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Maria Strømme, professor i nanotekno-
logi, och hennes forskarteam lyckades 
för drygt sju år sedan med något som 
forskare över hela världen försökt med 
i över 100 år. Av en slump fick de fram 
ett poröst magnesiumkarbonat, Upsalite, 
som ger hopp om att nya revolutio-
nerande mediciner kan komma ut på 
marknaden. Nu har de även upptäckt att 
materialet är perfekt som en ingrediens i 
makeup- och hårvårdsprodukter.

TEXT JESSICA S KEMPE

Det var år 2012 som Maria Strømme och hennes 
forskargrupp vid Uppsala Universitet lyckades få 
fram det porösa magnesiumkarbonatet Upsalite. 
Av en slump glömdes ett experimentkärl i labbet 
över helgen.

– Materialblandningen hade ändrat karaktär till 
en gulvit gelé. Vi insåg att en okänd reaktion hänt 
och efter torkning fick vi just det porösa material 

med oerhört små porer som vi sökte efter. Det 
är den häftigaste känsla jag varit med om och 
min bästa dag på jobbet någonsin, säger Maria 
Strømme.

Maria Strømme och hennes team blev främst 
exalterade med tanke på att materialet hade 
ansetts omöjligt att få fram sedan början av nit-
tonhundratalet. Flera vetenskapliga publikationer 
och en rysk avhandling från 1960-talet visade att 
det var omöjligt att få fram precis det som Marias 
forskargrupp hade lyckats med. 

– Vi insåg att vi var tvungna att förbereda oss 
på att bli ifrågasatta. Vi arbetade intensivt i det 
tysta. Aldrig har vi analyserat och testat ett mate-
rial så noggrant. I slutet av 2012 var vi säkra och 
tog patent på detta porösa material som vi döpte 
till Upsalite. Sommaren därefter fick vi nyheten 
publicerad i en vetenskaplig tidskrift. 

Den revolutionerande nyheten fick en enorm 
internationell uppmärksamhet. På bara tre veckor 
hörde över 500 företag av sig om materialprov 

NANOTEKNIK GER 
NYA MÖJLIGHETER FÖR  
KOSMETISKA PRODUKTER

Maria Strømme ligger bakom 
ett stort genombrott i forskarv-
ärlden genom upptäckten av 
Upsalite, ett material som ger 
hopp för nya mediciner och 
som en ingrediens i kosmetik-
produkter.

Maria Strømme
Maria Strømme är född i Norge, men bor nu i Sverige. I När hon i 
2004 blev Uppsala Universitets första professor i nanoteknik blev hon 
samtidigt Sveriges yngsta professor i ett teknikämne. I dag är Maria 
Strømme chef över ett forskarteam på 35 personer som forskar inom 
nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala Universitet och 
en av grundarna till företaget Disruptive Materials där hon sitter 
i styrelsen. Hon har även andra styrelseuppdrag i teknologiska 
företag, internationella universitet och i nationella och internationella 
forskningsråd . Maria Strømme har också fått uppmärksamhet för 
de 40 patent hon ligger bakom och 300 vetenskapliga artiklar hon 
skrivit. 2016 blev hon dessutom utsedd till Årets Svenska Kvinna av 
Svea International.
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och träffarna på Upsalite på Google uppgick till 
över en halv miljon sökningar.

– Det som väckte störst uppmärksamhet var att 
materialet visade sig vara extremt bra på att suga 
upp fukt, vilket egentligen är en positiv bief-
fekt. Vårt mål från början var att lösa ett aktuellt 
problem inom läkemedelsindustrin. I många 
mediciner är substanserna svårlösliga, vilket gör 
att de inte kan tas upp i mag- och tarmkanalen. 
Det som är unikt med Upsalite är att materialet 
är så poröst och ursprungligen har extremt små 
porer/hålrum på nanonivå, 2-5 nanometer. Men 
genom att styra energitillförseln under tillverk-
ningen kan vi skräddarsy porernas storlek så att 
kroppen kan ta upp svårlösliga läkemedel av olika 
storlek. På sikt ser vi även möjligheter att kunna 
styra mediciners frisättningshastighet och var i 
tarmen eller magen som medicinen ska tas upp. 
Vi är inne i en oerhört spännande fas i att kunna 
optimera Upsalite som bärare för olika läkemedel, 
förklarar Maria Strømme.

För att driva upptäckten kommersiellt grundade 
Maria Strømme och två andra forskare tillsam-
mans med en entreprenör företaget Disruptive 
Materials 2013. I och med Upsalites unika egen-
skaper har Disruptive Materials ihop med Maria 
Strømmes forskarteam på Uppsala Universitet 
tittat på andra användningsområden och nu funnit 
att materialet också passar utmärkt som en ingre-
diens i makeup- och hårvårdsprodukter. 

– Materialet i en puderformulering har en fan-
tastisk förmåga att suga upp överskottsproduktion 
av sebum. Ett gram Upsalite motsvarar en inre 
och yttre yta som en fotbollsplan vilket ger dess 
unika absorptionsförmåga. Det finns inget annat 
material på marknaden som har den förmågan.

Upsalite är redan vetenskapligt bevisad för 
att kunna appliceras på huden efter en mängd 
tester och man har även låtit ett flertal makeup-
artister testa materialet i ren form.

– Ämnet är säkert och rent, är dermatologiskt 
testat och bevisat hypoallergeniskt efter olika 
studier som externa labbcenter i Europa gjort. 
Vi ser att Upsalite är perfekt som ingrediens då 
den inte täpper till och låter huden andas. Den 
har en mattifierande effekt och verkar long-
lasting så man känner sig fräsch hela dagen och 
är ständigt selfie-ready, säger Maria och ler. Hon 
har två tonårsdöttrar så hon vet vad hon pratar 
om.

Maria Strømme poängterar att detta bara är 
början av en resa av möjliga puderformuleringar 
med enorm potential och utvecklingsmöjligheter 
inom kosmetik.

 – Vi har inlett kundprojekt som inom kort 
kommer att offentliggöras. Men vi söker själv-
klart fler samarbetspartner och varumärken, 
både i Sverige och globalt, för att kunna utveckla 
banbrytande och innovativa produkter för hela 
skönhetsbranschen.   

Upsalite
Ett poröst magnesium karbonatmaterial som ursprungligen har 
2–5 nanometer stora porer, men porerna går att skräddarsy genom 
att styra energitillförseln under tillverkningen. De kan då bli upp 
till 20 nanometer stora. Det unika med materialet är att det har en 
rekordstor ytarea och minimala porer. Med Upsalite-porer menas 
att partikeln är som en tvättsvamp med massor av håligheter i sig. 
För läkemedelsutveckling används porerna för att ladda Upsalite 
med olika mediciner, medan man i kosmetika gör tvärtom och 
använder porerna för att suga upp oönskade ämnen så som talg och 
fukt. Användningsområden är därmed många, allt ifrån att förbättra 
effekten av läkemedel och förlänga livslängden på solceller till att 
ge klättrare bättre grepp och ge long-lastingeffekt och mattifie-
ringseffekt i makeup-produkter.

Disruptive 
Materials
Grundades: 2013.
Grundare: Maria Strömme, 
Johan Gómez de la Torre, Sara 
Frykstrand och Mattias Karls.
VD: Mattias Karls.
Huvudkontor: I Uppsala.
Anställda: 25
Tillverkning av Upsalite: I två 
fabriker i Tyskland.
Forskning: Bedrivs av 
Disruptive Materials R&D och 
Maria Strømmes forskarteam 
vid Uppsala Universitet.
www.disruptivematerials.com

Här har olja 
blandats med 
Upsalite. Efter 
omrörning visas hur 
materialet suger 
upp oljan och 
återgår till sin 
ordinarie puder-
form.

Upsalite har massor av håligheter i sig. I kosmetika 
används porerna för att suga upp oönskade ämnen så 
som talg och fukt.

TEXT in Swedish: JESSICA S KEMPE,
translated into English by Disruptive Materials

ingredient in makeup and hair products. 
- The material in a powder formulation has a fan-

tastic ability to absorb excess production of sebum. 
One gram of Upsalite is equal to the inner and out-
er surface of a football field which gives its unique 
absorption capability. There is no other material on 
the market with the same capacity. 

Upsalite is already scientifically proven for 
application on the skin as a result of much research 
and tests with several makeup artists also weigh-
ting in on the use of the material in its raw form. 

- The material is safe and clean, dermatologically 
tested and found hypoallergenic as part of several 
studies conducted by external lab centers in the 
EU. We find Upsalite to be a perfect ingredient as it 
does not occlude the skin and thus allows the skin 
to breathe. It has a mattifying, long-lasting effect 
giving an all-day fresh feeling and leaving you 
constantly selfie-ready, says Maria and smiles. She 
has two teenage daughters, so she knows what she 
is talking about. 

Maria Strømme points out that this is just the 
beginning with a few powder formulations at hand 
and stresses the potential of the material with 
enormous potential and development opportunities 
within cosmetics. 

- We have initiated a partnership within cosme-
tics that will be announced soon. We are open for 
more partners and brands, both in Sweden and 
globally, to develop breakthrough and innovative 
products for the whole beauty industry.

NANOTECHNOLOGY PAVES 
WAY FOR COSMETIC 
PRODUCT DEVELOPMENT
Seven years ago, Maria Strømme, pro-
fessor of nanotechnology, and her team 
of researchers managed to invent what 
other researchers had tried to achieve 
for over 100 years. By coincidence they 
managed to produce a porous magne-
sium carbonate, named Upsalite, that 
gives hope of developing new revolu-
tionary pharmaceutical drugs. Recent-
ly, they have also discovered that the 
material is perfect as an ingredient in 
makeup and hair products.

The year was 2012 when Maria Strømme and her 
research team at Uppsala University managed to 
invent the porous magnesium carbonate, Upsalite. 
By coincidence, a container of an experiment was 
left in the lab over the weekend. 

- The material mixture had changed character to 
an off-white, jelly like substance. We realized that 
an unknown reaction had occurred and after dry-

ing the material, we achieved the porous material 
with extremely small pores we were aiming for in 
the first place. It was the most amazing feeling I 
have experienced and my best day at work to date, 
states Maria Strømme. 

Maria Strømme and her team where ecstatic 
about having actually invented the material since it 
had been deemed the impossible material to invent 
going back to the early 20th century. Several scien-
tific journals and a Russian thesis from the 1960’s 
clearly showed and stated that it was impossible to 
do what Maria Strømme and her research team had 
achieved. 

- We realized we needed to be prepared to be 
questioned. We worked intensively behind the 
scenes. We had never spent so much time to ana-
lyze and test a material as meticulously as we did. 
At the end of 2012 we were certain and patented 
the porous material which we named Upsalite. 
The following summer news of the invention was 
published in a scientific journal. 

The revolutionary news attracted major 
international attention. In only three weeks, over 
500 companies contacted the company requesting 
samples and the hits of Upsalite on Google reached 
over half a million searches. 

- What got the most attention was the materials 
ability to absorb moisture, which in actuality is a 
positive side effect. Our initial goal was to solve an 
identified problem within the pharmaceutical busi-
ness. In many pharmaceutical drugs, the substan-
ces have poor solubility, which make them difficult 
to absorb through the gastro-intestinal tract. What 
is unique about Upsalite is its porous nature with 
pores ranging between 2-5 nanometers. By control-
ling the addition of energy during development we 
can alter the pore size to ensure that the body can 
absorb poorly soluble drugs of varying sizes.  Even-
tually we see the opportunity to control a drugs 
release rate and target area in the gastro-intestinal 
tract to enhance uptake of the medicine. We are in 
a very exciting phase by being able to optimize Up-
salite as a carrier for pharmaceutical drugs explains 
Maria Strømme. 

To drive the discovery commercially, Maria 
Strømme founded the company Disruptive Materi-
als in 2013 along with 2 of the original members of 
the research team as well as an entrepreneur. Based 
on the unique qualities of Upsalite, Disruptive Ma-
terials along with Maria Strømme’s research team 
at Uppsala University, have investigated other areas 
of use and found that the material is an excellent 

Maria Strømme
Maria Strømme is born in Norway but resides in Sweden. When in 
2004, she became the first professor in nanotechnology at the Uppsala 
University, she also became Sweden’s youngest professor in a 
technical subject. Today Maria Strømme is managing a research team 
of 35 people who research nanotechnology and functional materials 
at Uppsala University and is also one of the founders of the company 
Disruptive Materials where she sits on the board. She has additional 
board seats in technical companies, international universities and in 
national and international research advisory boards. Maria Strømme 
has also been acknowledged for 40 patents she has filed and 300 
scientific journals she has written. 2016 she was voted Swedish 
Woman of the Year by Svea International.

Maria Strømme is responsible 
for a big breakthrough in 
research with the invention 
of Upsalite, a material giving 
hope for new medicines and 
as an ingredient in cosmetic 
formulations.

Upsalite
A porous magnesium carbonate material originally with 2-5 
nanometer sized pores, however, the pores can be tailored by 
controlling the energy dispersion during development. With this, 
they can be up to the size of 20 nanometers. The unique aspect of the 
material is its record-breaking high surface area and minimal pores. 
With the Upsalite pores, Upsalite is like a sponge with numerous 
cavities. For the pharmaceutical industry these pores are used to 
load Upsalite with various molecules, while in cosmetics the pores 
are used to absorb excess sebum and moisture. The application 
areas are many, ranging from enhancing the effect of pharmaceutical 
drugs, prolonging the effect of solar cells to giving climbers a firmer 
grip, and in addition give a long-lasting effect and mattifying result 
in makeup formulations.

Disruptive 
Materals
Founded: 2013. 
Founders: Maria Strømme, 
Johan Gómez de la Torre, Sara 
Frykstrand and Mattias Karls.
CEO: Mattias Karls. 
Head office: In Uppsala.
Employees: 25
Production of Upsalite: Two 
facilities in Germany.
Research: By Disruptive 
Materials R&D and Maria 
Strømme’s research team at 
Uppsala University. 
www.disruptivematerials.com

In these images oil 
has been added 
to Upsalite. After 
stirring, the result 
shows how the 
material absorbs 
the oil and return 
to its original 
powder form. 

Upsalite has numerous cavities. In cosmetics the 
pores are used to absorb unwanted substances such 
as sebum and moisture. 



Disruptive Materials is a fast growing Materials Technology Company, a spin-out 
derived from state-of-the-art research from the Ångström Laboratory, Uppsala 

University, Sweden. In addition to cosmetics Disruptive Materials develops 
pharmaceutical products by applying a unique drug delivery technology.

Disruptive Materials AB • Uppsala Science Park • SE-751 83 Uppsala • Sweden
info@disruptivematerials.com • www.disruptivematerials.com


