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بــا درود بــه خواننــدگان  و تولیدکننــدگان محصــوالت حــوزه ی 
شــوینده و آرایشــی بهداشــتی، مفتخریــم کــه بــا دومیــن شــماره ی 
خبرنامــه ی شــرکت ســابین مهــر شــیمی پارســیان در خدمت شــما 
عزیــزان باشــیم تــا توانســته باشــیم گامــی هــر چنــد کوچــک در 
ــی  ــه ی  بررس ــزان در زمین ــما عزی ــش ش ــای دان ــتای ارتق راس
ــف  ــای مختل ــش ه ــب در بخ ــانس مناس ــه و اس ــاب رایح و انتخ

تولیــدی برداشــته باشــیم.
از جملــــه اولیــن مــــواد شــوینده مــی تــــوان صابــون 
را نــــام بــــرد کــــه قدمــــت آن بــــه صــــد هــــا ســال                      

مــــی رســــد.  قدیمــی ترین صابــــون 
کشــف شـده، مربـوط بـه 2000 سـال 
پیـش اسـت. حـدود 700 سـال اسـت 
کـــه صابـــون به طـــور صنعتـی و بـه 
مقادیـر زیـاد ســـاخته می شـود و 200  
سـال اســـت کـه سـاخت آن متحـول 
گشـــته اســـت. از زمان تولیــد تجاری 
ــادی و در  ــال 1916 می ــون در س صاب
بحبوحــه جنــگ جهانــی اول بــه 
عنــوان مــاده ای بــرای زدودن چربــی 

و نیــاز بــه پــاک کــردن ســطوح، ســال هــا مــی گــذرد. تصورعــدم 
ــال  ــی در س ــمندان آلمان ــط دانش ــه توس ــواد ک ــن م ــتفاده از ای اس
ــه  ــون کــه امــروزه ب ــه عنــوان مــواد عــاری از صاب 1900 میــادی ب
عنــوان شــوینده یــا دترجنــت )Detergent( از آن هــا یــاد می شــود، 
ــون  ــاف صاب ــر خ ــدنی. ب ــن و نش ــر ممک ــًا غی ــت تقریب ــری اس ام
ــده  ــه مان ــه رســوب و ت ــواد شــوینده ای ک ــه اســتفاده از م ــاز ب نی
از خــود بــه جــا نمــی گذاشــتند بــه ویــژه در شستشــوی ظــروف و 
پارچــه، منجــر بــه شــکل گرفتــن حرکتــی رو بــه جلــو، جهــت تولید                 

شــوینده هــای مایــع گردید .

سخن نخست
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مایــع ظرفشــویی کــه در دنیــا بــه صابــون ظرفشــویی یــا صابــون مخصــوص 
ــه  ــک ب ــرای کم ــه ب ــت ک ــوینده ای اس ــود، ش ــی ش ــناخته م ــم ش ــرف ه ظ
پاکیزگــی و شستشــوی کامــل ظــروف اســتفاده مــی شــود. بــه مــدد کاهــش 
ــه  ــویی و ب ــات ظرفش ــول مایع ــتفاده در فرم ــورد اس ــطحی آب م ــش س کش
تبــع آن افزایــش حالیــت محلــول هــای ســورفوکتانت در فرموالســیون هــای 
مــدرن، کــه موجــب خــروج ســریع تــر آب از ظــروف در حــال شستشــو و بــه 
اصطــاح آب کشــی بــرق آســا گردیــده اســت، مشــاهده مــی شــود کــه هنــوز 
برخــی افــراد بــرای اطمینــان خاطــر چندیــن بــار ظــروف شســته شــده را آب 

کشــیده و موجــب هــدر رفــت آب و انــرژی مــی گردنــد.

ــناخته شده  ــتین نام تجاری ش نخس
در صنعــت مایــع ظرفشــویی در جهــان 
 )JOY( ــوی ــام ج ــا ن ــال 1949 ب در س
بــه عنــوان صابــون ظرفشــویی معرفــی 
گردیــد.  به ترتیــب در ســال  1980 و 1990  
مایع و ژل مخصوص ماشــین ظرفشــویی 

ابــداع گردیــد.

ــره  ــاید درزم ــر ش ــران داروگ در ای
نخســتین برنــد هــای ایرانــی باشــد، 
کــه بــا هشــتاد ســال ســابقه اکنون 
بــرای همــه ایرانیان شــناخته شــده 

مــی باشــد.
ــد  ــوان برن ــه عن ــکا ب ــن ری همچنی
اولیــن مایع ظرفشــویی تولید شــده 
ــی ویژه ای  ــور از جایگاه ارزش درکش
برخــوردار مــی باشــد، بــه گونــه ای 
کــه ریــکا بــه عنــوان ســمبل و برند 
ملــی بــا مایــع ظرفشــویی شــناخته 

مــی شــود.
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جــدا از توجــه بــه فرموالســیون و بســته بنــدی، انتخــاب رایحــه ای مناســب 
ــدن آن                                      ــده ش ــر دی ــه بهت ــر چ ــز و ه ــه تمای ــویی ب ــع ظرفش ــول مای در محص

مــی توانــد کمــک شــایانی نمایــد. 

بســیاری از بازیگــران اصلــی ایــن صنعــت تحــت نــام هــای تجاری شــناخته 
ــه فــرد خــود در محصــوالت اشــان  شــده دارای روایــح و عطرهــای منحصــر ب
هســتند کــه منجــر بــه شــکل گیــری نوعــی گرایــش یــا ترنــد در انتخــاب آن ها 

در محصــول مــورد نظــر شــده اســت. 

در شــماره قبــل مــا بــه بیــان ایــن گرایــش هــا در انــواع محصــوالت مایــع 
شستشــوی البســه پرداختیــم و در ایــن شــماره بــه بررســی و نگاهــی اجمالــی 
ــم  ــویی خواهی ــع ظرفش ــول مای ــروه محص ــح در گ ــای روای ــش ه ــه گرای ب

ــت. پرداخ
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چشم انداز
بازار مایع ظرفشویی

     FMCG مایــع ظرفشــویی بــه عنــوان یکــی از محصــوالت زود مصــرف یــا
مــی باشــد.

ــع  ــازار مای ــاری Statica، ارزش ب ــگاه داده هــای آم ــر اســاس گــزارش پای ب
ظرفشــویی در جهــان در ســال 2021 بــه 19341 میلیــون دالر آمریــکا محاســبه 
ــه 22400 میلیــون دالر در ســال  ــن مقــدار ب ــه ای و پیــش بینــی مــی شــود ک

ــد. 2025 برس

پیــش بینــی مــی شــود بــازار مایــع ظرفشــویی در دنیــا طــی شــش ســال 
ــا  ــکا در مقایســه ب ــه عــدد 23340 میلیــون دالر آمری آینــده در ســال 2026 ب
ســال 2020 کــه 18050 میلیــون دالر بــود، بــا در نظــر گرفتن نرخ رشــد ســالیانه 

 )News Channel Nebraska( .بــه 3/7 درصــد، برســد )CAGR( مرکــب

6 معرفـــی صنعـــت محصوالت 
کننـــده ک  شـــوینده و پــــــــــــــــا

صنعت شوینده

بازار شوینده )اندازه بازار در سال 2018(

 محصوالت شوینده به عنوان یکی از محصوالت)FMCG (Fast Moving Consumer Goods )کاالی زود مصرف( می باشد. 

کانتـــار )KANTAR( طـــی ســـال 2۰۱8 میـــالدی ، ۰.۳ درصـــد رشـــد در سراســـر جهـــان  گـــزارش ردپـــای شـــرکت مشـــاوره ای  بـــر اســـاس 
ـــوده  ـــرای محصـــوالت مراقبلـــت خانگـــی ۰.۱ درصـــد ب ـــرای محصـــوالت بهداشـــتی و زیبایـــی ۰.7 درصـــد ب ـــه ایـــن رقـــم ب ک داشـــته اســـت 

ـــت. ـــته اس ـــش داش کاه ـــد  ـــی ۰.۳ درص ـــیدنی و غذای ـــوالت نوش ـــرای محص ـــت  و ب اس

در حـــال حاضـــر بیشـــترین انـــدازه بـــازار هـــم بـــرای مصـــرف مـــواد شـــوینده داخلـــی و هـــم بـــرای تولیـــد شـــوینده خانگـــی مربـــوط بـــه آســـیا 
کشـــور هنـــد و چیـــن از نظـــر تقاضـــا و عرضـــه در آســـیا و اقیانوســـیه رهبـــر بـــازار هســـتند. و اقیانوســـیه مـــی باشـــد و دو 

کـــه بـــا ســـرعت بیشـــتری فروختـــه  کاالهایـــی می داننـــد  کاالهـــای زود مصـــرف را 
می شـــوند و قیمـــت فـــروش آنهـــا نســـبتا پاییـــن اســـت. نوشـــیدنی ها، مـــواد 
ـــدون  ـــه ب ک ـــه هـــا  شـــوینده، مکمل هـــای غذایـــی و ســـایر محصـــوالت داروخان

کاالهـــای زود مصـــرف هســـتند. نســـخه عرضـــه می شـــوند  از 

 FMCG
Fast Moving Consumer Goods

 )کاالی زود مصرف( 

زیاد
متوسط

کم
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بــر اســاس ایــن گــزارش بازیگــران اصلــی ایــن صنعــت شــرکت هــای ذیــل 
معرفــی شــده انــد:
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روایح
مایع ظرفشویی

مورد استفاده در

ــف  ــای مختل ــه ه ــا و رایح ــگ ه ــواع رن ــویی دران ــرف ش ــع ظ ــروزه مای ام
ــاک کنندگــی متفــاوت در بســته بنــدی و اشــکال متنــوع  ــا قــدرت هــای پ ب

ــدگان مــی رســد. ــه دســت مصــرف کنن عرضــه و ب

ــز  ــه در تمای ــود رایح ــی، وج ــاک کنندگ ــدرت پ ــیون و ق ــدا از فرموالس ج
ــان  ــیقی زب ــه موس ــه ک ــت. همانگون ــد داش ــزایی خواه ــش بس ــول نق محص
مشــترک در بیــان احساســات و عواطــف اســت، رایحــه بــه عنــوان عنصــری در 
ایجــاد یــک میــل فیزیکــی یــا حالــت احساســی مطلــوب  بــه مصــرف کننــده 
کمــک کــرده و در حافظــه بویایــی او حــک مــی شــود تــا بــا یــادآوری دوبــاره 
آن رایحــه ی دوســت داشــتنی، مجــدداً آن محصــول را در ســبد خریــد خــود 

قــرار دهــد.
ــروه  ــه گ ــه ب ــویی توج ــع ظرفش ــرای مای ــوب ب ــه ی مطل ــاب رایح در انتخ
ــی نقــش  ــه تبــع آن قــدرت رایحــه در محــل مناســب هــرم بویای ــی و ب بویای

مهمــی ایفــا مــی کنــد.
ــروه  ــروف، گ ــای ظ ــوینده ه ــروه ش ــرای گ ــاب ب ــن انتخ ــن و بهتری اولی
ــه ســبب داشــتن  ــی ب ــن گــروه بویای ــا Citrus هــا هســتند. ای مرکبــات ی
رایحــه غالــب یــا تــاپ نــوت)Top Note( بســیار قــوی در بــاالی هــرم بویایی 
بســیار مناســب ایــن گــروه از محصــوالت هســتند، چــرا کــه مانــدگاری بــاالی 
رایحــه مــد نظــر نیســت و قــدرت بویایــی در ابتــدای امــر بســیار مهــم اســت. 
هــم چنیــن القــای حــس چربــی زدایــی و تمیــزی در ایــن گروه بســیار بیشــتر 

از ســایر گــروه  هــا   بــه  چشــم    می خــورد   .
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رایحــه ی لیمــو را شــاید بتــوان مهــم تریــن و شــناخته شــده تریــن رایحــه ی 
ایــن گــروه دانســت. در بیــان رایحــه آن مــی تــوان اظهــار داشــت کــه لیمــو 

ــه مــی دهــد.  یــک نــت بســیار پویــا، اســیدی و نشــاط آور را ارائ

از طرفــی وجــود ترکیبــات آلدئیــدی در اســانس لیمــو ارائــه شــده توســط 
ــامل  ــای آن ش ــت ه ــه ن ــیان ک ــیمی پارس ــر ش ــابین مه ــرکت س ش
ــد  ــازه و تن ــیرین، ت ــه ای ش ــه رایح ــت ، ک ــی اس ــی مصنوع ــول های مولک
ــن  ــی نوی ــدن ترکیب ــود آم ــه وج ــبب ب ــی آورد و س ــود م ــه وج ــز را ب و تی
ــه ی  ــه رایح ــب ب ــه مناس ــدرت و بدن ــه آن دادن ق ــه نتیج ــده، ک ــد ش و جدی

ــود. ــد ب ــی خواه نهای

ــی،  ــال، نارنگ ــه پرتق ــوان ب ــی ت ــروه م ــن گ ــروف ای ــای مع ــایر اعض از س
ــرد. ــاره ک ــروت و ... اش ــپ ف ــگ، گری ــوت، بالن برگام

ــی از  ــا و آگاه ــه ه ــت رایح ــای درس ــش ه ــه گرای ــه ب ــه توج در نتیج
آن هــا، در انتخــاب صحیــح رایحــه بــه تولیدکننــدگان محصــول کمک شــایانی 

خواهــد کــرد تا محصــول خــود را متمایــز از دیگــران در بــازار عرضــه نمایند.
در ادامه به بررسی این گرایش های روایح و سپس محصوالت شناخته 

شده و منتخب آن ها خواهیم پرداخت.
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گرایش های روایح 
در گروه شوینده های ظروف

انتخــاب گرایــش هــای بویایــی بــا توجه بــه عمــده انتظــارات مصــرف کننــدگان 
از انــواع مایــع ظــرف شــویی در ســه گــروه دســته بنــدی مــی شــوند:

گرایش نخست، 
بهداشت و سامتی

ــت  ــاب ن ــق انتخ ــول از طری ــی محص ــه کارای ــروه ب ــن گ ــز در ای ــه چی هم
هــای مرکبــات )Citrus( و ســبز )Green( ختــم مــی شــود. روایــح لیمــو، علف 
ــا تــم نعنایــی داللــت بــر تازگــی و تمیــزی دارنــد. ایــن  لیمــو، روایــح تنــد ب
ــون  ــی، صاب ــون مارِس ــد صاب ــنتی مانن ــوالت س ــه از محص ــش برگرفت گرای

ــت. ــازه اس ــات ت ــای مرکب ــت ه ــیاه و  ن س
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گرایش دوم، 
تأثیر خاصیت مراقبت از پوست در محصول

گــروه روایــح گلــی و بــه تبــع آن گرایــش هــای بویایــی در ایــن گــروه را          
مــی تــوان بــه یــک دســته گل بــزرگ تشــبیه نمــود. نــت هــای گل رز، گل هــای 
ســفید، ســبز و آبــی آمیختــه بــا زمینــه ای از بــوی مشــک )Musky( بســیار 
شــاخص هســتند. برخــی از روایــح و ترکیبــات مــورد اســتفاده در محصــوالت 

مراقبــت شــخصی را مــی تــوان بــرای ایــن گــروه اســتفاده نمــود.

گرایش سوم، میوه های آبدار

ــبو  ــح خوش ــق روای ــوه ای و از طری ــای می ــت ه ــق ن ــوز از طری ــزی هن تمی
بــه فضــای درون آشــپزخانه راه مــی یابنــد. میــوه هــای آبــدار همچــون هلــو 
و انــواع میــوه هــای قرمــز، ســیب ســبز و گابــی، بــادام و نارگیــل کرمــی در 

ایــن طبقــه بنــدی جــا مــی گیرنــد.
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گرایش های روایح 
درمحصوالت  مایع ظرف شویی

 Colgate Palmolive   کــه محصــول کمپانــی PAIC Citron
بــا رایحــه غلیــظ لیمــو اســت کــه در بــازار کشــور هــای 
اروپایــی من جمله کشــور فرانســه بســیار شــناخته شــده 
اســت. فرموالســیون غلیــظ در کنــار رایحه لیمــو ، ترکیبی 
ــار  ــروف در اختی ــوی ظ ــت شستش ــد را جه قدرتمن

مصــرف کننــدگان قــرار مــی دهــد.

راه  از  خبــر  گیــاس،  هــای  شــکوفه  ظهــور 
ــه  ــان ژاپنــی ب رســیدن بهــار را مــی دهــد. در زب
ــرکت  ــد. ش ــی گوین ــاکورا م ــاس،  س ــکوفه گی ش
ــدگان  ــرف کنن ــرای مص ــن، ب ــور ژاپ MIR در کش
خــود ایــن عطــر را کــه یــادآور ســنتی دیریــن در 
ــتفاده  ــود اس ــول خ ــت، در محص ــور اس ــن کش ای

ــوده. نم

در گــروه ســوم ایــن گرایــش هــا، محصــول 
FAIRY Eucalyptus بــا تــم رایحــه خانــواده 
ــروت از  ــن ف ــه و پش ــدار و انب ــای آب ــوه ه می
شــناخته شــده تریــن تولیــد کننــدگان ایــن 

محصــول اســت.



11 www.sabinmehr.com | info@sabinmehr.comبولتن خبری شرکت سابین مهر شیمی پارسیان | آذر 1400

 شــرکت  ســابین مهر شــیمی پارســیان 

مفتخر اســت کــه بــه اطــاع مصرف کننــدگان 

ــای  ــانس ه ــه اس ــه کلی ــاند ک ــز برس عزی

عرضــه شــده از طریــق کمپانــی فرانســوی    

Expressions Parfumées مطابــق بــا 

فرموالســیون جدید  و  در راســتای حفظ سامتی 

مصرف کننــدگان با اســتفاده از جایگزینــی وزنی 

ایــن مــاده مضر بــا ســایر مــواد در فرموالســیون 

 )Olfactory Profile( بدون تغییر در نمایه بویایــی

و عــدم نقــض مشــخصات مقــررات و ایمنی 

فرمــول محصــول نهایی اســت .

کلیه مــوارد مذکــور مطابق با مقــررات انجمن 

بین المللی عطــر و روایــح  )IFRA( بــوده و کمپانی 

تولید کننــده اطمینــان  مــی دهد کــه این تغییر 

در فرمــول،  روی ایمنــی و رعایــت مقــررات تولیــد 

محصوالت نهایــی مربوطه تأثیرنخواهد گذاشــت .

مطابــق پانزدهمیــن جلســه ســازگاری با 

ــیون تنظیم  ــرفت فنی )15th ATP1( کمس پیش

مقــررات     طبقــه بندی، برچســب گذاری و بســته 

بنــدی )CLP( آژانــس مواد شــمیایی اتحادیــه اروپا  

)ECHA( کــه در تاریــخ  11 آگوســت 2020 برگــزار 

گردیــده و در ژورنــال رســمی آن بــه چاپ رســیده 

اســت،  از ایــن پــس اســتفاده از مــاده شــیمیایی 

BMHCA/Lilial( بــا شــماره  لیلیــال )

 6-54-8  )CAS No.( ــی ــی ای س ــت س ثب

مطابق ضمیمــه 6 در گــروه تولید B1 مــواد مخاطره 

آمیز بــرای محیط زیســت از تاریــخ 1 مــارس 2022 

ممنــوع خواهد بــود .

اهمیت به سامتی مصرف کنندگان
 با ارائه اسانس های فاقد ماده لیلیال

 )BMHCA/Lilial(
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