatowy zapach. Ze względu na swoje właściwości może byd stosowany w przemyśle: 

 

  farmaceutycznym, w aromaterapii polecanej przy chorobach: reumatoidalnych, układu nerwowego, 
nadciśnieniu tętniczym, a także w środkach  przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych              i 
przeciwbólowych oraz jako środek poprawiający zapach leków 

 

 dermatologicznym i kosmetycznym, w leczeniu i profilaktyce: stanów zapalnych skóry, owrzodzeo, ran, 
oparzeo, egzemy, trądziku, opryszczki, rozstępów, łupieżu suchego, łysienia, starzenia się skóry, nadmiernej 
potliwości, infekcji grzybiczych i łuszczycy 

 

 perfumeryjnym, jako składnik kompozycji zapachowych: perfum, mydeł, płynów do kąpieli, kremów, 
balsamów 

 

 spożywczym, jako dodatek zapachowy do napojów alkoholowych i wyrobów cukierniczych oraz jako 
dodatek do potraw z tłustych mięs 

 

 chemicznym, w środkach do odstraszania: mrówek faraona, wołków zbożowych, mszyc, moli ubraniowych, 
os, komarów. 

 

 

 

 

 



           Właściwości produktów - ekstrakt z lawendy 

        
       
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Właściwości fizyczne i chemiczne: 
Kolor: ciemnozielony  
Gęstośd (g/ml):  0,917-0,927  
Wartośd kwasowa (mgKOH/g): 1.6  
Wartośd peroksydowa (mol/kg): 2.1  
Zawartośd wody (%): 0.8   
Zawartośd zanieczyszczeo nieoleistych (%): 0.05  
Wskaźnik ostrej toksyczności skórnej: 0  
Wskaźnik podrażnienia skóry: 0  
Obecnośd mikroorganizmów (CFU/g (cm3)): Enterobacteriaccae spp: Nieobecny w 1,0 g  
                                                                               Staphylococcus aureus: Nieobecny w 1,0 g 
                                                                               Psceudomonas aeruginosa: Nieobecny w 1,0 g 
Drożdże i liczebniki (CFU/g (cm3)): 16    
Konserwanty: nie 
GMO: nie  
Alergeny: nie   
 
Zagrożenia: 
- w normalnych warunkach użytkowania nie ma niebezpieczeostwa pożaru lub wybuchu 
 - nie zidentyfikowano niebezpiecznych reakcji organizmu 
 - produkt nie drażni oczu 
-produkt nie powoduje uszkodzeo roślinnych, gdy jest odpowiednio używany 
- produkt ulega biodegradacji 
 
Przechowywanie: 
- Zaleca się przechowywanie produktu w czystych, lekkich pojemnikach w temp. + 4 ... + 10ºC do 6 
miesięcy i w temperaturze -18 ... -22ºC do 24 miesięcy 
 
                             
 



Ekstrakt Olejowy z Nagietka 

         Ekstrakt olejowy z nagietka posiada również szereg korzystnych właściwości i ze względu na nie także ma 
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:  

 

 w przemyśle farmaceutycznym może byd stosowany przy leczeniu stanów zapalnych: gardła, krtani, jamy 
ustnej, zapalenia spojówek, niestrawności, wspomagania: pracy wątroby, gojenia się ran, odmrożeo, 
żylaków, odleżyn, łagodzenia dolegliwości kobiecych, regeneracji, uodpornienia organizmu 

 

 w przemyśle dermatologicznym i kosmetycznym może byd stosowany w leczeniu i pielęgnacji skóry – jej: 
regeneracji, nawilżaniu, zmiękczaniu, leczeniu trądziku, zaskórników, łuszczenia się skóry i rozstępów 

 

 w przemyśle spożywczym doskonale sprawdzi się przede wszystkim przy wzmacnianiu smaku i zapachu 
sałatek warzywnych i owocowych 

 

 w przemyśle chemicznym może byd zastosowany, jako barwnik nadający tkaninom żółty kolor 

 

 w aromaterapii może byd stosowany  jako środek zmniejszający stres i poprawiający nastrój. 



           Właściwości produktów - ekstrakt z nagietka 

Właściwości fizyczne i chemiczne: 
Kolor: ciemnopomaraoczowy 
Gęstośd (g/ml):  0,917-0,927  
Wartośd kwasowa (mgKOH/g): 1.4  
Wartośd peroksydowa (mol/kg): 1.9 
Zawartośd wody (%): 0.8   
Zawartośd zanieczyszczeo nieoleistych (%): 0.05  
Wskaźnik ostrej toksyczności skórnej: 0  
Wskaźnik podrażnienia skóry: 0  
Obecnośd mikroorganizmów (CFU/g (cm3)): Enterobacteriaccae spp: Nieobecny w 1,0 g  
                                                                               Staphylococcus aureus: Nieobecny w 1,0 g 
                                                                               Psceudomonas aeruginosa: Nieobecny w 1,0 g 
Drożdże i liczebniki (CFU/g (cm3)): 15   
Konserwanty: nie 
GMO: nie  
Alergeny: nie   
Biodegradacja: tak 
 
Zagrożenia: 
- w normalnych warunkach użytkowania nie ma niebezpieczeostwa pożaru lub wybuchu 
- nie zidentyfikowano niebezpiecznych reakcji organizmu 
- produkt nie drażni oczu 
- produkt nie powoduje uszkodzeo roślinnych, gdy jest odpowiednio używany 
 
Przechowywanie: 
- Zaleca się przechowywanie produktu w czystych, lekkich pojemnikach w temp. + 4 ... + 10ºC 
do 6 miesięcy i w temperaturze -18 ... -22ºC do 24 miesięcy 



Ekstrakt Olejowy z Rumianku 
         Olejek z rumianku, tym bardziej w postaci skoncentrowanej, jaką  gwarantuje firma «INTEKO» , jest bardzo 

bogaty w związki o specyficznych właściwościach leczniczych, które sprawiają, że rumianek ma opinię 
jednej z najcenniejszych roślin leczniczych.  Ekstrakt olejowy z rumianku może byd wykorzystywany między 
innymi w: 

 

 przemyśle farmaceutycznym jako składnik preparatów i mieszanek leczniczych, które mogą byd pomocne 
miedzy innymi przy: zapaleniu spojówek, gojeniu się ran, problemach trawiennych, bólach brzucha, 
nadkwaśności żołądka, chorobie wrzodowej, zwalczaniu infekcji gardła i jamy ustnej oraz problemach ze 
snem 

 

 przemyśle dermatologicznym i kosmetycznym, w preparatach  leczących i zapobiegających trądzikowi, 
łagodzących owrzodzenia, oparzenia, świąd, łupież, a także jako składnik wielu kosmetyków , w tym 
kremów, maseczek, płynów do mycia i kąpieli przeznaczonych przede wszystkim do skóry delikatnej i 
wrażliwej oraz kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów 

 

 w aromaterapii, w preparatach służących do: rozluźnienia, odprężania i kojenia skołatanych nerwów. 

 

 

 

 



         Właściwości produktów - ekstrakt z rumianku  

Właściwości fizyczne i chemiczne: 
Kolor: brązowo-zielony  
Gęstośd (g/ml):  0,917-0,927  
Wartośd kwasowa (mgKOH/g): 1.5  
Wartośd peroksydowa (mol/kg): 2.0 
Zawartośd wody (%): 0.8   
Zawartośd zanieczyszczeo nieoleistych (%): 0.05  
Wskaźnik ostrej toksyczności skórnej: 0  
Wskaźnik podrażnienia skóry: 0  
Obecnośd mikroorganizmów (CFU/g (cm3)): Enterobacteriaccae spp: Nieobecny w 1,0 g  
                                                                               Staphylococcus aureus: Nieobecny w 1,0 g 
                                                                               Psceudomonas aeruginosa: Nieobecny w 1,0 g 
Drożdże i liczebniki (CFU/g (cm3)): 15   
Konserwanty: nie 
GMO: nie  
Alergeny: nie   
Biodegradacja: tak 
 
Zagrożenia: 
- w normalnych warunkach użytkowania nie ma niebezpieczeostwa pożaru lub wybuchu 
- nie zidentyfikowano niebezpiecznych reakcji organizmu 
- produkt nie drażni oczu 
- produkt nie powoduje uszkodzeo roślinnych, gdy jest odpowiednio używany 
 
Przechowywanie: 
- Zaleca się przechowywanie produktu w czystych, lekkich pojemnikach w temp. + 4 ... + 10ºC 
do 6 miesięcy i w temperaturze -18 ... -22ºC do 24 miesięcy 



Rynek MAP w Unii Europejskiej 

          Rynek ekstraktów olejowych z roślin leczniczych i aromatycznych – MAP gwałtownie rośnie. 
Produkcja i obrót ekstraktami z roślin MAP nie są jeszcze całkowicie rozwinięte, więc popyt na 
ekstrakty z roślin MAP nie jest do kooca zaspokojony. Cena ekstraktów olejowych z roślin 
leczniczych i aromatycznych rośnie. 

 

Według analizy przeprowadzonej przez Instytut Badao Naukowych, światowy rynek 
naturalnych i organicznych produktów do pielęgnacji ciała będzie szybko rozwijał się i rósł 
nawet o 13, 8% rocznie.  
 
 

Według  Międzynarodowej Rady ds. 
Roślin Leczniczych i Aromatycznych 
zioła i rośliny lecznicze to przemysł o 
łącznej wartości 60 mld USD 

Międzynarodowa Rada ds. Roślin 
Leczniczych i Aromatycznych szacuje, 
że globalny popyt na ekstrakty z  
roślin leczniczych i aromatycznych 
obecnie wzrasta o  8-10%  



   Rynek MAP w Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Rynek MAP w UE 

Sektor olejków 
eterycznych 

Sektor olejków 
roślinnych 

Zioła      
botaniczne 

 

Rynek MAP w UE rozwija się i stale rosnie popyt  
W 2013 rynek kosmetyków naturalnych w UE wyniósł 2 mld 
euro, a największe wpływy generowały: Niemcy, Francja, 
Wielka Brytania, Holandia, Austria, Szwajcaria i Skandynawia.  
 W latach 2010 - 2014 w UE import i cena importowa olejków 
eterycznych rosły stabilnie, średnio o 5% rocznie. W 2014 roku 
europejski import wyniósł 89 ton olejków eterycznych, o 
wartości ok 1,3 mld euro, a średnia cena importowa ok. 14,40 
euro za kg.  
 Prawie połowa (47%) ogółu importu to handel 
wewnątrzwspólnotowy. Wiodący europejscy dostawcy olejków 
eterycznych to: Holandia, Niemcy, Irlandia i Francja. 
W Europie Wschodniej rynek kosmetyków naturalnych 
znajduje się w trendzie wzrostowym.        
 Innowacyjny proces produkcji   «INTEKO» i wypracowana już 
specjalizacja w branży to istota promocji                                  i 
konkurencyjności produktów «INTEKO». 
 



         Rynek MAP w UE - Praktyka Biznesowa 
 

 Produkcja olejków eterycznych z roślin MAP w UE wynosi mniej niż 20% produkcji światowej, 
ale Europa pozostaje konkurencyjna w procesach dalszego przetwarzania olejków eterycznych. 

 Głównymi producentami olejków eterycznych są obecnie Węgry (5% światowej produkcji), 
Bułgaria (4% światowej produkcji ), Francja (4% światowej produkcji), Włochy (3% światowej 
produkcji), Hiszpania, Portugalia i Grecja (2% światowej produkcji). 

 Europa specjalizuje się przede wszystkim w produkcji: olejków cytrusowych (pomaraocze, 
cytryny, mandarynki) i roślinnych (lawenda, mięta, eukaliptus, kolendra, rozmaryn, róże, anyż, 
majeranek). 

 Praktykę biznesową w aspekcie MAP w Unii Europejskiej można przedstawid na następującym 
modelu: 

 
  
  
 

 • Olejki 
eteryczne i 

inne 

• Rośliny 
INTECO 

• Importerzy 

• Procesory 

Pośrednicy 

• Oriflame 

• Rocht 

Przykładowi 
producenci 

 Segmenty przemysłu 

  Ochrona skóry 

Zapach 

Produkty toaletowe 

Pielęgnacja włosów 

Dekoracyjny 



       Rynek MAP w UE - Warunki Sukcesu 

         Czynniki sukcesu rynkowego w produkcji i dystrybucji ekstraktów olejowych z roślin leczniczych 
i aromatycznych w Unii Europejskiej :  

 najwyższa na rynku jakośd produktu 

 stabilnośd produkcji i wysoki popyt na produkty 

 utrzymanie stabilności jakości (certyfikaty)  

 troska o pochodzenie towarów (certyfikaty organiczne)  

 działania marketingowe. 

 

         «INTEKO» aktywnie zmierza do sukcesu, o czym świadczą Włochy. We  Włoszech latach      
2000 - 2010 powierzchnia hodowlana roślin MAP wzrosła o 200%. Z najnowszego spisu 
gospodarczego Włoch wynika, że uprawa roślin leczniczych i aromatycznych  w tym kraju 
obejmuje 2 938 gospodarstw i zajmuje powierzchnię 7.191 ha, z czego około 41% procent 
gospodarstw ma certyfikaty organiczne. 
 

 

 
«INTEKO», dzięki produkcji ekstraktów olejowych i ich dystrybucji w wielu europejskich 
krajach może powtórzyc sukcesy rynkowe znanych producentów. 



   Zespół INTEKO 

Roman Yeromenko, twórca Grupy «INTEKO», twórca strategii firmy 

Aleksander Osiecki, doktor nauk fizycznych i nauk matematycznych, prof. kriofizyki, 
kierownik laboratorium „Instytut Problemów Kriobiologii i Kriomedycyny” Narodowa                                      

Akademia Nauk Ukrainy, wynalazca metody    molekularnej frakcjonowania materiałów 
biologicznych, jeden z twórców metody selektywnej ekstrakcji olejów ciekłych   

freonów, autor 250 publikacji naukowych, autor 32 patentów 

Serhii Bohachov, przedsiębiorca, zaangażowany w projekty ekstraktów  
olejkowych 



  KONTAKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progress Holding Sp. z o. o. 
Bogdan Adamowicz tel. 601209001 
Bogdan.adamowicz@progressholding.pl 

Inteko Polska Sp. z o. o. 
Tel/fax 22 8365848 
Szaocowa 44, 01-458 Warszawa 


