Reptes Disponibles
•

Reformulació d’aliments para millorar perfiles nutricionales

•

Dietes personalitzades: estudis nutrigenómics

•

Ecosistema d'innovació en nutrició i salut

•

Identificació d’ingredients amb un component d’economia circular

•

Nutrició digitalitzada: internet del benestar relacionat amb la nutrició i
la salut.

•

Nutrició personalitzada: salut preventiva

•

Alternatives a l’ús del diòxid de sofre en la producció del vi.

•

Sistema de modelització/predicció/avaluació del consum de gas en el
procés d’envasatge d’aliments en atmosfera protectora

•

Sistema de modelització computacional de processos de dissolució de
gasos en líquids

•

Gestión de sensores capacitivos

•

Sistema de modelització computacional del cost energètic

•

Optimització de la micronització o atomització de polímers per a la
producció de pols de plàstic per a la impressió 3D

•

Identificación de nuevas moléculas y tecnologías aplicables en el
sector cosmético

•

Reformulació del fcmtb, una substància activa d'origen biològic.

Per accedir a informació addicional dels reptes inscriu-te i participa.

Reptes Disponibles
•

Caracterització d'interaccions entre partícules disperses en emulsió
d’un sistema col·loïdal complex

•

Espessit de formulacions detergents liquides de natura catiònica.

•

Millora de l’ estabilitat de percarbonat sòdic en formules detergents
en pols en un ambient humit

•

Estudios de funcionalidad y caracterización de principios activos
microencapsulados

•

Nuevas técnicas de encapsulación aromas, fragancias y compuestos
bioactivos

•

Impressió 3d: optimització micronització/atomització de polímers en
la producció de pols de plàstic

•

Alternatives a l’ús del diòxid de sofre en la producció del vi. Viabilitat
de les alternatives tant en el procés productiu com en les propietats
organolèptiques i qualitat del producte final.

•

Imd: film in mold. Estudio de Serigrafía de pistas conductoras sobre
substratos poliméricos

•

Nanoestructurado de superficies plásticas

•

Water for everyone

•

Adjuvants for treating cancer (tlr and prr agonists)

•

Noves fonts vegetals ecològiques per desenvolupar
productes alimentaris

•

Desenvolupament d’un test per validar la eficàcia de
producte per equilibri emocional

Per accedir a informació addicional dels reptes inscriu-te i participa.

Reptes Disponibles
•

Expert in onychomycosis

•

Estudis preclínics d´administració intravitreal de formes
farmacèutiques i possibilitat de...

•

Anàlisis de pre-formulacions líquides per “optical coherence
tomography-based freeze-drying micro...

•

Accés a plataforma d’anàlisis maldi-imaging per la determinació de
nivells de diversos principis ...

•

Clinical expert interested in evaluating a combo device allowing the
injection of two products in on

•

Estudi de fase I (voluntaris) basat en la técnica del clamp
euglucèmic...

•

Herramienta predictiva de la adherència al tratamiento medico en
pacientes

•

Software de selección de personal en innovación

•

Intel·ligència artificial & machine learning de suport per incidències
en l’ús de productes chiesi

•

Evitar la pèrdua d’activitat biològica d'una barreja de vitamines en
solució alcohòlica (b1, b2, b12)

•

Mejora de la caracterización de las condiciones ambientales en
procesos de impresión

•

Visualització 3d de complexos lligand-proteïna en l'entorn
web

•

Validació in vitro de resultats de binding in silico

•

Model animal neonatal per estudis

•

Model animal amb microbiota humanitzada

•

Olis produits per cèl.Lules vegetals

Per accedir a informació addicional dels reptes inscriu-te i participa.

