
nr 01/2013 (14) 16 PLN (w tym 5% VAT)

IS
S

N
: 2

08
1-

08
9X



Diagnostic Test

ul. Nowy Świat 17/5
15-453  Białystok

tel. +48 85 744 58 84

Centrum Kosmetyków Dr Piotr Koziej  

ul. Rajska 2/14
02-654 Warszawa
tel.: +48 601 869  079

Centrum Kosmetyków Dr Piotr Koziej
to laboratorium dysponujące najnowszymi technologiami, profesjonalnym sprzętem  oraz długoletnim doświadczeniem lekarzy specjalistów z różnych 
dziedzin medycyny.  Wykonujemy kompleksowe pakiety badań kosmetyków oraz wyrobów chemii  gospodarczej. W naszym laboratorium  sprawdzane 
są również produkty standardowe,  specjalnego przeznaczenia, profesjonalne, sensitive oraz produkty dla dzieci.  

www.koziejcentrum.pl       biuro@koziejcentrum.pl www.diagnostic-test.pl      biuro@diagnostic-test.pl

Ocena bezpieczeństwa – ocena wpływu kosmetyku na 
bezpieczeństwo zdrowia ludzi zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi Unii Europejskiej.

Mikrobiologia zgodnie z rozporzadzeniem do ustawy 
o kosmetykach i zaleceniami COLIPA, badania potwierdzające 
działanie biobójcze kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej 
i innych wyrobów, z wykorzystaniem metod ujętych w normach 
polskich i europejskich.

Testy konserwacji – w oparciu o aktualnie obowiązującą 
farmakopeę polską oraz europejską. W uzgodnieniu z klientem 
zależnie od potrzeb i celu badań wprowadzane są modyfikacje 
w metodzie badań i ustalane są indywidualne kryteria skuteczności. 

Dermatologia:
 Patch tests (otwarte, półotwarte, zamknięte)
 Photo patch tests – ocena fototoksyczności i fotoalergii
 Testy tolerancji skóry w miejscu stosowania
 RIPT (Repeated Insult Patch Test).

Aplikacyjne:
 Indywidualny dobór probantów ze względu na 

 charakterystykę oraz przeznaczenie produktu
 Duże grupy probantów (zależne od zleceń producenta)
 Ocena tolerancji skóry na produkt w miejscu stosowania
 Indywidualna, subiektywna ocena każdego uczestnika badania:

 – Ocena walorów użytkowych wyrobu
 – Ocena deklarowanych przez producenta efektów działania.

 Możliwe prowadzenie badań pod kontrolą lekarzy specjalistów 
 z zakresu dermatologii, ginekologii, okulistyki, alergologii i innych.

Aplikacyjne aparaturowe:
 Obiektywna ocena wpływu badanych wyrobów na stan skóry 

 i ocenę deklarowanych własności użytkowych preparatów. 
 Aparatura Courage&Khazaka – badane parametry: nawilżenie,  

 TEWL, sebum (natłuszczenie), poziom ph, pigmentacje (rumień 
 i przebarwienia), temperatura, elastyczność. Wyniki   
 przygotowane w formie: grafów, tabeli, opisów, zdjęć.

 Aparatura Miravex Antera 3D ™ oraz VisiofaceQuick – badane   
 parametry: rozmiar i głębokość zmarszczek, koloryt  (rumień 
 i przebarwienia), wygładzenie, poziom porów, UV. Wyniki przygotowane 
 w formie: grafów, tabeli, opisów, zdjęć.

 Badanie termograficzne – badanie termicznej
 oceny skóry świadczącej o ukrwieniu tkanki podskórnej.  
 Najczęściej wykorzystuje się je w badaniu stopnia   
 zaawansowania cellulitu i efektów jego leczenia.

Określenie współczynnika UV (UVA i UVB):
 Badania współczynników UV metodą in vivo zgodnie 

 z wytycznymi COLIPA (guideline 2007), BOOTS (2008 revision) lub FDA:
 – Badanie współczynnika UVB – SPF
 – Badanie współczynnika UVA – UVA/UVB
 – Badania fotostabilności
 – Badanie wodoodporności
 – Badanie fototoksyczności i fotoalergii.

 Szybkie i przydatne badanie w procesie recepturowania (wyniki do 3 dni).
 Badania współczynników UV metoda in vitro; metodologia badań  

 oparta na procedurach COLIPA oraz norm FDA:
 – Badanie współczynnika UVB – SPF (in vitro)
 – Badanie współczynnika UVA – PPD.
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Kwartalnik dociera do dyrektorów zakładów produkcyjnych, szefów działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, 
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dr n. chem. Anna Oborska
– Dyrektor ds. techniczno-legislacyjnych 
– Polskie Stowarzyszenie Producentów  
  Kosmetyków i Środków Czystości
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– Dyrektor Naukowy 
– Polski Związek Przemysłu 
  Kosmetycznego

Teresa Kubsz-Miller
redaktor wydania „Świat Przemysłu Kosmetycznego”

Szanowni Czytelnicy

Zapraszamy do lektury pierwszego tegorocznego wydania czasopisma Świat Przemysłu 
Kosmetycznego. 

Polski rynek kosmetyczny już od dłuższego czasu przygotowuje się na zmiany, które mają nadejść 
z dniem 13 lipca br., dlatego przygotowaliśmy dla Państwa specjalny dział poświęcony Dobrej Praktyce 
Produkcyjnej w produkcji kosmetyków, aby raz jeszcze przypomnieć, jakie zmiany niesie ze sobą nowe 
rozporządzenie.

Tradycyjnie na łamach pisma znajdziecie Państwo także wiele ciekawych artykułów związanych 
z produkcją, kontrolą jakości czy poruszających tematykę surowców w kosmetyce.

Mając na uwadze liczne krajowe i zagraniczne imprezy targowe niniejsze wydanie, ukazało się również 
w wersji angielskojęzycznej.

                         Życzę przyjemnej lektury     
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Certyfikacja kosmetyków

Jakoœæ pod nadzorem ekspertów

Dobre Praktyki Produkcji (Good Manufacturing Practice) s¹ niezbêdne do wytwarzania wyrobów 

bezpiecznych i przyjaznych konsumentowi. Najlepszym narzêdziem do wdro¿enia GMP jest norma ISO 

22716. Dostarcza ona wytycznych dla produkcji, kontroli jakoœci, magazynowania i wysy³ki produktów 

kosmetycznych. TÜV Rheinland Polska oferuje przeprowadzenie certyfikacji na zgodnoœæ z ISO 22716 

wed³ug najwy¿szych standardów.

Kosmetyki to produkty codziennego u¿ytku, podlegaj¹ce uwa¿nej ocenie konsumenckiej. Z myœl¹ 

o producentach pragn¹cych wyró¿niæ swoje wyroby oraz podkreœliæ ich jakoœæ stworzyliœmy znak 

TÜV Rheinland GMP ISO 22716. Znak GMP umieszczony na produkcie zaœwiadcza o jego jakoœci 

potwierdzonej przez niezale¿n¹ jednostkê certyfikuj¹c¹, rozpoznawan¹ przez konsumentów na ca³ym 

œwiecie.
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Rynek producentów wyrobów kosmetycznych od dłuższego czasu śledzi zmiany zachodzące 
w unijnych przepisach prawnych i stara się przygotować na to, co przyniesie ze sobą wyczekiwana 
data 11 lipca 2013 roku, kiedy to zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1223/2009r dotyczące produktów kosmetycznych. Do tego czasu trwa okres 
przejściowy, w którym producenci robią, co mogą, by sprostać oczekiwaniom i wymaganiom owego 

aktu prawnego. Przypomnijmy jeszcze raz, jakie zmiany niesie ze sobą nowe rozporządzenie.

| GMP8

Wchodzące w życie rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych 

powoduje przeniesienie odpowiedzialności za jakość wyrobów kosmetycznych, 

z Ministerstwa Zdrowia (Państwowego Zakładu Higieny) na producentów oraz 

dystrybutorów. Rozporządzenie określa ogólne parametry bezpieczeństwa, 

które producent musi spełnić, pod groźbą odpowiedzialności karnej lub

i fi nansowej za nieprzewidziane skutki stosowania wyrobu.

Co dokładnie się zmieni?
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009r. 

dotyczące produktów kosmetycznych wprowadza wiele zmian, na które fi rmy 

próbują się przygotować. Zmiany dotyczą zarówno samego wyrobu, jak również 

stanowisk oraz sposobu zgłaszania produktu.

Firmy kosmetyczne zobligowane są do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej, 

zgodnie z zapisami rozporządzenia do obrotu wprowadzane będą jedynie 

produkty kosmetyczne, dla których na terenie wspólnoty jest wyznaczona „osoba 

odpowiedzialna”, będąca osobą prawną lub fi zyczną. Ta wyznaczona osoba ma 

gwarantować, że każdy wprowadzany do obrotu produkt kosmetyczny spełnia 

wymagania określone w rozporządzeniu. Do zobowiązań stawianych przed taką 

osobą należą dbanie o bezpieczeństwo i ocena bezpieczeństwa końcowego 

produktu, a także zapewnienie wdrożenia Dobrej Praktyki Produkcji. Osoba taka 

musi także monitorować dokumentację produktu oraz koordynować pobór prób 

i analiz. Musi zadbać także o notyfi kację w UE, a także pilnować przestrzegania 

zakazów nadużywania kontrolowanych lub używania zakazanych surowców oraz 

użycia CMR. Do jej obowiązków należy również zapewnienie użycia nanometrów i 

ich notyfi kacja w UE, a także zapewnienie, że zawartość śladowych zanieczyszczeń 

nie zagraża zdrowiu człowieka. Należy także pamiętać o zakazie przeprowadzania 

testów na zwierzętach oraz o obowiązku odpowiedniego oznakowania produktu, 

a także o dowodzie deklaracji i jego potwierdzeniu. Prawnym obowiązkiem osoby 

odpowiedzialnej jest publiczne udostępnienie informacji. 

Drugą osobą określoną w rozporządzeniu jest Safety Assesor, który odpowiada 

za sporządzenie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Osoba 

podejmująca się oceny bezpieczeństwa musi posiadać wyższe wykształcenie w 

dziedzinie farmacji, toksykologii lub nauk pokrewnych oraz posiadać co najmniej 

kilkuletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle kosmetycznym. Osoba 

oceniająca musi na bieżąco śledzić internetowe bazy danych (Chembank) 

dotyczące składników kosmetycznych. Natomiast raport powinien być 

aktualizowany w przypadku wprowadzenia poprawki do ustawy, a także zmiany 

składu, funkcji, opakowania i innych informacji o produkcie.

Safety Assessor w świetle wymagań stawianych przez Unię Europejską

chroni producenta, gdyż jest ostatnim ogniwem w ochronie i obronie prawnej 

produktu. Chroni także konsumenta, gdyż jest niezależną jednostką wyznaczoną 

przez prawo europejskie. Ale przede wszystkim Safety Assessor stoi na straży 

prawa, jest prawnie odpowiedzialny za raport z oceny bezpieczeństwa produktu.

Rozporządzenie przewiduje także nowe obowiązki dystrybutorów, będą oni 

odpowiedzialni za sprawdzenie, czy podane są informacje dotyczące oznakowania, 

czy spełnione są wymagania językowe, a także czy nie upłynęła data minimalnej 

trwałości, o ile ma ona zastosowanie. 

Obowiązki dystrybutorów
Dystrybutorzy zapewnią również, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za 

produkty, warunki przechowywania lub transportu nie zagrażały ich zgodności z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Na uzasadniony wniosek właściwego 

organu krajowego – mają obowiązek dostarczenia, w języku łatwo zrozumiałym 

dla tego organu, wszelkich informacji i dokumentacji niezbędnych do wykazania 

zgodności danego produktu z wymogami wymienionymi w ust. 2 rozporządzenia. 

Jak również zobligowani są do wskazania dystrybutora lub osoby odpowiedzialnej, 

która dostarczyła produkt kosmetyczny oraz dystrybutorów, którym dostarczono 

dany produkt kosmetyczny. Obowiązek ten utrzymuje się przez okres 3 lat od dnia 

udostępnienia dystrybutorowi danej partii produktu kosmetycznego.

Zgłaszanie produktu
Diametralnej zmianie ulegnie też sposób zgłaszania produktu. Przemysł 

kosmetyczny musi notyfi kować wyroby kosmetyczne na specjalnie do tego celu 

wyznaczonym portalu Cosmetic Products Notifi cation Portal (CPNP), gdzie należy 

umieścić dane dotyczące: kategorii produktu kosmetycznego i jego nazwę lub 

nazwy umożliwiające jednoznaczną identyfi kację, a także imię i nazwisko (fi rmę) 

osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniona jest dokumentacja 

produktu. W przypadku importu trzeba będzie podać kraj pochodzenia. Wymaganą 
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informacją będzie także państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny ma 

zostać wprowadzony do obrotu. Trzeba będzie także podać dane osoby fi zycznej, 

z którą można się kontaktować w razie konieczności. W bazie wymagane są także 

informacje na temat obecności substancji w formie nanometrów, nazwa i numer 

CAS lub WE substancji CMR, należących do kategorii 1A lub 1B, a także na temat 

receptury ramowej umożliwiającej szybkie i odpowiednie leczenie.

Osoba odpowiedzialna ma obowiązek zgłaszania Komisji oryginalnego 

oznakowania oraz fotografii opakowania produktu. Zgłaszanie produktu 

kosmetycznego dotyczy również dystrybutorów, którzy tłumaczą (z własnej inicjatywy) 

w celu zgodności z przepisami prawa krajowego dowolny fragment oznakowania.

Istotną zmianą, jest również znakowanie przydatności produktu kosmetycznego. 

Należy pamiętać, że wskazanie daty minimalnej trwałości nie jest obowiązkowe 

w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 

miesięcy. Produkty takie zawierają informacje o okresie, w jakim po otwarciu 

pojemnika, produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla 

konsumenta. Wymagana informacja powinna zawierać – z wyjątkiem przypadków, 

gdy pojęcie trwałości po otwarciu nie ma zastosowania – symbol określony 

w załączniku VII pkt 2 oraz wspomniany okres ( w miesiącach lub latach).

Zmiany w produkcji – GMP według ISO 22716
Zmian nie uniknie żaden z kluczowych działów w fi rmach kosmetycznych, najwięcej 

przemian czeka jednak przede wszystkim produkcję, gdyż w dotychczasowych 

wymaganiach prawnych nie było aż tak szczegółowych i konkretnych wymagań 

dotyczących tego obszaru. Pojawiają się one dopiero w tym rozporządzeniu, a jego 

szczegółowe wytyczne zawarte zostały w zharmonizowanej normie – bardzo dobrze 

znanej każdemu producentowi wyrobów kosmetycznych – ISO 22716. 

Wiele fi rm poradziło sobie z wdrożeniem GMP bez problemu, inne musiały 

przebudować dotychczasową infrastrukturę, żeby wszystko odbywało się zgodnie 

z wytyczonymi normy. Przybyło wiele dodatkowych dokumentów produkcyjnych, 

potwierdzających utrzymywanie czystości w poszczególnych pomieszczeniach, 

a także wytycznych dotyczących wymagań wobec surowców, opakowań 

i gotowego wyrobu. 

Dla fi rm, które miały wcześniej wdrożone i utrzymywane wymagania normy 

ISO 9001 pewne elementy GMP były już spełnione i należało je jedynie uzupełnić 

i poszerzyć o wytyczne związane z produkcją. 

Należy pamiętać, że wymagania GMP skupiają się na działach produkcji, 

kontroli, magazynowania i wysyłka produktów kosmetycznych. Natomiast swym 

zakresem nie obejmują: działu badawczo – rozwojowego oraz dystrybucji wyrobu 

gotowego. 

Do najważniejszych wytycznych normy należą te mające zastosowanie dla: 

•     pracowników: każdy pracownik powinien dysponować wiedzą 

i umiejętnościami z zakresu produkcji, kontroli i magazynowania i wysyłki 

produktów o określonej jakości.

•     pomieszczeń: wszystkie muszą być odpowiednio zaprojektowane oraz 

eksploatowane w celu utrzymania ich w odpowiedniej czystości, a także 

ułatwienia lokalizacji i ochrony półproduktów oraz wyrobów gotowych.

•     urządzeń: każde urządzenie należy stosować w przeznaczonym mu celu; 

ważne jest przy tym, aby nie było ono trudne w czyszczeniu czy dezynfekcji:

•     surowce i materiały opakowaniowe: nabywane surowce i materiały 

opakowaniowe powinny spełniać określone kryteria akceptowalności 

odpowiednie dla jakości wyrobów gotowych.

•     produkcja i konfekcjonowanie: na każdym etapie wytwarzania 

i konfekcjonowania należy podejmować działania mające na celu uzyskanie 

wyrobu gotowego spełniającego określone charakterystyki.

•     wyroby gotowe: powinny spełniać określone kryteria akceptowalności. 

Magazynowanie, wysyłka i zwroty powinny odbywać się w sposób 

zapewniający zachowanie jakości wyrobów gotowych.

Dokumentacja fi rmy kosmetycznej powinna być dostosowana do specyfi ki 

przedsiębiorstwa oraz wyrobu gotowego. Każda organizacja zobowiązana jest 

do utworzenia własnego systemu dokumentacyjnego, który powinien zawierać 

informacje dotyczące wszelkich działań nawiązujących do wdrożenia i utrzymania 

systemu.

Wraz ze wzrostem wymagań prawnych wobec firm kosmetycznych, 

wzrosły również wymagania odbiorców tych produktów, którzy oczekują od fi rm 

produkcyjnych nie tylko podnoszenia jakości produktów, ale również deklaracji 

spełnienia wymagań GMP. Wdrożenie wytycznych zawartych w normie jest 

obligatoryjne dla fi rm kosmetycznych, natomiast sama certyfi kacja jest dobrowolna 

– stanowi jednak najprostszy i najwygodniejszy sposób udowodnienia przez 

producenta wywiązania się z obowiązku wykazania zgodności swoich produktów 

z wymaganiami prawnymi.

Produkt kosmetyczny: Osoby, stanowiska: Substancje:

Dobra Praktyka 
Produkcyjna – GMP 

(norma zharmonizowana)

Osoba odpowiedzialne
Identyfikacja produktu

w łańcuchu dostaw

CMR
Nanomateriały

Notyfikacja Obowiązki 
dystrybutorów

Wykaz i listy 
składników

Oznakowanie, PAO Safety assessor

Raport bezpieczeństwa 
produktu kosmetycznego

EN ISO 22716:2007 EN ISO 9001:2008

System oparty na procedurach 
produkcyjnych, kontrolnych oraz 

zapewnienia jakości, gwarantujących, 
że wytworzone produkty spełniają 
określone wymagania jakościowe.

Wymagania normy są ogólne
i przeznaczone do stosowania 

przez wszystkie organizacje, bez 
względu na ich rodzaj, wielkość 

i dostarczany wyrób.

Cel: bezpieczny produkt Cel: spełnienie wymagań klienta

Zakres:
Produkcja, kontrola, magazynowanie, 
wysyłka produktów kosmetycznych

Zakres:
Całość procesu łącznie 

z projektowaniem i rozwojem

- Przegląd zarządzania

- Księga Jakości

- Polityka jakości

- Przedstawiciel kierownictwa

Tab. 1. Spis najważniejszych zmian wprowadzonych wraz 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1223/2009r. dotyczące produktów kosmetycznych

Tab. 2. Porównanie wymagań norm EN ISO 22716:2007 
oraz EN ISO 9001:2008
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Michał Tracz 
Prawnik kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Nowe przepisy prawne wpłyną na relacje 
producentów i dystrybutorów kosmetyków

Mniej niż pół roku pozostało do wprowadzenia szeregu nowych wymogów 
prawnych zarówno dla producentów jak i dystrybutorów kosmetyków. 

Dla dobrego przygotowania prowadzonego biznesu do zmian, 
zwłaszcza producenci kosmetyków muszą przeanalizować 
swoje własne działania, ale również odpowiednio ułożyć 

współpracę z partnerami biznesowymi. 

| GMP10

O poranku 11 lipca 2013 r. producenci i dystrybutorzy kosmetyków 

obudzą się w nowej rzeczywistości prawnej. Skalę zmian obrazuje przyrost 

regulacji. W nowym rozporządzeniu (bez załączników) w porównaniu do 

obecnej ustawy o kosmetykach, będzie o 100 % więcej przepisów. Nowe 

regulacje nie tylko bardziej szczegółowo określą dotychczasowe obowiązki, 

ale również ustanowią szereg nowych wymogów. Celem niniejszego artykułu 

jest przykładowe przedstawienie tych regulacji, które wpływają istotnie na 

relacje producentów i dystrybutorów oraz wskazanie rozwiązań pozwalających 

zwiększyć poziom bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności.

Wstrzymanie dystrybucji produktu
Wśród głównych celów nowych regulacji wskazywane jest zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia. W związku z tym zarówno producent/

osoba odpowiedzialna1 jak i dystrybutor muszą dbać o spełnianie wymogów 

przez udostępniane kosmetyki. W razie stwierdzenia niezgodności 

produktów z przepisami, dystrybutor musi m.in. wstrzymać dystrybucję 

do czasu dostosowania produktów do obowiązujących 

wymagań. Opisywana kwestia może zaistnieć np. 

w sytuacji, gdy na opakowaniu będą podane 

nieprawidłowo dane dotyczące osoby 

odpowiedzialnej. 

Takie ukształtowanie obowiązków producentów 

i dystrybutorów powoduje, że po stronie dystrybutorów może 

pojawić się dylemat, czy w sytuacji wątpliwości, co do zgodności 

produktu z prawem, zaprzestać sprzedaży. Wstrzymanie dystrybucji pozwoli 

uniknąć ryzyka naruszenia obowiązku nakładanego przez Rozporządzenie 

1223/2009/WE, z drugiej strony narazi jednak na bezpośrednie straty 

finansowe w przypadku nieuzasadnionego działania. Kwestia decyzji 

o ewentualnym wstrzymaniu dystrybucji będzie miała w oczywisty sposób 

przełożenie na interesy producenta. Opisywany problem może okazać 

się istotny zwłaszcza dla relacji pomiędzy podmiotami działającymi 

w różnych krajach (np. francuski producent sprzedający kosmetyki polskiemu 

dystrybutorowi). Praktyka organów administracji różnych krajów członkowskich 

może bowiem okazać się bardzo różna. Sposób oznakowania stosowany 

w państwie producenta może być uznawany przez miejscowe organy, jako 

poprawny, podczas gdy w kraju siedziby dystrybutora będzie przynajmniej 

początkowo kwestionowany – co rodzi dodatkowe wątpliwości i ryzyka.

Wskazane kwestie skłaniają do wniosku, że dotychczasowe umowy 

w relacjach producent-dystrybutor wymagają szczegółowej analizy bądź 

dodania postanowień, co do działań w sytuacji wątpliwości dotyczących 

zgodności produktów z przepisami. W szczególności rozważone może zostać: 

•     określenie sposobu wyjaśniania wątpliwości dotyczących spełnienia 

wymogów przez kosmetyki będące przedmiotem umowy; 

1   Warto przypomnieć, że zasadniczo dla kosmetyków wyprodukowanych w UE (nie podlegających eksportowi i importowi do UE), domyślnie osobą odpowiedzialną będzie producent 
mający siedzibę na terenie UE, o ile nie upoważni pisemnie innej osoby prawnej albo fizycznej do pełnienia obowiązków osoby odpowiedzialnej. W związku z tym, w dalszej części 
artykułu uwagi dotyczące producenta odnoszą się do sytuacji, w których jest on jednocześnie osobą odpowiedzialną w odniesieniu do swoich kosmetyków.
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•     ustalenia dotyczące przyjmowania środków naprawczych (np. wytyczne 

określające dopuszczalny stopień ingerencji w oznakowanie produktu 

dokonywanych przez dystrybutora); 

•     kary umowne, w razie nieuzasadnionego wstrzymania dystrybucji. 

Ciężkie działania niepożądane 
Kolejnym obszarem zmian są obowiązki dotyczące sygnałów o nieprawidłowym 

działaniu kosmetyków. Wymagania w zakresie zgłaszania ciężkich działań 

niepożądanych dotyczą zarówno dystrybutorów jak i producentów. Ciężkie 

działania niepożądane muszą być przez te podmioty zgłaszane właściwemu 

organowi administracji. Zakres informacji podlegających obowiązkowemu 

zgłoszeniu został określony szeroko, gdyż obejmuje nie tylko informacje, które 

dany podmiot zna, ale również takie, których znajomości można od niego 

racjonalnie oczekiwać. Takie sformułowanie pozostawia bardzo szeroki zakres 

uznaniowości w ocenie, czy dany podmiot dopełnił ciążącego na nim obowiązku. 

Podany powyżej problem łatwo odnieść do relacji producent-dystrybutor. 

W naturalny sposób pomiędzy tymi dwoma podmiotami zachodzi wymiana 

wielu informacji handlowych, w tym związanych z opiniami o produkcie. 

Wśród nich mogą także pojawić się informacje o zdarzeniach kwalifi kujących 

się, jako ciężkie działania niepożądane np. otrzymane przez dystrybutora 

powiadomienia od klienta o wystąpieniu działań niepożądanych po 

aplikacji danego produktu. Źródłem potencjalnych problemów może być 

nieodpowiednia komunikacja np. wysłanie przez dystrybutora wiadomości na 

adres e-mail pracownika producenta, znajdującego się na wielomiesięcznym 

urlopie wychowawczym. Powstaje wątpliwość, czy można byłoby w takiej 

sytuacji racjonalnie oczekiwać od producenta wiedzy, a tym samym 

zgłoszenia ciężkiego działania niepożądanego? Decyzja organu administracji 

publicznej pozostaje trudna do przewidzenia. Można jednak wskazać środki 

pozwalające ograniczyć ryzyko prawne. Takim rozwiązaniem jest przykładowo 

wypracowanie odpowiednich klauzul do umów zawieranych z dystrybutorami, 

które będą jasno precyzować, w jaki sposób należy przekazywać informacje, 

które mogą dotyczyć ciężkich działań niepożądanych, a jednocześnie będą 

obligować drugą stronę umowy do działania ściśle z przyjętą procedurą. 

Po podjęciu takich działań, dużo łatwiej będzie wykazać przed właściwym 

organem, że w analizowanej sytuacji podmiot dopełnił swoich obowiązków 

i nie można było od niego oczekiwać wiedzy na temat powiadomienia o ciężkim 

działaniu niepożądanym.

Ochrona danych osobowych 
Z kwestią obowiązku zgłaszania ciężkich działań niepożądanych wiąże 

się ściśle kolejna sfera regulacji prawnych, której znaczenie dla branży 

kosmetycznej będzie rosło. Informacje dotyczące efektów ubocznych 

przypisywanych kosmetykom, zgłaszane przez klientów, często nie będą 

kwalifi kować się, jako ciężkie działania niepożądane. Bardzo często jednak tego 

typu informacje będą miały związek ze stanem zdrowia oraz będą zawierały 

dane klienta takie jak np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail. Oznacza 

to, że dla ich przetwarzania konieczne będzie spełnienie wymogów w zakresie 

ochrony danych osobowych i to wymogów bardzo restrykcyjnych, gdyż 

będą to często tzw. dane osobowe wrażliwe (odnoszące się m.in. do stanu 

zdrowia). Należy podkreślić, że wymogi dla tego typu danych nie są tożsame 

z wymogami obowiązującym przy zbieraniu zwykłych danych osobowych (np. 

w ramach ankiet konsumenckich, czy poprzez formularze wypełniane przy 

okazji akcji marketingowych). Ważne by zawczasu być przygotowanym na 

otrzymanie tego typu danych osobowych poprzez zapoznanie się z wymogami 

prawnymi, które mają w tym zakresie zastosowanie oraz ustanowienie 

w przedsiębiorstwie odpowiednich procedur postępowania. 

W relacjach umownych producent-dystrybutor także warto odnieść się do 

kwestii dotyczących wymiany danych osobowych, zwłaszcza wrażliwych, co 

pozwoli uniknąć sytuacji, w których przetwarzanie informacji będzie narażało 

zarówno nadawcę jak i odbiorcę na odpowiedzialność prawną. Jest to istotne 

zwłaszcza w kontekście sankcji, jakimi opatrzone zostały w Polsce naruszenia 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Ustawa o ochronie 

danych osobowych przewiduje bowiem restrykcyjne kary, z karą pozbawienia 

wolności włącznie.

Co z sankcjami w Polsce?
Niezależnie od sankcji związanych z przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych wszyscy zainteresowani branżą kosmetyczną czekają 

na określenie sankcji dotyczących naruszeń przepisów Rozporządzenia 

1223/2009/WE. Zainteresowanie tym tematem jest zrozumiałe zwłaszcza 

biorąc pod uwagę niejasności interpretacyjne, co do nakładanych przez nowe 

przepisy obowiązków. Oprócz ogólnie określonych kompetencji organów 

administracji np. do nakazania wycofania danego produktu z rynku, państwa 

członkowskie są zobowiązane do ustanowienia właściwych sankcji. Jednak 

na koniec stycznia 2013 r. z informacji docierających z Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego wynikało, że prowadzone są dopiero prace na wczesnym etapie 

legislacyjnym. Oznacza to, że trudno na chwilę obecną określić, jakie dokładnie 

sankcje zostaną ustanowione jak również, kiedy zostaną w Polsce przyjęte. 

Podsumowanie
Dla spełnienia nowych wymogów, a jednocześnie realizacji celów 

biznesowych niezbędne staje się dokonanie zmian nie tylko we własnym 

przedsiębiorstwie, ale również optymalne ukształtowanie współpracy 

z partnerami biznesowymi. W sferze praktycznej wymaga to przeglądu 

dotychczasowych procedur bądź stworzenie nowych. Także dotychczasowe 

oraz przyszłe umowy z kontrahentami powinny zostać poddane analizie. 

Pozostało mniej niż pół roku na podjęcie odpowiednich działań.

Jeżeli chcesz skontaktować się z autorem, napisz na adres: michal.tracz@dzp.pl
Analizy i rekomendacje dla przedsiębiorców dotyczące nowych przepisów 
kosmetycznych można znaleźć także na http://blog.dzp.pl/pharma.

Michał Tracz – prawnik kance-
larii Domański Zakrzewski Palinka. 
Pracuje w Praktyce Life Sciences 
zajmującej się doradztwem prawnym 
dla branży farmaceutycznej, żywno-
ściowej i kosmetycznej.
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Laura Błażko 
Quality Manager

Rozporządzenie 1223/2009/WE zastępuje dyrektywę 76/768/EWG 

implementowaną przez obecną Ustawę o kosmetykach i będzie stanowiło 

nową podstawową regulację w zakresie obrotu produktami kosmetycznymi. 

Oświadczenia marketingowe to ważny element Rozporządzenia 

1223/2009/WE, które przewiduje w artykule 20, że:

We współpracy z państwami członkowskimi komisja europejska 

opracowuje plan działania dotyczący stosowanych oświadczeń oraz 

ustala priorytety w celu określenia wspólnych kryteriów uzasadniających 

stosowanie oświadczeń.

Kryteria użycia oświadczeń dotyczących właściwości produktu 

kosmetycznego zostaną doprecyzowane w dodatkowym dokumencie, który 

również będzie rozporządzeniem. Zostaną w nim określone ogólne kryteria, 

których zgodność będzie podlegać weryfi kacji podczas kontroli instytucji 

nadzoru rynku.

Za oświadczenie standardowo uważa się każdą opublikowaną 

informację o kosmetyku, publikowaną w celach marketingowych, 

dotyczącą zawartości, charakteru, właściwości produktów, efektów 

działania, skuteczności, itp. Na oświadczenie mogą się składać 

następujące elementy: słowa, obrazy, rysunki, znaki i piktogramy, które 

mogą występować na produkcie (tj. na opakowaniu, etykiecie i załączonej 

ulotce) lub w materiałach reklamowych (np. w miejscu sprzedaży lub 

różnych mediach).

Przepisy prawne i zasady dobrych praktyk rynkowych odnoszą się 

w równym stopniu do poszczególnych oświadczeń, jak i do całości 

komunikacji produktu kosmetycznego, obejmującego wszystkie elementy, 

za pomocą których przedsiębiorca przekazuje informacje konsumentowi.

Ponieważ branża kosmetyczna w szerokim zakresie posługuje się 

oświadczeniami marketingowymi – stanowią one podstawowe narzędzie 

konkurencji, tworzą przewagę na rynku i zachęcają konsumentów do 

zakupu produktu – regulacje w tym temacie są z wielkim zainteresowaniem 

i uwagą śledzone przez producentów i dystrybutorów wyrobów 

kosmetycznych. 

Oświadczenia 
marketingowe 
 –  k r y t e r i a  i  i c h  s t o s o w a n i e

Rok 2013 jest ważnym rokiem dla 
przemysłu kosmetycznego ze względu 

na wejście w życie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 
listopada 2009 r. dotyczącego 

produktów kosmetycznych.

| GMP12
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 Zgodnie z obecnie przygotowywaną propozycją Komisji Europejskiej 

oświadczenia o produktach kosmetycznych będą musiały spełniać następujące 

wspólne kryteria:

•     Zgodność z przepisami prawa;

•     Prawdziwość udzielanych informacji;

•     Poparcie dowodami;

•     Zgodność ze stanem faktycznym;

•     Uczciwość;

•     Świadome podejmowanie decyzji.

Każde z wymienionych wspólnych kryteriów ma tę samą wagę. Kryteria 

znajdują zastosowania do każdego typu oświadczeń.

W dokumencie proponuje się następujące 
rozumienie wspomianych wyżej kryteriów:
Zgodność z przepisami prawa

Oświadczenia dotyczące produktów kosmetycznych powinny być zgodne 

ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i nie mogą wprowadzać 

konsumenta w błąd. Ponadto osoba odpowiedzialna powinna uwzględnić 

odpowiednie systemy samoregulacji dotyczące komunikacji marketingowej. 

Niedopuszczalne są oświadczenia wskazujące, że produkt ma szczególną 

zaletę, jeśli zaleta ta wynika jedynie ze zgodności z minimalnymi wymogami 

prawnymi.

Oświadczenia informujące, że produkt został zatwierdzony przez 

jakiś organ, są niedopuszczalne, ponieważ produkty kosmetyczne mogą 

być wprowadzane do obrotu bez jakiegokolwiek zatwierdzenia ze strony 

administracji państwowej. Analogicznie na produktach kosmetycznych nie 

powinno się stosować znaku CE. 

Dopuszczalność oświadczenia powinna opierać się na racjonalnych 

oczekiwaniach przeciętnego konsumenta na danym rynku.

Prawdziwość udzielanych informacji
Ani ogólna prezentacja produktu kosmetycznego, ani odnoszące się do 

niego poszczególne oświadczenia nie mogą się opierać na nieprawdziwych, czy 

nieadekwatnych informacjach. Jeśli deklaruje się, że produkt zawiera określony 

składnik, składnik ten musi być obecny. Oświadczenia o składnikach odnoszące 

się do właściwości konkretnego składnika nie powinny także wskazywać, 

że produkt końcowy posiada te same właściwości, jeśli nie jest to zgodne 

z prawdą. Co więcej, przekazy marketingowe nie mogą wskazywać na to, że 

wyrażane opinie są obiektywnymi oświadczeniami, o ile dana opinia nie jest 

poparta obiektywnymi dowodami.

Poparcie dowodami
Bezpośrednie lub pośrednie oświadczenia dotyczące produktów 

kosmetycznych muszą być poparte wystarczającymi i odpowiednimi, możliwymi 

do weryfi kacji dowodami bez względu na metodologię zastosowaną w celu 

potwierdzenia oświadczeń, w tym również odpowiednią ocenę ekspercką. 

Dotyczy to nowych lub istniejących już oświadczeń bez względu na rodzaj 

uzasadniających je dowodów. 

Osoba odpowiedzialna określa odpowiednią i wystarczającą metodologię 

dla potwierdzania oświadczeń. Decyduje także o doborze dowodów 

potwierdzających. Dowody takie mogą mieć różną formę, a jeśli to konieczne, 

muszą być zawarte w dokumentacji produktu.

Osoba odpowiedzialna musi posiadać odpowiednie i wystarczające 

dowody naukowe uzasadniające bezpośrednie lub pośrednie oświadczenie. 

Może skonsultować się z ekspertem, który zapewni właściwe wsparcie. Musi 

również zapewnić, że istniejące dowody mają nadal zastosowanie, kiedy 

zmianie ulegnie receptura produktu. Dowody na poparcie oświadczenia muszą 

uwzględniać najlepsze praktyki.

W przypadku wykorzystania wyników badań jako dowodów, badania 

te muszą być odpowiednio dobrane, odnosić się do produktu i jego 

deklarowanej zalety, a także muszą być zgodne z odpowiednio opracowanymi 

i przeprowadzonymi metodami (ważnymi, wiarygodnymi i powtarzalnymi) oraz 

uwzględniać względy etyczne.

Zakres dowodów lub potwierdzeń powinien być zgodny z rodzajem 

oświadczenia. Szeroki zakres dowodów lub potwierdzeń jest szczególnie 

istotny dla oświadczeń, w przypadku których brak skuteczności produktu może 

zagrażać bezpieczeństwu, np. oświadczenia o ochronie przeciwsłonecznej. 

Z drugiej jednak strony oświadczenia wyraźnie przesadzone, których 

przeciętny konsument nie przyjmuje dosłownie (hiperbola) lub oświadczenia 

abstrakcyjne zazwyczaj nie będą wymagały uzasadnienia. 
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Oświadczenie, które przenosi właściwości składnika na właściwości 

produktu gotowego musi zostać poparte wystarczającymi i odpowiednimi 

dowodami, np. wykazać obecność składnika w efektywnym stężeniu, itp. 

Ocena dopuszczalności oświadczenia powinna opierać się na wadze dowodów 

uwzględniających wszystkie dostępne badania, dane i informacje. Rodzaje 

dowodów mogą się różnić w zależności od charakteru oświadczenia i od 

powszechnie dostępnej wiedzy ogólnej.

Zgodność ze stanem faktycznym
Prezentowane działanie produktu nie może wykraczać poza dostępne 

dowody potwierdzające. Ogólna prezentacja produktu kosmetycznego ani 

poszczególne oświadczenia dotyczące produktu nie mogą wskazywać przez 

sugerowane działanie lub jego zaniechanie cech, bądź funkcji produktu, których 

produkt ten nie posiada.

Oświadczenia nie powinny przypisywać danemu produktowi szczególnych 

(tzn. niepowtarzalnych) właściwości, jeśli podobne produkty mają takie same 

właściwości. 

Jeśli działanie produktu uzależnione jest od szczególnych warunków, jak np. 

stosowanie go wraz z innymi produktami, musi zostać to wyraźnie zaznaczone.

Uczciwość
Oświadczenia dotyczące produktów kosmetycznych muszą być 

obiektywne i nie mogą przedstawiać w złym świetle konkurencji, ani składników 

stosowanych bezpiecznie i zgodnie z prawem w produktach kosmetycznych. 

Oświadczenia dotyczące produktów kosmetycznych nie mogą także prowadzić 

do pomylenia z produktem konkurencji.

Oświadczenia dotyczące produktów kosmetycznych mogą mieć charakter 

porównawczy pod warunkiem, że są zgodne z dyrektywą 2006/114/WE 

dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej oraz 

z przepisami krajowymi wdrażającymi tę dyrektywę.

Świadome podejmowanie decyzji
Oświadczenia adresowane do konsumentów powinny być jasne 

i zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. Stanowią one bowiem nieodłączną 

część produktów i powinny zawierać informacje pozwalające konsumentom 

i specjalistom na dokonanie świadomego wyboru.

W przekazie marketingowym należy uwzględnić zdolność potencjalnych 

użytkowników (populacja danego państwa członkowskiego lub jej część, np. 

konsumenci w różnym wieku lub różnej płci; specjaliści) do zrozumienia tego 

przekazu. Przekazy marketingowe powinny być jasne, precyzyjne, istotne oraz 

zrozumiałe dla odbiorców.

Dodatkowo Komisja Europejska opracuje kryteria 
szczegółowe dla innch wybranych rodzajów 
oświadczeń. 

Decyzją Państw Członkowskich UE i Komisji Europejskiej będą to 

w szczegolności kryteria dla stosowania deklaracji „naturalny” i „organiczny”. 

Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji (ISO) opracowuje w tym 

celu normę międzynarodową, która zostanie następnie przyjęta jako 

norma europejska EN. Norma określi, jakie warunki powinien spełniać 

składnik kosmetyku lub produkt kosmetyczny określany jako naturalny 

lub organiczny. Komisja Europejska pracuje również nad kryteriami 

oświadczeń „nie zawiera...” (free off...) i związanych ze zdrowiem („health 

claims”).

Przedsiębiorca wprowadzający produkt kosmetyczny do 

obrotu ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność produktu, 

w tym jego komunikacji, z aktualnymi przepisami prawa. Wraz 

z wejściem nowych regulacji prawnych i wytycznych zmieni się 

ich egzekwowanie, dlatego też przedsiębiorca powinien dokładnie 

przeanalizować te dokumenty biorąc pod uwagę formę przyszłych 

aktów i możliwe konsekwencje. 

Od samej branży zależy obraz rynku, jaki przedstawi Komisja 

Europejska w 2016 roku i czy stwierdzi konieczność wprowadzenia 

dodatkowych regulacji.

Art. 6 (oznakowanie):
Państwa Członkowskie podejmą wszelkie nie-
zbędne środki, aby zapewnić, że na etykiecie, 
podczas prezentacji przy sprzedaży i reklamowania 
produktów kosmetycznych, tekst, nazwy, znaki 
towarowe, obrazy lub inne znaki nie będą używane 

tak, aby przypisywać tym produktom cechy, 
których nie posiadają 
Art. 20:
Do 11 lipca 2016 w oparciu o wspólne kryteria (...) 
komisja przedstawia Parlamentowi europejskiemu 
i radzie sprawozdanie w sprawie stosowania 

oświadczeń. Jeżeli w sprawozdaniu stwierdzi 
się niezgodność oświadczeń stosowanych 
w odniesieniu do produktów kosmetycznych ze 
wspólnymi kryteriami, we współpracy z państwami 
członkowskimi komisja przyjmie stosowane środki 
na rzecz zapewnienia zgodności.

Zgodnie z Rozporządzeniem 1223/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady:
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Powtarzalność partii produkowanych wyrobów
Producent ma obowiązek dostarczenia dowodu dla każdej partii, iż 

spełnia ona określone w specyfi kacji wymogi oraz że przestrzegano procedur 

produkcyjnych.

Związane jest to z wykonywaniem i nadzorowaniem zapisów oraz 

przeprowadzaniem badań produktów.

W większości innych branż produkcyjnych, surowce mogą być 

przyjmowane na podstawie zgodnych atestów jakościowych, jednak w branży 

kosmetycznej możliwe jest to tylko w przypadku, gdy wcześniej zaakceptowano 

metodykę badań stosowanych przez dostawcę oraz wykonano, z pozytywnym 

wynikiem, audit w zakładzie produkującym surowiec. Zakres auditu zakładu 

produkcyjnego ustala odbiorca surowca a dostawca musi wyrazić zgodę na 

jego wykonanie.

 

Pełna identyfikacja procesu i produktów
Oprócz znakowania surowców, opakowań i wyrobów gotowych konieczne 

jest również znakowanie sprzętu i pomieszczeń. W magazynie należy 

znakować każde opakowanie – nie wystarcza zbiorcza etykieta na paletę. 

•     Status produktu: zwolniony / w trakcie badań / niezgodny musi 
znajdować się na każdym opakowaniu przyjętym do magazynu.
Oznakowanie pomieszczeń oprócz nazwy powinno zawierać 
status czystości: brudne / w trakcie mycia i dezynfekcji  / umyte 
i zdezynfekowane.

•     Oznakowanie sprzętu oprócz nazwy, kodu powinno zawierać status 
czystości oraz status stanu technicznego np. data ostatniej i następnej 
kalibracji / wzorcowania. 

•     Należy opracować procedury nadzoru stanu technicznego 
i higienicznego sprzętu oraz procedury nadzoru nad sprzętem 
pomiarowym.  

Kontrola zmian
Wewnętrzna organizacja oraz zakres zadań związanych z planowaną 

zmianą jednej lub kilku czynności należących do Dobrych Praktyk Produkcji 

w celu zapewnienia, że wszystkie wytwarzane, konfekcjonowane, kontrolowane 

i magazynowane produkty odpowiadają zdefi niowanym kryteriom akceptacji.”

Kontrola zmian powinna odbywać się zgodnie z opracowaną procedurą 

„czystości linii”. Kontrola musi być wykonywana pomiędzy każdym 

produkowanym wyrobem.  Zgodnie z opracowaną check listą należy 

sprawdzać, czy wszystko zostało usunięte przed nową produkcją:

•     brak wcześniejszych tanków / pojemników,

•     brak starych etykiet do oznakowania nowych tanków i procesu, 

•     brak kartonów,

•     brak wcześniej produkowanych wyrobów gotowych,

•     brak dokumentacji dla produkowanych wcześniej wyrobów,

•     puste kosze na śmieci,

•     urządzenia pomiarowe wyzerowane,

•     brak drobnego sprzętu używanego do wcześniejszej produkcji.

Należy prowadzić i zachowywać zapisy z przeprowadzonej weryfi kacji. 
Weryfi kacja musi być sprawdzona przez drugą Osobę. 

Pobieranie próbek surowców
Próbki surowców mogą być pobierane tylko przez upoważnionych 

i przeszkolonych pracowników, zgodnie z opracowaną metodyką 

pobierania próbek, a pobrana ilość surowca musi wystarczyć na wykonanie 

zaplanowanych badań oraz zapewnienie kontrpróby. Przy pobieraniu próbek 

należy zachować zasady należytej staranności aby uniknąć zanieczyszczenia 

surowca lub pogorszenia jego jakości. Próbki muszą być właściwie 

oznakowane:  nazwa lub kod, numer partii, data pobrania, identyfi kacja 

pojemnika, z którego pobrano próbkę, identyfi kacja punku pobrania próbki.

Bardzo trudne w praktyce jest oznaczenie punktu pobrania próbek, dlatego 

najlepszym rozwiązaniem jest wydzielone pomieszczenie do pobierania 

próbek. Próbki powinny być przechowywane w wyznaczonym miejscu, 

w określonych warunkach. 

Laboratorium kontroli jakości
Głównym zadaniem laboratorium kontroli jakości jest wykonywanie 

stosownych kontroli: 

•     dopuszczenie materiałów do użycia, 

•     badanie wyrobów gotowych przed zwolnieniem do obrotu. 

Odczynniki, roztwory, wzorce odniesienia, pożywki do hodowli powinny być 

właściwie oznaczone  za pomocą nazwy, stężenia, daty ważności, danych osoby 

przygotowującej, daty otwarcia, warunków przechowywania. Analizy powinny być 

wykonywane zgodnie z opracowaną metodyką badań. Należy zdefi niować kryteria 

akceptowalności dla surowców, opakowań, masy produktu, wyrobów gotowych. 

Wyniki badań należy szczegółowo analizować. W przypadku niezgodnego 

wyniku należy znaleźć przyczynę niezgodności: przeanalizować proces przyjęcia 

surowca, proces pobierania próbek, proces produkcji, proces przeprowadzenia 

badania. Każde ponowne badanie należy wystarczająco uzasadnić. 

Szkolenia
Wymogiem w standardzie ISO 22716 jest obowiązek szkolenia dla 

wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie branży kosmetycznej, 

zarówno produkcyjnych, administracyjnych jak i zarządzających firmą. 

Potwierdzenie udziału w szkoleniach powinno być przechowywane w aktach 

osobowych pracowników.

Warto zastanowić się nad nieobowiązkową certyfi kacją ISO 22716. 

Akredytowana certyfi kacja i rejestracja na zgodność z ISO 22716 pokazuje 

zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo produktów oraz wolę ciągłego 

doskonalenia. Certyfikacja wskazuje istnienie skutecznego systemu 

zarządzania produkcją, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego 

auditu. Certyfi kat ISO 22716 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach 

Klientów, pracowników i akcjonariuszy. Zwiększa rozpoznawalność fi rmy oraz 

jej marki, dzięki uznanemu na całym świecie standardowi. 
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Poza wymaganiami wynikającymi z Ustawy o Kosmetykach z perspektywy 

najbliższych miesięcy należałoby wspomnieć o kolejnych obowiązkach 

wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady WE Nr 1223/2009. Podobnie jak w przypadku wszystkich kosmetyków 

tak i dla kosmetyków do opalania należy uzupełnić dokumentację (dossier) 

o wymagane nowym rozporządzeniem elementy (raport bezpieczeństwa z 

wyliczonym marginesem bezpieczeństwa, danymi dotyczącymi opakowania, 

powierzchnią aplikacji etc.). Należy mieć również na uwadze Zalecenia 

Komisji Europejskiej z 22 września 2006 numer dokumentu 4089 „ Zalecenia 

komisji w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej 

i odnoszących się do nich oświadczeń.” Tu, gdzie w dalszej części artykułu 

będzie mowa o zaleceniach komisji autorzy odwoływali się będą do treści 

tego właśnie dokumentu. Jak informuje dyrektoriat SANCO zalecenia komisji 

nie mają prawnej mocy wiążącej, ale oczekuje się, że przemysł przyjmie 

je do stosowania ze względu na wagę sprawy. Ważne też jest odwołanie 

do stosownych artykułów dotyczących bezpieczeństwa kosmetyków 

wprowadzanych do obrotu jak również oświadczeń o produkcie. Zarówno 

w „starych” przepisach jak i w nowym rozporządzeniu 1223/2009 (art. 20) 

„…nie można przypisywać produktom kosmetycznym cech lub funkcji, których nie 

posiadają”. Interpretując tak zdefi niowane przepisy należy jasno powiedzieć, że 

jeśli chcemy wprowadzić na rynek kosmetyk o zdefi niowanym faktorze ochrony 

słonecznej SPF (Sun Protection Factor) musimy dysponować odpowiednimi 

badaniami potwierdzającymi taki poziom ochrony. W punkcie 16 Zaleceń 

Komisji z 22 września 2006 upoważniono Europejski Komitet Normalizacyjny do 

opracowania stosownych norm, pozwalających na wyznaczenie faktora ochrony 

przeciwsłonecznej oraz stopnia ochrony przeciwsłonecznej UVA w produktach 

do opalania. W konsekwencji na poziomie ostatnich 2 lat opracowano i wydano 

szereg norm poświęconych badaniom nad kosmetykami do opalania o kolejnej 

numeracji 24442,24443 i 24444.

EN ISO 24444:2010 – „Cosmetics – Sun protection test metods – 

In vivo determination of The Sun protection factor (SPF)” w styczniu 2011 

nadano jej status Polskiej Normy „Kosmetyki – Metody badań ochrony 

przeciwsłonecznej – wyznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej 

(SPF) in vivo”. To norma opierająca się na tej samej zasadzie oznaczania 
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Kosmetyki do opalania zajmują znaczące miejsce w statystykach sprzedaży kosmetyków 
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faktora protekcji SPF, co wcześniejsze przewodniki COLIPA. Istotą badania 

jest pomiar wykonany na zdrowych ochotnikach i porównanie wartości 

minimalnej dawki rumieniowej dla skóry chronionej badanym preparatem 

z wartością minimalnej dawki rumieniowej dla skóry niechronionej. Norma 

precyzuje: dobór źródła promieniowania (odpowiednia lampa ksenonowa lub 

jej odpowiednik), dobór probantów, ilość badanego kosmetyku, jaką należy 

zaaplikować, miejsce i powierzchnię naświetlania oraz sposób interpretacji 

otrzymanych wyników. Jasno sprecyzowany jest także raport z badań, który 

poza podstawowymi danymi o produkcie i oczekiwanej wartości SPF powinien 

zawierać dokładne informacje o probantach biorących udział badaniu (kod 

identyfi kacyjny, fototyp, wiek i płeć), charakterystykę źródła UV, informacje 

o wykorzystanych wzorcach, dane dotyczące wartości dawek rumieniowych 

dla skóry chronionej i niechronionej wraz z wyliczeniem wartości średniej 

i parametrów statystycznych testu oraz datę i nazwisko osoby wykonującej test.

Norma ISO 24442 „Kosmetyki - Metody badań ochrony przeciwsłonecznej 

- In vivo wyznaczanie stopnia ochrony UVA w kosmetykach z filtrem 

ochronnym”. Norma opisuje oznaczenie faktora protekcji UVA (UVA PF), 

poprzez badanie prowadzone na zdrowych ochotnikach. Zasada oznaczenia 

jest bardzo podobna do opisanej w normie PN- EN ISO 24444 (oznaczanie 

SPF in vivo) z tą różnicą, że obserwujemy na skórze probantów pojawienie 

się trwałej opalenizny (Persistant Pigment Darkening – PPD) a nie rumienia. 

Ponadto źródło UV np. poprzez użycie specjalnego fi ltra pozbawiane jest 

zakresu UVB (jego wartość nie może przekraczać 0,1% całkowitego UV 

w przeliczeniu na jednostki energii). Ten sposób oznaczania jest ostatnio 

coraz rzadziej stosowany ze względu na ukazanie się następującej normy:

reklama

PN-EN ISO 24443 z 2012 roku „Wyznaczanie stopnia ochrony 

przeciwsłonecznej UVA w kosmetykach z fi ltrem ochronnym- metoda in vitro”. 

Jest to badanie in vitro a więc bez udziału ochotników, wykorzystujące do 

oznaczeń specjalne urządzenia pomiarowe i płytki PMMA o zdefi niowanych 

wymiarach i „szorstkości”. Zasada pomiaru sprowadza się do precyzyjnego 

naniesienia badanego preparatu na płytkę z polimetylometakrylatu i wykonaniu 

pomiaru widma w zakresie 290-400nm przed oraz po naświetleniu dawką 

promieniowania UV. Paradoksem jest użycie w tytule normy określenia in vitro 

bowiem do wykonania oznaczenia i przeprowadzenia wszystkich wyliczeń 

potrzebny jest wynik współczynnika ochrony przeciwsłonecznej oznaczony 

na drodze in vivo (SPF in vivo). Przyrównanie wyliczonego teoretycznie SPF 

in vitro do faktycznie oznaczonego SPF in vivo jest potrzebne do uzyskania 

wartości „C” niezbędnej do prawidłowego wyliczenia początkowej ochrony UVA 
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i właściwej dawki UV, którą należy naświetlić płytkę. Autorzy normy wyraźnie 

zastrzegają, że wyliczony parametr SPF in vitro nie może być podawany, jako 

wynik oznaczenia SPF. Zastrzeżenie takie pojawiło się zapewne w związku 

z zaleceniami komisji, w których wyraźnie powiedziane jest, że pierwszeństwo 

nad metodami in vivo mają badania bez udziału ochotników. Trzeba przyznać 

jednak, że, mimo iż w tym roku minie siedem lat od wydania zaleceń Komisji 

nie powstała norma pozwalająca na zastąpienie metody oznaczania SPF 

in vivo inną metodą nie wymagającą zaangażowania ochotników. 

Zalecenia Komisji z 2006 roku obejmują także wyznaczenie krytycznej 

długości fali (co najmniej 370 nm) i określenie proporcji ochrony UVA/UVB 

(co najmniej 1/3). Krytyczna długość fali to nic innego jak długość fali, przy 

której pole powierzchni pod wykresem zależności absorpcja/λ od 290nm 

stanowi 90% pola powierzchni z zakresu λ 290-400nm. Do oznaczenia 

UVA PF poprzednio stosowano metodę badania opublikowaną w 2011 r 

w przewodniku COLIPA „Method for in vitro determination of UVA protection”. 

Załączony do metody arkusz kalkulacyjny pozwala na wyliczenie wartości 

długości fali krytycznej i współczynnika UVA PF. Sposób prowadzenia 

badania według przewodnika COLIPA i Normy PN-EN ISO 24443:2012 jest 

bardzo podobny za wyjątkiem tego, że metodologia COLIPA podaje jeszcze 

parametr „krytycznej długość fali”, którego nie uwzględniono w normie. Jest 

to istotny parametr pozwalający na prostą i szybką ocenę tego czy dany 

preparat do opalania chroni nas w wystarczającym stopniu nie tylko przed 

promieniowaniem UVB, ale także przed UVA. 

Dysponując wynikami badań według metod opisanych powyżej możemy 

oznakować produkty zgodnie z zaleceniami Komisji. Wykorzystuje się do tego 

cztery kategorie ochrony przeciwsłonecznej: niską, średnią, wysoką i bardzo 

wysoką. Kolejną czynnością jest nadanie odpowiedniego współczynnika 

ochrony przeciwsłonecznej (SPF). Dobiera się go w zależności od uzyskanych 

wyników (6, 10, 15,20,25,30,50 i 50+). Koniecznym jest również potwierdzenie, 

że preparat spełniania warunek ochrony UVA/UVB - co najmniej 1/3.

Pozos ta j e  j e szcze  k wes t i a  wo doo dp o r nośc i  p repa ra tów 

promieniochronnych. Procedurę badania w tym zakresie opisano 

w przewodniku COLIPA „Guidelines for evaluating Sun products water 

resistance”. Proces badania obejmuje aplikację badanego preparatu 

a następnie dwukrotną, dwudziestominutową kąpiel w jacuzzi. Parametry 

kąpieli są ściśle opisane i uwzględniają jakość wody i jej temperaturę, brak 

bąbelków i brak osuszania ciała ręcznikiem. Kąpiele następują po sobie 

z 15 minutową przerwą. Po zakończeniu badania czekamy do całkowitego 

wyschnięcia powierzchni ciała. Procedura badania uwzględnia użycie 

wzorcowego produktu wodoodpornego o SPF 12/15. Po wykonaniu 

sekwencji kąpieli następuje pomiar SPF w taki sam sposób jak przy 

zwykłym wyznaczaniu faktora protekcji słonecznej. Wyniki interpretuje się 

w następujący sposób: jeśli SPF po kąpielach wynosi >50% wartości startowej 

uznaje się produkt za wodoodporny. Istnieje również bardziej restrykcyjna 

próba, przeznaczona dla produktów oznakowanych jako bardzo wysoce 
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wodoodporne (Very Water Resistant) i polega na zastosowaniu czterokrotnej 

dwudziestominutowej kąpieli w piętnastominutowych odstępach czasu. Jeśli 

SPF po takiej sekwencji kąpieli wynosi >50% wartości startowej to możemy 

produkt oznaczać, jako „Very Water Resistant”. 

Interesującą i stosunkowo często spotykaną metodą oszacowania ochrony 

przeciwsłonecznej jest system gwiazdkowy Bootsa (The Boots star rating 

system). Metoda ostatnio weryfi kowana w 2008 roku polega na wyliczeniu 

dla badanego preparatu ilorazu UVA:UVB przed i po naświetlaniu dawką 

UV. Badanie zakłada użycie szorstkich płytek PMMA i wykreślenie krzywej 

absorpcji w zależności od długości fali w zakresie 290-400nm. Następnie 

wyliczany jest stosunek pola powierzchni pod wykresem dla UVA (320-

400nm) do UVB (290-320nm). Płytka poddawana jest ekspozycji stałą dawką 

promieniowania UV (17,5 J/cm2), co odpowiada około godzinnej ekspozycji 

na promieniowanie słoneczne. Następnie ponownie jest wykonywany pomiar 

widma i wyliczany stosunek UVA do UVB. W tabeli podano zestawienie 

gwiazdek Bootsa w zależności od uzyskanych wyników.

Jak łatwo zauważyć w tabeli brak jest produktów, którym można przypisać 

jedną lub dwie gwiazdki. Wiąże się to z ostatnimi zmianami w zaleceniach 

dotyczących minimalnej ochrony, jaką mają posiadać preparaty do opalania. 

W związku z podniesieniem wymagań preparaty jedno i dwugwiazdkowe 

w praktyce przestały funkcjonować.

Warto wspomnieć o tzw. kalkulatorach SPF. Są to specjalne programy 

pozwalające na wyliczenie podstawowych parametrów kosmetyku do opalania 

(SPF, UVA/UVB) na podstawie procentowej zawartości poszczególnych 

substancji pełniących funkcję fi ltrów promieniowania UV. Trzeba przyznać, 

że wyliczenia często znajdują potwierdzenie w badaniach in vivo i stanowią 

dobrą podstawę do przeprowadzenia właściwych pomiarów SPF.

Podsumowanie
Pomimo iż w ostatnich latach pojawiły się nowe normy mające na celu 

ułatwić badania nad kosmetykami ochrony przeciwsłonecznej, brak jest 

nadal skutecznej i niewymagającej użycia skomplikowanej aparatury oraz 

udziału probantów metody in vitro. Nie istnieją również jasno sprecyzowane 

i obowiązujące przepisy prawne dotyczące znakowania i badania produktów 

kosmetycznych przeznaczonych do opalania.

Literatura
1. Measurement of UVA:UVB ratios according to The Boots star rating system  

(2008 revision)
2.  PN-EN ISO 24443:2012
3.  ISO 24442:2011
4.  EN ISO 24444:2010
5.  Guideline for evaluating sun products water resistance (COLIPA December 2005)
6.  Method for in vitro determination of UVA protection, 2011 (COLIPA)
7.  Zalecenia komisji w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej 

i odnoszących się do nich oświadczeń z 22 września 2006 dokument 4089.

Wyjściowe UVA/UVB

UVA/UVB
po

ekspozycji

0,6-0,79 0,8-0,89 0,9-

0,57-0,75 *** *** ***

0,76-0,85 *** **** ****

0,86- *** **** *****
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Komórki macierzyste 
±  czym są?
Czy należy ich się bać i gdzie znajdują 
swoje zastosowanie w obecnej kosmetologii? 

Mikroskopijna komórka macierzysta zrodziła ogromną i stale rosnącą debatę. Wiele osób 
uważa, że badania nad komórkami macierzystymi to klucz do szerokiej gamy kuracji 
(leczenie raka, hodowla narządów i naprawa układu odpornościowego), inni jednak 
postrzegają je jako otwarcie puszki Pandory, które zdewaluuje życie ludzkie

– Thomas Scott Christopher

Komórki macierzyste – temat, który jest na ustach wszystkich współczesnych 

naukowców, osób związanych z branżą medyczną, biotechnologią oraz 

inżynierią genetyczną. Cytat z książki T.S. Christopher’a „Czas komórek 

macierzystych. Krótki wstęp do nadchodzącej medycznej rewolucji” 

z pewnością idealnie opisuje nastroje towarzyszące fenomenowi komórek 

macierzystych. Czy naprawdę jest to przełom, który poprawi jakość życia 

człowieka, czy też okaże się ślepym zaułkiem w walce o młodość? Ciężko 

jest odpowiedzieć na to pytanie i tak naprawdę czas pokaże, czy należało 

iść w tym kierunku. Nie można bezkrytycznie opowiadać się za jedną stroną, 

ponieważ każde „za” i „przeciw” kryje w sobie ziarno prawdy. Uściślijmy więc 

czym tak naprawdę są komórki macierzyste, jak działają i gdzie mogą znaleźć 

zastosowanie.

Komórki macierzyste są to komórki posiadające dwie istotne dla 

naszego organizmu cechy : proliferacyjne oraz zdolność do różnicowania. 

Zdolności proliferacyjne pozwalają im na nieograniczoną ilość podziałów, 

dzięki temu nasz organizm jest w stanie sam się regenerować. Umiejętność 

do różnicowania się pozwala na to aby komórka macierzysta nabrała istotnych 

funkcji, potrzebnych do budowy i prawidłowego funkcjonowania danego 

organu, w którym występuje. 

Rafał Wąsik 
ALFA SAGITTARIUS
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Zdolność do różnicowania się komórek macierzystych można podzielić 

na kilka typów:

•     totipotentne- pozwalają na przekształcenie się w każdą inna komórkę 

występującą w organizmie.

•     pluripotentne – potrafi ą przekształcić się w każdy rodzaj komórki za 

wyjątkiem łożyska

•     multipotentne – mogą zapoczątkować powstanie kilku typów komórek 

o podobnych właściwościach oraz pochodzeniu embrionalnym

•     unipotentne – mogą dać początek jedynie jednemu typu komórek, 

stanowią prekursory

Ze względu na pochodzenie komórki macierzyste można podzielić na:

•     ESC (Embryonic Stem Cells) , czyli inaczej komórki embrionalne

•     somatyczne komórki macierzyste – obecne w tkankach dorosłych 

organizmów

Branża kosmetyczna oscyluje głównie wokół komórek macierzystych 

znajdujących się w błonie podstawnej naskórka, skórze właściwej oraz 

totipotentnych komórkach roślinnych.

Ze względu na aspekty etyczne, obecne prawo europejskie 

zab ran ia  s tosowan ia  w kosmet ykach komórek  o ra z  tkanek 

pochodzenia ludzkiego. Na szczęście biotechnologia poradziła 

sobie z tym problem wykorzystując komórki pochodzenia roślinnego. 

Każda część roślinny – łodyga, liście, kwiaty oraz nasiona powstają 

z komórek macierzystych, pochodzących z małej tkanki łącznej 

z loka l izowanej na wierzcho łku łodygi.  W przec iwieństwie do 

organizmów zwierzęcych wszystkie komórki macierzyste rośliny 

wykazują właściwości totipotentne i dzięki temu roślina może rozwijać 

się przez wiele lat regenerując każdy swój organ.

Aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w komórkach macierzystych 

należy zastosować technologie pozwalające na ich wielokrotne powielanie. 

Do tego właśnie służą hodowle tkankowe, komórkowe. Często mylnie jednak 

kojarzono oba typy hodowli jako jedność. 

Uściślając, hodowle tkankowe powinny być przypisane dla hodowli 

przestrzennych tj., hodowli narządowych, modeli i konstruktów tkanek 

i narządów, hodowli agregatów oraz sferoidów. Natomiast hodowle komórek 

obejmują hodowle zdyspergowanych komórek w hodowlach pierwotnych 

i hodowlach komórek rosnących w systemie „monolayer” (jednowarstwowym) 

oraz w zawiesinach.

Istnieje wiele technik powielania komórek macierzystych i opisanie ich 

wszystkich pokrótce byłoby niemożliwe.

Jedną z najważniejszych metod powielania czystych kultur 

roślinnych jest bez wątpienia mikropropagacja. Jest to technika 

hodowli in vitro stosowana do masowego rozmnażania wegetatywnego 

roślin. Zaletą tej techniki jest wysoki współczynnik rozmnożenia oraz 

       Rys. 1. Schemat ideowy przedstawiający pozyskiwanie roślinnych komórek macierzystych
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Rys. 3. Zdjęcia probanta przed kuracją oraz po jej zakończeniu

fo
t. 
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Rys. 2. Zdjęcia 3D przedstawiające redukcję zmarszczek po okresie 4tyg

wyrównanie genotypowe i fenotypowe roślin potomnych. Dzięki 

izolacji i prowadzeniu procesu w sterylnych i wolnych od patogenów 

warunkach wyrównanie cech między roślinami jest niezwykle 

precyzyjne.

Istnieje wiele sposobów mikronamnażania, do głównych należą:

•     hodowla wierzchołków pędów – następuje wzrost wierzchołków pędów, 

wytworzenie korzenia i na koniec adaptacja do warunków ex vitro

•     pobudzenie rozwoju pąków bocznych – eksplantami są węzły łodygi, 

w wyniku ich izolacji uśpione pąki boczne stymulują regenerację rośliny 

(wznowienie wzrostu), wytworzenie pędów. Jest to metoda oparta na 

uorganizowanym rozwoju in vitro, który został im przypisany jeszcze 

w fazie in vivo.

•     organogeneza pędowa pośrednia – charakteryzuje się odróżnicowaniem 

i namnożeniem komórek eksplantu z wytworzeniem kalusa a następnie 

odtworzenie rośliny.

Ogólny schemat całego procesu łatwiej pomoże zrozumieć rys. 1.

Wykorzystanie komórek macierzystych w branży 
kosmetycznej

Właściwości komórek macierzystych roślin są bez wątpienia pożądane na 

rynku kosmetycznym. W ich zdolnościach do regeneracji oraz różnicowania 

się przemysł kosmetyczny pokłada nadzieje i wiąże wielkie plany. Same 

preparaty oparte na prostej chemii nie są w stanie sprostać wymaganiom 

klientów. Każdy pragnie młodości bycia pięknym i jest w stanie szukać 

sposobu aby choć trochę cofnąć czas. Chirurgia plastyczna oraz zabiegi 

dermokosmetyczne są dość drogie i poprzez swoją inwazyjność niosą ze sobą 

duże ryzyko. Zastosowanie „wnętrza” komórek totipotentnych w preparatach 

kosmetycznych jest konkurencyjną alternatywą dla skalpela. Jednak aby 

spełniły swoją funkcję potrzebna jest specjalna technika „przechowania” ich 

do czasu kontaktu z ludzką skórą.

W przypadku preparatów kosmetycznych, komórki macierzyste otrzymane 

w wyniku mikropropagacji poddaje się działaniu wysokiego ciśnienia. 

Kolejnym etapem jest trawienie błony komórkowej powodując w ten sposób 

rozpad komórki, a następnie uwolnienie zawartości do środowiska, w którym 
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są obecne. Na koniec całość po dezintegracji komórki zamykana jest  

w liposomach, kształtem przypominającym bańkę wodną otoczoną podwójną 

błoną fosfolipidową. Dzięki temu zawartość komórki macierzystej może zostać 

łatwo wprowadzona do emulsji kosmetycznej.

Zdolność penetracyjna liposomu jest ściśle ukierunkowana gatunkiem 

rośliny, z której pozyskano komórki macierzyste. Przykładowo liposomy 

zawierające kwas hialuronowy pochodzący z komórek macierzystych algi 

będzie penetrować do skóry właściwej. Natomiast liposomy zawierające komórki 

macierzyste żeń-szenia będą penetrować do błony podstawnej naskórka, aby 

tam stymulować procesy naprawcze oraz prawidłową keratynizację. 

W celu udowodnienia skuteczności stosowania komórek macierzystych 

w preparatach kosmetycznych przeprowadzono testy kliniczne z udziałem 

dwudziestu probantów przez okres czterech tygodni. Preparat o 2% zawartości 

ekstraktu pozyskanego z komórek macierzystych jabłka aplikowano na rejon 

tzw. „kurzych łapek”. Głębokość zmarszczek badano za pomocą systemu 

PRIMOS. Pomiary wykonywano po upływie dwóch i czterech tygodni  

[Rys. 2]. Wykonano również zdjęcia obrazujące głębokość zmarszczek przed 

rozpoczęciem kuracji oraz po jej zakończeniu [Rys. 3].

Jak widać na powyższych zdjęciach, wyniki skuteczności preparatów 

zawierających ekstrakty z roślinnych komórek macierzystych mówią same 

za siebie. Można łatwo zaobserwować znaczące wygładzenie zmarszczek 

oraz rozjaśnienie cery. 

 Pomimo szerokiego zastosowania, czy to w medycynie czy w branży 

kosmetycznej komórki macierzyste dalej budzą wiele kontrowersji. Inżynieria 

genetyczna i biotechnologia coraz częściej zaczynają wchodzić w nasze życie 

i taki rozwój sytuacji przy obecnym postępie jest nieunikniony. Mechanizmy 

związane z obecnością tych komórek w naszym organizmie nie do końca 

zostały zbadane ale obecne badania nad nimi pozwalają optymistycznie 

spoglądać w przyszłość .
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Dwudziestolecie działalności Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków 
i Środków Czystości

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości – jedyna  
organizacja branżowa w Polsce działająca w oparciu o synergię przemysłu 
kosmetycznego i środków czystości ma już dwadzieścia lat! Ten ważny jubileusz 
Stowarzyszenie obchodziło 14 grudnia 2012 
w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. 

Misją Stowarzyszenia jest promocja, rozwój oraz ochrona interesów branży 

kosmetycznej i środków czystości w Polsce.  

Członkowie Stowarzyszenia uzyskują:

•     wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń

•     informacje niezbędne do wype łniania obowiązków prawno-

administracyjnych

•     ułatwienie w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych

•     pomoc w przypadku sytuacji kryzysowych

•     indywidualne doradztwo merytoryczne

Stowarzyszenie jest organizacją mającą realny wpływ na unijne oraz 

krajowe procesy legislacyjne. Prowadzi czynną działalność na forum UE 

poprzez członkowstwo w europejskich organizacjach AISE, Cosmetics 

Europe oraz udział w grupach eksperckich Komisji Europejskiej. Zapobiega 

nieuzasadnionym ograniczeniom napotykanym przez przemysł, prowadzi 

działalność edukacyjną.

Uroczystość 20-lecia działalności Stowarzyszenia objęta została 

patronatem następujących instytucji: 

•     Ministerstwa Gospodarki

•     Biura ds. Substancji Chemicznych

•     Fundacji Nasza Ziemia

•     Wydawnictwa EPS Media publikującego dwumiesięcznik „Chemia i Biznes”

•     Wydawnictwa Farmacom - wydawcy kwartalnika „Świat przemysłu 

kosmetycznego”

Była to doskonała okazja, aby podsumować dwie dekady działań oraz 

porozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stoi w chwili obecnej przemysł 

kosmetyczny, a także producenci środków czystości i produktów biobójczych. 

Wśród zgromadzonych obecni byli: Członkowie Stowarzyszenia, Prezesi firm 

członkowskich, przedstawiciele władz, mediów, eksperci branży kosmetycznej  

i środków czystości, Partnerzy oraz Przyjaciele Stowarzyszenia.
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Gościem honorowym jubi leuszu, k tóry uświetni ł uroczystość 

Stowarzyszenia swoim przemówieniem był Pan Jerzy Majchrzak – Dyrektor 

Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki.

Dyrektor Generalny Stowarzyszenia - Anna Oborska podsumowała 

ubiegłe lata funkcjonowania Stowarzyszenia. Wśród wielu sukcesów 

Stowarzyszenia zwrócono szczególną uwagę na model współpracy, 

który udało się wypracować przez te wszystkie lata. W chwili obecnej 

Stowarzyszenie stanowi pewnego rodzaju platformę, w obrębie której 

konkurenci rynkowi mogą bezpiecznie funkcjonować na partnerskich 

zasadach. Kolejnym kamieniem milowym jest wspomniana czynna obecność  

w ins t y tuc jach  eu rope jsk i ch ,  t ak i ch  j ak  Cosmet i c s  Europe  

(Stowarzyszenie jest członkiem Zarządu CE), A.I.S.E. czy też Komisja 

Europejska. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że bezpośredni 

udział w grupach eksperckich Komisji Europejskiej daje wyjątkową 

możliwość bezpośredniego zgłaszania postulatów Stowarzyszenia  

do KE, jak również łączy się z posiadaniem wiedzy dotyczącej zagrożeń 

dla przemysłu wynikających ze zmieniającej się legislacji – wiedza ta jest 

przekazywana bezpośrednio firmom członkowskim.

Przez 20 lat funkcjonowania na rynku Stowarzyszenie uzyskało pozycję 

ośrodka opiniotwórczego i eksperta. Podczas jubileuszu wiele mówiono  

o szkoleniach, warsztatach, publikacjach i współpracy z mediami.

Istotnym momentem jubileuszu była projekcja filmu o działalności 

Stowarzyszenia, będącego jednocześnie podróżą w przeszłość, jak również 

pokazującego funkcjonowanie Stowarzyszenia dzisiaj.

W trakcie jubileuszu Dyrektor Generalny Biura ds. Substancji Chemicznych, 

pani Lidia Wąsowicz odczytała list gratulacyjny od Inspektora Jerzego Majki. 

Inspektor zaznaczył w liście niezwykle istotną rolę Stowarzyszenia jako 

przedstawiciela ogromnej rzeszy producentów kosmetyków i środków czystości 

w tworzeniu obowiązującego prawa, wyraził również uznanie dla współpracy Biura  

ze Stowarzyszeniem. Inspektor napisał w liście: „Dla nas stanowicie 

Państwo przykład Stowarzyszenia, które w sposób niemalże doskonały 

reprezentuje interesy przemysłu w kontaktach z urzędem... Państwa uwagi 

były niejednokrotnie uwzględniane w rozmowach prowadzonych na szczeblu 

międzynarodowym”.

Podczas uroczystości Stowarzyszenie miało przyjemność gościć  

i wysłuchać prelekcji czołowych ekspertów branży kosmetycznej i środków 

czystości, w tym przedstawicieli władz i świata nauki. Prezentacje dotyczące 

przeszłości i przyszłości przemysłu kosmetycznego i detergentowego wygłosili:

•     dr Chris Flower - członek Zarządu Cosmetics Europe, Dyrektor Generalny 

CTPA, „Trendy w przemyśle kosmetycznym”

•     Valérie Séjourné - Dyrektor ds. Komunikacji AISE ,”Zrównoważony rozwój 

szansą na przyszłość”

•     dr Andrzej Kalski - Biuro ds. Substancji Chemicznych „Bezpieczeństwo 

produktu wczoraj, a dziś - dokąd zmierzamy”

Ważnym momentem uroczystości były podziękowania Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia, Hanny Jabłońskiej dla osób szczególnie zasłużonych dla 

Stowarzyszenia - osób które pełniły funkcję Prezesa Zarządu w latach 

ubiegłych. Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Studziński, Irena Gadomska  

i Małgorzata Wadzińska.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia znajdą Państwo na stronie 

internetowej www.czystepiekno.pl
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Piotr Nowaczyk, Dorota Merlak 
Argenta Mikrobiologia Sp. z o.o. Sp. K.

Neutralizacja właściwości 
przeciwdrobnoustrojowych kosmetyku 
w badaniach mikrobiologicznych

Rodzaje konserwantów i neutralizatorów 
stosowane w produktach kosmetycznych

Konserwanty, to substancje chemiczne, oddziaływujące bójczo lub 

statycznie na drobnoustroje poprzez hamowanie aktywności bakterii, drożdży 

i pleśni, znacząco opóźniając proces obniżania jakości wyrobu. Im wyższe 

stężenie środka konserwującego stosowane przeciw mikroorganizmom, 

tym większe działanie bójcze. Główną rolą środka konserwującego jest 

zabezpieczenie produktu kosmetycznego przed szkodliwym działaniem 

drobnoustrojów od momentu jego wyprodukowania, poprzez magazynowanie i 

transport, aż do jego użytkowania [1, 3, 4]. Należy przy tym pamiętać, że środki 

konserwujące powinny zabezpieczać wyrób kosmetyczny, a nie naprawiać 

błędy produkcji. 

Dobór konserwanta lub układu konserwującego nie powinien być przypadkowy 

i opierać się głównie na zaufaniu do fi rmy oferującej producentowi kosmetyków 

substancje konserwujące, lecz wynikać z wiedzy merytorycznej twórcy formulacji 

oraz mikrobiologa. Należy brać po uwagę rodzaj układu fi zykochemicznego 

kosmetyku, substancje aktywne wchodzące w skład receptury, jak i inne składniki 

kosmetyku, które wykazują działanie statyczne w stosunku do drobnoustrojów, 

a także rodzaj opakowania i przewidywany okres ważności. 

Istnieje wiele substancji chemicznych stosowanych jako konserwanty. Nie jest 

istotna struktura chemiczna stosowanego środka konserwującego, a mechanizm 

jego działania, który polega na denaturacji białka drobnoustroju lub zahamowaniu 

aktywności enzymów wydzielanych przez dane mikroorganizmy. Część z tych 

konserwantów, jak np. alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe, fenole, kwasy 

i ich sole oddziałują na błonę komórkową, zaś izotiazoliny, aldehydy, pochodne rtęci 

i chlorowców reagują bezpośrednio ze składnikami komórki. Związki te wykazują 

różną aktywność przeciwdrobnoustrojową, zarówno w stosunku do bakterii 

Czystość mikrobiologiczna kosmetyków stanowi poważny problem w przemyśle kosmetycznym, ponieważ 
wiele surowców stosowanych w produktach jest idealną pożywką umożliwiającą wzrost drobnoustrojów. 
Mikroorganizmy stanowią o obniżeniu jakości produktu, zmianie jego właściwości, a także są przyczyną 
zagrożeń zdrowotnych dla użytkownika.
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Zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu kosmetyków 

jest możliwe poprzez zastosowanie w recepturze odpowiednich 

środków konserwujących dodawanych do produktu. Właściwości 

przeciwdrobnoustrojowe formulacji kosmetyku należy zawsze uwzględniać 

w czasie wykonywania badań mikrobiologicznych produktu poprzez dobór 

i sprawdzenie sposobu ich neutralizacji. Dopiero spełnienie tych warunków 

umożliwia prawidłowe przeprowadzanie wszystkich niezbędnych testów 

sprawdzających kryteria jakości wyrobu.
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G (+) i G (-), jak również drożdży i pleśni, dlatego też w formulacji stosuje 

się często te konserwanty, które działają synergicznie, dając łączony efekt 

przeciwdrobnoustrojowy [1]. 

W badaniach mikrobiologicznych dotyczących doboru i sprawdzenia 

sposobu neutralizacji właściwości przeciwdrobnoustrojowych kosmetyku 

istotne znaczenie ma rodzaj środka konserwującego znajdującego się 

w badanym kosmetyku. Wiedza dotycząca zastosowanych w recepturze 

konserwantów [1, 3, 4] pomaga ustalić zakres stosowanego związku 

chemicznego, zdolnego do neutralizacji przeciwbakteryjnych właściwości 

środków konserwujących. Obowiązujące normy ISO [2, 5-10] zawierają 

w odpowiednich załącznikach zestawienia konserwantów oraz odpowiadające 

im środki neutralizujące, niezbędne do zastosowania w celu ich neutralizacji 

przeciwdrobnoustrojowej, co przedstawiono również wybiórczo w tab.1. 

Dobór i sprawdzenie sposobu neutralizacji 
właściwości przeciwdrobnoustrojowych 
kosmetyku

Właściwy dobór i sprawdzenie neutralizacji przeciwdrobnoustrojowych 

właściwości produktu jest niezwykle istotne w całej procedurze ostatecznie 

prowadzącej do „zwolnienia” produktu i wprowadzenia go do obrotu na rynek. 

Opublikowane normy ISO [2, 5-10], dotyczące badań mikrobiologicznych 

poszczególnych drobnoustrojów zakładają dwa etapy badania. Pierwszy 

etap polega na namnażaniu próbki badanej formulacji z wykorzystaniem 

nieselektywnej pożywki bulionowej, w celu wzrostu liczby drobnoustrojów, 

jednocześnie unikając ryzyka zahamowania wzrostu, jakie mogą wywołać 

składniki selektywne pożywek różnicujących. Wzbogacona pożywka 

bulionowa może zawierać neutralizatory, jeżeli badana próbka wykazuje 

właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Należy przy tym jednocześnie 

wykazać efektywność neutralizacji. Drugi etap, będący właściwą izolacją 

mikroorganizmów, powinien być prowadzony na pożywce różnicującej, 

po którym następuje identyfi kacja badanych drobnoustrojów. Co bardzo 

istotne, należy zneutralizować możliwe hamowanie wzrostu drobnoustrojów 

w samej próbce, by umożliwić wykrywanie żywych mikroorganizmów. 

W każdym przypadku, niezależnie od przyjętej metody badawczej, neutralizacja 

przeciwdrobnoustrojowych właściwości produktu powinna być sprawdzona 

i poddana walidacji [2, 5-10]. Wszelkie czynności związane z właściwym 

postępowaniem winny być zgodne z ogólnymi wytycznymi, zawartymi 

w normie PN-EN ISO 21148:2009 [6]. 

Konserwant Związki chemiczne, zdolne do neutralizacji 
przeciwdrobnoustrojowej aktywności konserwantów

związki fenolowe:
parabeny, fenoksyetanol, fenyloetanol itp., anilidy

lecytyna, polisorbat 80, oksyetylenowane alkohole tłuszczowe, 
niejonowe związki powierzchniowo czynne

czwartorzędowe związki amoniowe, 
kationowe związki powierzchniowo czynne

lecytyna, saponina, polisorbat 80, dodecylosiarczan sodu, 
oksyetylenowane alkohole tłuszczowe

aldehydy, związki uwalniające formaldechyd glicyna, histydyna

związki utleniające tiosiarczan sodu

izotiazolinony, imidazole lecytyna, saponina, aminy, siarczany, merkaptany, 
wodorosiarczan (IV) sodu, tioglikolan sodu

biguanidy lecytyna, saponina, polisorbat 80

sole matali (Cu, Zn, Hg), związki rtęcioorganiczne wodorosiarczan sodu, L-cysteina, związki tiolowe, kwas tioglikolowy

Tab. 1. Środki neutralizujące przeciwdrobnoustrojową aktywność konserwantów [cyt. 2, 5-10]
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Dobór i sprawdzenie sposobu neutralizacji przeciwdrobnoustrojowych 

właściwości produktu powinny opierać się o prawidłowo przeprowadzony 

test walidacyjny z użyciem inokulum szczepów testowych o odpowiedniej 

gęstości. Wykaz zalecanych szczepów testowych do badań zawierają 

odpowiednie normy [2, 5-10]. Obowiązujące zalecenia [2, 5-10] wskazują 

na właściwy sposób postępowania, prowadzący ostatecznie do 

sporządzenia odpowiednio skalibrowanej zawiesiny szczepów testowych 

[6 - Annex C]. Prawidłowe przygotowanie odpowiedniego inokulum 

o określonej gęstości musi być zawsze każdorazowo sprawdzone poprzez 

wykonanie posiewu metodą zalewową i sprawdzenie liczby wyrosłych 

na pożywce kolonii. Należy pamiętać, że w przypadku stosowania 

komercyjnych, gotowych preparatów szczepów testowych o ustalonej 

już wcześniej gęstości (potwierdzonej odpowiednim certyfikatem), należy 

zawsze postępować ściśle według zaleceń producenta. Stosowanie 

gotowych preparatów znacząco skraca proces żmudnego czasem 

kalibrowania zawiesiny. Jeśli stosujemy komercyjne zestawy, powinien to 

być max. 3 pasaż w preparacie. 

Test walidacyjny polega na przygotowaniu jednocześnie dwóch rodzajów 

prób: walidacyjnej i kontrolnej. Jak zakładają normy [2, 5-10], próba walidacyjna 

powinna zawierać badaną formulację (1 g lub 1 ml), określoną objętość 

walidowanej pożywki bulionowej z neutralizatorem i 0,1 ml rozcieńczenia 

zawiesiny szczepu testowego o gęstości 100 – 500 jtk/ml (10 jtk do 50 jtk 

na 1 ml lub 1 gram produktu) [5, 7 (część dotycząca wykrywania obecności 

tlenowych bakterii mezofi lnych), 8 - 10] lub 1000 – 3000 jtk/ml [7 – część 

dotycząca wykrywania liczby tlenowych bakterii mezofi lnych] (100 jtk do 

300 jtk na 1 ml lub 1 gram produktu). Jeśli stosujemy metodę fi ltracji, należy 

przefi ltrować co najmniej 1 g lub 1 ml badanego produktu, a następnie 

przenieść sączek do probówki (kolby) z walidowaną pożywką bulionową. Próba 

kontrolna natomiast powinna zawierać po 1 g lub 1 ml badanego produktu 

oraz określoną objętość walidowanej pożywki bulionowej z neutralizatorem. 

Po inkubacji prób w odpowiednich warunkach temperaturowych i czasowych, 

należy je następnie przesiać na pożywki selektywne (typowe dla danego 

drobnoustroju i określone w normach [2, 5-10]) i po ponownej inkubacji 

w określonych warunkach interpretować wyniki na podstawie otrzymanych 
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na pożywkach wzrostów mikroorganizmów. Interpretacja wyników walidacji 

obejmuje kilka kwestii. Po pierwsze należy potwierdzić, że kalibrowana 

początkowo zawiesina drobnoustrojów użytych do testu zawiera po 

rozcieńczeniu odpowiednią ich liczbę jtk/ml. Prawidłowo przeprowadzony 

proces neutralizacji, jak również wykrywanie obecności drobnoustrojów 

występuje w przypadku, gdy charakterystyczny dla danego drobnoustroju 

wzrost uzyskano na płytce walidacyjnej, ale nie zaobserwowano żadnego 

wzrostu badanych mikroorganizmów na płytce kontrolnej. Neutralizacja 

i wykrywanie obecności drobnoustrojów zostały również zwalidowane, 

jeśli zanotowano wzrost bakterii na płytce walidacyjnej z jednoczesnym 

wzrostem na płytce kontrolnej, co świadczy o zanieczyszczeniu produktu. 

W przypadku braku wzrostu na płytce walidacyjnej, występuje nadal aktywność 

przeciwdrobnoustrojowa, co oznacza konieczność zmodyfi kowania metody 

badawczej poprzez zwiększenie objętości pożywki bulionowej przy takiej 

samej jak początkowo ilości produktu, albo wprowadzenie do wzbogaconej 

pożywki bulionowej wystarczającej ilości neutralizatora lub też kombinację 

obu tych czynności, które pozwoliłyby na wzrost drobnoustrojów. Jeśli mimo 

dodania większego stężenia środka neutralizującego, jak również większej 

objętości wzbogacającej pożywki bulionowej w dalszym ciągu nie jest możliwa 

izolacja drobnoustrojów, oznacza to, że badana formulacja prawdopodobnie 

nie jest podatna na zakażenie danym mikroorganizmem. Należy podkreślić, 

że wszelkie informacje dotyczące opisu stosowanych metod badawczych, 

zastosowanych środków neutralizujących, jak również opis metody walidacji 

powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniu z badań. 

Podsumowanie
Opracowanie ostatecznej formuły kosmetyku wymaga ogromnej 

wiedzy i nakładu pracy. Niezwykle istotne w całym procesie przygotowania 

kosmetyku i jego kontroli w czasie produkcji i podczas użytkowania są badania 

mikrobiologiczne, prowadzone przez przyzakładowe lub usługowe laboratoria 

kontroli jakości. Badania te obejmą wiele aspektów. Jednym z nich jest 

omawiany prawidłowy dobór i sprawdzanie sposobu neutralizacji właściwości 

przeciwdrobnoustrojowych kosmetyku. Podsumowując należy podkreślić, 

że prawidłowe przeprowadzenie testów mikrobiologicznych jest podstawą 

zadawalającej jakości produktu, a przede wszystkim bezpieczeństwa jego 

stosowania przez użytkownika końcowego.
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Od kosmetyków wymaga się, aby były przede wszystkim łagodne 

i bezpieczne dla skóry, a także skuteczne wobec patogenów, dla których 

stanowią doskonałą pożywkę do rozwoju. Drobnoustroje chorobotwórcze 

muszą być nieobecne w produktach kosmetycznych, nie tylko bezpośrednio 

po ich wytworzeniu, ale także podczas całego okresu ważności. Sprostanie 

tym wymaganiom mikrobiologicznym jest niezwykle istotne, gdyż 

w przeciwnym wypadku mogłoby dojść nie tylko do pogorszenia jakości 

kosmetyków, ale również mogłoby spowodować poważne infekcje 

u człowieka. Założenia te można jednak spełnić wykorzystując różnego 

typu konserwanty. Prawidłowe określenie ich ilości jest bardzo ważne, 

gdyż zastosowanie zbyt dużej dawki może mieć negatywne skutki 
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Wielkość stref zahamowania wzrostu bakterii Staphylococcus aureus 
ATCC 25923

Wielkość stref zahamowania wzrostu bakterii Klebsiella pneumoniae 
(196)

mgr inż. Sandra Czapska 
Mikrobiolog w Laboratorium BIO-CHIC Sp. z o.o. 

Istnieje wiele metod, które umożliwiają sprawdzenie skuteczności działania środków konserwujących. 
Między innymi to metoda dyfuzyjno-krążkowa, czy też makrorozcieńczeń. Metody te są ściśle przyjęte 
do badania aktywności antybiotyków, jednak po dokonaniu modyfikacji można zastosować je do badania 
konserwantów. Za pomocą tych technik, po uwzględnieniu zaleceń proponowanych przez EUCAST można również 
sprawdzić deklarowane działanie preparatów kosmetycznych, kiedy przypisuje się im określone właściwości 
np. oczyszczające cerę.

dla zdrowia człowieka. Konserwanty mogą powodować bowiem 

alergie, które z kolei wiążą się z innymi daleko idącymi dolegliwościami. 

Ilość dodawanego konserwantu powinna więc być jak najmniejsza, 

przy zachowaniu jego pierwotnych właściwości. Należy jednak 

pamiętać, że na skuteczność środka konserwującego ma wpływ wiele 

czynników takich jak: obecność pozostałych składników w preparacie 

kosmetycznym, warunki przechowywania i rodzaj opakowania. 

Dlatego też efektywność konserwantów musi być potwierdzona 

licznymi, indywidualnym badaniami. Zatem która metoda jest lepsza 

po uwzględnieniu takich aspektów jak: ekonomiczność oraz szybkość 

i prostota wykonania?

Zestawienie metod 
stosowanych w badaniach 
skuteczności działania konserwantów
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Tab.1 Wpływ różnych czynników na uzyskanie prawidłowego wyniku w metodzie dyfuzyjno-krążkowej

Metoda dyfuzyjno-krążkowa 
Określana jest również jako metoda Kirby-Bauera (dla upamiętnienia 

nazwisk naukowców, którzy doprowadzili do jej standaryzacji). Jej zalety 

docenia wiele organizacji. Najczęściej jest wykorzystywana do sprawdzania 

lekooporności. Zasada metody polega na dyfuzji preparatu, zaaplikowanego na 

krążek, do podłoża. Strefy zahamowania wzrostu są widoczne wokół krążka. 

Stężenie badanej substancji maleje wraz ze zwiększaniem się odległości 

od miejsca jej wprowadzenia. Przyjmuje się, że wrażliwość bakterii na dany 

preparat jest wprost proporcjonalna do wielkości strefy zahamowania wzrostu 

drobnoustrojów. Wpływ poszczególnych czynników na przebieg tej metody 

przedstawiono w tabeli 1. Na stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

Mikrobiologii Lekarskiej można znaleźć aktualne zalecenia, które obowiązują 

w Polsce.

Metoda makrorozcieńczeń 
Metoda ta jest jedną z pierwszych metod i umożliwia określenie 

minimalnego stężenia preparatu, powodującego zahamowanie wzrostu 

bakterii – MIC (Minimum Inhibitory Concetration). Metoda polega na 

Czynnik Wpływ czynnika na końcowy wynik badania

Gęstość inokulum

•     Gęstość optymalna: 0,5 w skali McFarlanda (dla niektórych gatunków bakterii może być ona wyższa); 
•     Gęstość zbyt mała: wielkość strefy zahamowania, bez względu na wrażliwość drobnoustroju, będzie większa, niż faktycznie powinna 

wynosić - w efekcie można dokonać niewłaściwego opisu szczepu (oporne szczepy bakterii mogą zostać określone jako wrażliwe);
•     Gęstość zbyt duża: analogicznie do opisu wyżej- wielkość strefy zahamowania wzrostu będzie mniejsza niż podczas właściwego 

przebiegu doświadczenia (wrażliwe szczepy bakterii mogą zostać opisane jako oporne).

Temperatura inkubacji
•     Temperatura optymalna: 35°C (wg zaleceń EUCAST dopuszczalne jest odchylenie ±1°C);
•     Temperatura zbyt niska: wielkość strefy zahamowania wzrostu będzie większa, niż faktycznie powinna wynosić ze względu na 

konieczność wydłużenia czasu inkubacji.

Czas inkubacji
•     Czas optymalny: 16-18h (w wyjątkowych przypadkach odczytu można dokonać po 6 h, jednak wynik należy potwierdzić po 

upływie wymaganego czasu).

Sposób przygotowania

•     EUCAST zaleca, aby restrykcyjnie stosować metodę „15-15-15 minut”, co oznacza, że rozmieszczenie zawiesiny drobnoustrojów 
na krążku, rozmieszczenie krążków i rozpoczęcie inkubacji odbywało się w 15. minutowych odstępach czasu. Nie przestrzeganie 
tej zasady i wydłużenie tych okresów czasu może spowodować, że powstaną nieprawidłowe strefy zahamowania wzrostu 
mikroorganizmów. 

Grubość warstwy 
podłoża agarowego

•     Optymalna grubość: 4 mm, przyjmuje się, że należy w takim wypadku wylać na płytkę 20 cm3 podłoża przy pomocy specjalnej 
pompy;

•     Zbyt cienka warstwa podłoża: wielkość strefy zahamowania wzrostu może być większa, niż faktycznie powinny wynosić;
•     Zbyt gruba warstwa podłoża: analogiczna sytuacja do powyższej – wielkość strefy zahamowania wzrostu może być mniejsza. 

Rozmieszczenie i ilość krążków

•     Optymalnie: przyjmuje się, że na płytkach o średnicy 9-10 cm umieszcza się nie więcej niż 5 krążków. Odpowiednie rozmieszczenie 
wyklucza nakładanie się na siebie stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów i zapobiega powstawaniu zniekształceń stref przy 
brzegach płytki, co mogłoby utrudnić odczyt lub spowodować niewłaściwą interpretację wyniku.

•     Krążki bibułowe są dobierane zgodnie z zaleceniami Krajowego Konsultanta w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej. 

Ilość i stężenie zaaplikowanej 
substancji na krążku

•     Wielkość strefy zahamowania zależy od stężenia badanej substancji na krążku. Krążki mają ograniczoną możliwość wchłaniania 
substancji. Zawartość antybiotyku w krążkach stosowanych w metodyce EUCAST jest podana w opisach metod oraz w tablicach 
wartości granicznych lekowrażliwości. Nie należy używać krążków z inną zawartością antybiotyku. W przypadku wprowadzania 
modyfi kacji do metody w celu sprawdzenia skuteczności działania środków konserwujących jako punkt odniesienia należy przyjąć 
związek, który jest w nich zawarty i znajduje się w wykazie opublikowanym przez EUCAST.

Skład podłoża

•     Standardowo: podłoże agarowe Mueller-Hinton
•     (M-H) wzbogacane w zależności od przeznaczenia np. krwią dla paciorkowców.
•     Podłoże decyduje o stopniu wzrostu drobnoustrojów, współczynniku dyfuzji i aktywności badanego preparatu. Żaden konkretny 

producent podłoża M-H nie jest rekomendowany przez EUCAST. 

Sposób odczytu
•     Właściwie (zgodnie z zaleceniami EUCAST): odczytu należy dokonywać patrząc na płytki odwrócone do góry dnem, umieszczone 

na czarnym tle przy wykorzystaniu światła odbitego, w odległości 30 cm od oczu. 



stałe M-H. Przy tej metodzie można wykorzystać wyniki i rozcieńczenia 

uzyskane przy oznaczaniu wartości MIC.

Obie metody mają swoje wady i zalety
Przedstawiono je w tabeli 2. Mimo, że obecnie coraz częściej stosuje 

się techniki częściowo lub całkowicie zautomatyzowane to wyżej omawiane 

metody cieszą się nadal dużą popularnością. Wynika to z ich dostępności, 

elastyczności i relatywnie niskich kosztów przeprowadzenia doświadczenia 

– można je przeprowadzić niemalże w każdym laboratorium, gdyż nie 

wymagają specjalistycznego sprzętu i odczynników. Między wynikami 

uzyskanymi z obu metod powinna występować zależność, jednak nie zawsze 

tak jest. Należy pamiętać, że przy wyborze każdej metody należy kierować 

się przede wszystkim dokładnością, wiarygodnością i powtarzalnością 

wyników. W przypadku metody makrorozcieńczeń przy wykonywaniu 

kolejnych rozcieńczeń bardzo łatwo można popełnić błąd laboratoryjny, 

który w efekcie może spowodować brak powtarzalności wyników. Z kolei 

w metodzie dyfuzyjno-krążkowej istnieje małe prawdopodobieństwo, aby 

czynnik ludzki wywierał istotny wpływ na końcowy rezultat. Obie metody 

wykonuje się ręcznie, jednak metoda makrorozcieńczeń jest bardziej 

praco- i czasochłonna. Ponadto do jej przeprowadzenia potrzebna jest 

większa powierzchnia, zarówno podczas przygotowywania seryjnych 

rozcieńczeń jak i inkubacji próbek. Zbadanie wrażliwości jednego szczepu 

w dwóch powtórzeniach wymaga całego statywu próbówek, natomiast 

w przypadku metody dyfuzyjno-krążkowej sprawdzenie substancji można 

dokonać wykorzystując jedną płytkę. Obie metody pozwalają na otrzymanie 

wyniku jakościowego, jedynie gdy istnieje potrzeba uzyskania wyniku 

ilościowego metoda zawiesinowa jest bardziej przydatna. Biorąc pod uwagę 

szybkość metody metoda dyfuzyjno-krążkowa jest wygodniejsza.
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Metoda dyfuzyjno-krążkowa Metoda makrorozcieńczeń

Zalety Wady Zalety Wady

metoda wystandaryzowana – 
interpretacja wyniku następuje 
na podstawie kryteriów 
opublikowanych przez EUCAST - 
łatwa interpretacja przez różnych 
mikrobiologów;

niektóre badane substancje słabo 
dyfundują w agarze. uzyskanie wyniku ilościowego;

metoda praco- i czasochłonna-
rutynowe przygotowanie seryjnych 
rozcieńczeń badanej substancji dla 
każdego testu;

metoda powtarzalna;  odczyt wizualny;
do wykonania testu dla 
jednego szczepu potrzebna jest 
stosunkowo duża powierzchnia.

metoda szybka w wykonaniu. metoda dokładna.

Tab. 2. Zestawienie omawianych metod

przygotowaniu kolejnych, rosnących rozcieńczeń badanej substancji 

w podłożu płynnym Mueller-Hinton, do których dodaje się odpowiednie 

inokulum i inkubuje w określonej temperaturze przez ustalony okres czasu 

(24h). Standard ISO dla metody MIC określa zakres temperatury 34-37°C. 

Odczytu dokonuje się na podstawie obserwacji makroskopowych, 

sprawdzając, w których probówkach nastąpił wzrost drobnoustrojów, 

widoczny jako zmętnienie zawiesiny. Najniższa zawartość substancji 

w probówce, w której nie stwierdza się wzrostu mikroorganizmów 

wyznacza wartość MIC wyrażoną w mg/l. Najczęściej przy wyznaczaniu 

wartości MIC wykonuje się jednocześnie dwa powtórzenia, jeżeli 

wyniki nie pokrywają się, badanie powtarza się do momentu, aż będą 

jednakowe. W podobny sposób jak w metodzie dyfuzyjno-krążkowej 

na przebieg badania wpływa gęstość inokulum, skład podłoża, ilość 

dodawanego preparatu oraz czas i temperatura inkubacji. Natomiast 

zamiast grubości warstwy podłoża agarowego należy uwzględnić objętość 

płynnego podłoża w probówce (minimalna ilość to 2 ml), a zamiast 

ilości zaaplikowanej substancji na krążku ilość badanej substancji, jaką 

dodaje się do pierwszej probówki. Tak jak wspomniano wartość MIC 

wskazuje minimalne stężenie preparatu, które wskazuje zahamowanie 

wzrostu bakterii, oznacza to, że bakterie są nadal zdolne do regeneracji. 

W wypadku, gdy chce się określić minimalne stężenie preparatu, przy 

którym ginie 99,9% drobnoustrojów (MBC – Minimum Bactericidal 

Concentration) należy zamiast podłoża płynnego wykorzystać podłoże 
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Bożena Tyszczuk 
Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris

Rola metaloproteinaz 
w procesie starzenia się skóry

Proces starzenia wewnątrzpochodnego jest procesem od nas niezależnym. 

Możemy jedynie nieco opóźnić jego negatywne skutki prowadząc higieniczny 

i zdrowy tryb życia (prawidłowo odżywiać się, uprawiać sport) oraz właściwie 

pielęgnować skórę. 

Zupełnie inaczej jest w przypadku starzenia zewnątrzpochodnego. Proces 

ten rozpoczyna się wcześniej niż starzenie wewnątrzpochodne i jest bardziej 

widoczny u osób narażonych na negatywny wpływ środowiska zewnętrznego 

(np. u osób pracujących na świeżym powietrzu), u których objawy starzenia 

widać najszybciej (1).

Starzenie wewnątrzpochodne
W wyniku starzenia wewnątrzpochodnego w skórze człowieka zachodzą 

procesy, których mechanizm nie jest do końca poznany. Wpływa na nie 

szereg czynników genetycznych, hormonalnych oraz środowiskowych, które 

powodują zmiany we wszystkich warstwach skóry (naskórku, skórze właściwej 

oraz tkance podskórnej) (Rys.1).

Zmiany zachodzące w naskórku to:

•     zanik warstwy kolczystej i ziarnistej oraz ścieńczenie warstwy komórek 

podstawnych, 

•     spadek ilości komórek Langerhansa (skutkuje zaburzeniami odporności),

•     zmniejszenie ilości melanocytów i tworzenie się ich skupisk (zaburzenia 

pigmentacji),

•     redukcja ilości gruczołów potowych (prowadzi do wysuszenia skóry),

•     negatywne zmiany w obrębie lipidów naskórka oraz składników NMF 

(prowadzą do nasilenia suchości skóry, a także jej odwodnienia),

•     zwiększona wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych (np. mydeł, 

detergentów, promieniowania UV),

•     spadek zdolności do hamowania przeznaskórkowej utraty wody (TEWL),

•     zmniejszenie syntezy witaminy D3,

•     spłaszczenie granicy miedzy naskórkiem a skórą właściwą, 

•     zanik fi lamentów i włókien zakotwiczających warstwę podstawną.

Zmiany w obrębie skóry właściwej obejmują natomiast:

•     zaburzenia w budowie (degeneracja oraz wzrost sztywności włókien 

podporowych, a także spadek gęstości ich ułożenia),

•     zmniejszenie ilości włókien kolagenu (głównie typu III, w mniejszym stopniu typu I),

•     zmniejszenie ilości włókien elastycznych,

•     zmniejszenie metabolicznej aktywności fi broblastów, 

•     zmiany w obrębie macierzy zewnątrzkomórkowej (zmniejszenie ilości 

proteoglikanów, glikozaminoglikanów- w tym kwasu hialuronowego),

•     zmniejszenie ilości mastocytów,

•     redukcja ilości naczyń włosowatych i zaburzenia mikrokrążenia,

•     zmniejszenie gęstości włosów oraz spadek ilości barwnika we włosach (1).

Starzenie się skóry jest procesem nieuchronnym, dotyczącym każdego organizmu żywego. Przyczyny starzenia 
można podzielić na wewnątrz- i zewnątrzpochodne. Do wewnątrzpochodnych zalicza się czynniki chronologiczne 
i genetyczne, natomiast do zewnątrzpochodnych czynniki środowiskowe. Tego typu starzenie to przede 
wszystkim fotostarzenie, związane z ekspozycją na promieniowanie słoneczne.

Rys. 1. Przekrój przez skórę osoby w wieku 25 lat (A) oraz 69 lat (B) 
obrazujący zmiany histologiczne w starzejącej się skórze (2). 
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Na proces starzenia ogromny wpływ ma także gospodarka hormonalna. 

Po 50 roku życia obniżeniu ulega funkcja gruczołów wydzielania 

wewnętrznego, co przejawia się w formie menopauzy, andropauzy, 

adrenopauzy lub somatopauzy. Uzupełnianie niedoborów hormonalnych, 

znacznie poprawia jakość życia oraz może opóźnić starzenie się organizmu 

i skóry. A znajomość zmian zachodzących wewnątrz organizmu jest bardzo 

ważna w zrozumieniu zmian powstających w obrębie skóry (3).

Starzenie zewnątrzpochodne
Starzenie zewnątrzpochodne przejawia się głównie uszkodzeniami 

włókien elastycznych, rogowaceniem słonecznym oraz nowotworami 

złośliwymi skóry. Zmiany te wywoływane są przez czynniki zewnętrzne, 

a przede wszystkim przez promieniowanie słoneczne.

Zmiany powstające w wyniku działania na skórę promieniowania UVB 

widoczne są głównie w obrębie naskórka. Natomiast promieniowanie UVA 

swój negatywny wpływ wywiera przede wszystkich na skórę właściwą 

i wywołuje zmiany odległe w czasie o nieodwracalnych skutkach. W ciągu 

całego życia, niezależnie od pory roku i o każdej porze dnia, jesteśmy narażeni 

na jego negatywny wpływ (1). 

Fotostarzenie skóry jest zatem wynikiem nadmiernej i przewlekłej 

ekspozycji na promieniowanie słoneczne (zwłaszcza UVA). Duże znaczenie 

ma ilość promieniowania, skumulowana w czasie całego życia, a także fototyp 

skóry (efekty fotostarzenia są znacznie bardziej widoczne u osób o fototypie 

I, niż u osób o wyższym fototypie np. IV).

Objawy posłonecznego starzenia się skóry to m.in. szorstkość naskórka, 

jego łuszczenie się, uszkodzenia melanocytów czy przerost gruczołów 

łojowych. W skórze właściwej zachodzą zmiany polegające na pogrubieniu 

oraz skręcaniu się włókien sprężystych. Degradacja włókien kolagenowych 

i elastycznych wywołana jest działaniem enzymów elastazy i kolagenazy. 

Fragmentacja i rozpad włókien kolagenu może być także wynikiem procesu 

zapalnego wywołanego promieniowaniem UV. Odbywa się to za przyczyną 

systemu matriksowych metaloproteinaz (ang. matrix metalloproteinases- 

MMPs). Zmniejszenie ilości kolagenu I prowadzi do utraty jędrności skóry oraz 

powstania charakterystycznych głębokich zmarszczek i bruzd (1).

Promieniowanie UV, poprzez pobudzanie stresu oksydacyjnego oraz 

indukcję receptorów dla czynników wzrostu i cytokin, zwiększa ekspresję 

AP-1 (ang. activating protein 1), co stymuluje organizm do przebudowy 

struktury tkanki łącznej. Rozpoczęcie tego procesu odbywa się w wyniku 

degeneracji białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Najważniejszym efektem 

stymulacji AP-1, z punktu widzenia procesu starzenia się skóry, jest indukcja 

aktywności metaloproteinaz (4).

Metaloproteinazy
M eta l op ro te ina z y  mac ie r z y  zewnąt r zkomór kowe j  (mat r i x 

metal loprote inases- MMPs), zwane również metaloproteazami, 

matryksynami lub kolagenazami, tworzą grupę liczącą 23 enzymy 

o właściwościach proteol i t ycznych. Są one endopeptydazami, 

zawierającymi w swojej budowie atom cynku. Cynk pełni w nich rolę 

katalityczną. Zazwyczaj we wszystkich metaloproteinazach występują 

powtarzające się wspólne fragmenty budowy zwane domenami. Każda 

domena zbudowana jest z różnej liczby aminokwasów i zawiera odmienne 

jony, które determinują jej stabilność oraz aktywność enzymatyczną (8). 

Niektóre z domen np. pro peptydowa, katalityczna oraz peptyd sygnałowy 

są wspólne dla wszystkich MMPs (6).

Metaloproteinazy wchodzą w skład wszystkich tkanek oraz narządów 

człowieka (5). Występują w formie rozpuszczalnej lub związanej z błoną 

komórkową. MMPs są aktywne w obojętnym lub lekko zasadowym pH 

i w obecności jonów wapnia. Ekspresja i produkcja metaloproteinaz 

stwierdzana jest niemal we wszystkich komórkach: fibroblastach, 

keratynocytach, makrofagach, komórkach śródbłonka, komórkach 

dendrytycznych Langerhansa, neuronach, komórkach mikrogleju, miocytach, 

monocytach, limfocytach T, leukocytach, granulocytach obojętnochłonnych 

oraz komórkach nowotworowych (6).

 

Podział metaloproteinaz
W zależności od substratów, na które działają metalopteinazy, można 

wyodrębnić sześć ich grup:

•     kolagenazy (MMP-1, 8 i 13), które rozkładają kolagen typu I, II, III, VI i X,

•     żelatynazy (MMP-2, zwana żelatynazą A oraz MMP-9, czyli żelatynaza 

B), które oddziaływają na żelatynę i kolagen IV,

•     stromielinazy/ stromielizyny (MMP-3, 10 i 11), których substratami są 

kolagen i fi bronektyna,

•     matrylizyny (MMP-7 oraz MMP-26), rozkładające fi bronektynę, kolagen 

IV i fi brynogen,

•     metaloproteinazy typu przezbłonowego (membranę type MMPs- MT-

MMPs), do których należą MMP-14, 15, 16, 17, 24 i 25, aktywujące inne 

metaloproteinazy,

•     grupa pozostałych metaloproteinaz, obejmująca MMP-12, 19, 20, 23, 

27 i 28” (6).

Rola metaloproteinaz
Metaloproteinazy odgrywają bardzo istotną rolę zarówno w procesach 

fi zjologicznych, jak również patologicznych ustroju. Biorą one udział np. 

w procesie gojenia się ran, powstawania blizn, w przebudowie chrząstek i kości. 

Uczestniczą ponadto w procesach angiogenezy oraz apoptozy.

Metaloproteinazy zaangażowane są także w procesy patologiczne: 

choroby nowotworowe, autoimmunologiczne czy stany zapalne stawów 

(7). Biorą udział w etiologii szeregu chorób skóry, m.in. łuszczycy, liszaja 

płaskiego, trądziku różowatego, chorób pęcherzowych, twardziny i owrzodzeń 

podudzi. Ostatnimi doniesieniami są informacje o udziale metaloproteinaz 

w etiopatogenezie trądziku pospolitego, a także w procesach posłonecznego 

starzenia się skóry (6).

Mechanizm działania metaloproteinaz
Metaloproteinazy są syntezowane oraz wydzielane w formie 

nieaktywnej, jako proenzymy (proMMP). Ich aktywacja zachodzi w procesie 

zewnątrzkomórkowym w wyniku odszczepienia cysteiny. Powoduje to zmiany 

w strukturze przestrzennej cząsteczki polegające na odsłonieniu aktywnego 

centrum, zawierającego atom cynku. 

Głównym obszarem działania metaloproteinaz jest hydroliza składników 

macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. extracellular matrix- ECM), przede 

wszystkim kolagenu, a także usuwanie ECM w procesie resorpcji i przebudowy 
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tkanek. MMPs indukują rozkład elementów kolagenowych ECM (fi bronektyny, 

lamininy, witronektyny, agrekanu, entacyny, tenascyny) i niekolagenowych 

(czynniki wzrostu, markery powierzchniowe komórek). MMP-2 i -9 (należące 

do grupy żelatynaz) rozkładają kolagen IV. Rozpad błony podstawnej naczyń 

powodowany przez te enzymy przebiega na tej samej drodze. Na skutek 

zmian w budowie macierzy zewnątrzkomórkowej zostaje ułatwiony przepływ 

komórek, zarówno tych prawidłowych, jak i nowotworowych (6).

Aktywność enzymatyczna MMP podlega wielokierunkowej regulacji, m.in. 

na etapie transkrypcji genów przy udziale różnych czynników biologicznych: 

hormonów, czynników wzrostu, cytokin, interakcji między komórkami i macierzą 

zewnątrzkomórkową, a także czynników fi zycznych (np. promieniowania UV). 

Kontrola aktywności MMP zachodzi także na etapie aktywacji formy proenzymu.

Wydzielanie metaloproteinaz jest pobudzane przez śródbłonkowy 

czynnik wzrostu (ang. vascular endothelial growth factor- VEGF), czynnik 

martwicy nowotworów α (ang. tumor necrosis factor alpha- TNF-α), 

interleukinę 1 (IL-1), prostanglandyny E2, D2, F2-α oraz procesy fagocytozy. 

Komórki nowotworowe produkują także czynnik indukujący EMMPRIN (ang. 

extracellular matrix metalloproteinase inducer), który pobudza fi broblasty do 

syntezy metaloproteinaz. 

Nadmiernemu pobudzeniu ekspresji MMP zapobiegają ich naturalne 

tkankowe inhibitory TIMPs (ang. tissue inhibitor of matrix metalloproteinases) 

oraz α2- makroglobulina (produkowana w wątrobie proteina o dużej masie 

cząsteczkowej), która pełni rolę inhibitora wszystkich metaloproteinaz. 

Aktywność proteolityczna metaloproteinaz regulowana jest poprzez stosunek 

poziomu ich ekspresji do poziomu czynników hamujących. 

Znane są cztery klasy inhibitorów metaloproteinaz, występujące 

w przestrzeni zewnątrzkomórkowej oraz płynach ustrojowych (TIMPs-1, 2, 3 

i 4). W tkankach najczęściej występuje TIMP-1 i -2. Hamowanie proteolitycznej 

aktywności MMP zachodzi poprzez tworzenie kompleksów między aktywnymi 

formami metaloproteinaz lub proenzymów a ich tkankowymi inhibitorami (6).

Ekspresja metaloproteinaz indukowana 
przez UV i fotostarzenie 

W literaturze dostępne są wyniki badań ekspresji genów dla każdej z MMP 

w warunkach bez naświetlania (kontrola) i po działaniu promieniowania UV. 

W warunkach bez naświetlania transkrypcja MMP8 , -10, -12, -20 i -26 nie 

została wykryta, zaś transkrypcja pozostałych MMP była na granicy detekcji 

(około 1000- krotnie niższa od kontroli). Natomiast ekspresja mRNA dla 

MMP-14 była około 35-razy wyższa od innych wykrytych MMP.

Spośród 19 MMPs obecnych w ludzkiej skórze tylko trzy były znacząco 

indukowane w odpowiedzi na promieniowanie UV: MMP-1, MMP-3 i MMP-9. 

Badania dowiodły także, że keratynocyty są głównym komórkowym źródłem 

MMPs (w tym także MMP-1, MMP-3 i MMP-9) w skórze poddanej działaniu 

UV w warunkach in vivo. 

Jednak badania przeprowadzone na hodowlach komórkowych oraz 

modelu ludzkiej skóry (w warunkach in vitro) wykazały, że głównym źródłem 

MMPs, które powstają w odpowiedzi na UV, są fi broblasty pochodzące 

ze skóry właściwej. Różnice w wynikach eksperymentów prowadzonych 

w warunkach in vivo i in vitro nie są jasne. Istnieje możliwość, że komórki 

skóry właściwej mogą odgrywać istotną rolę w procesie wytwarzania MMP w 

naskórku poprzez pośredni mechanizm, polegający na uwalnianiu czynników 

wzrostu i cytokin, które wpływają na produkcję MMP w keratynocytach (9).

Efekty fotostarzenia, czyli zniszczenia w obrębie włókien kolagenu 

i elastyny ECM, są przyczyną występowania zmarszczek, a także wiotkości 

i utraty jędrności skóry. Atrofi a włókien kolagenu jest efektem wzrostu ekspresji 

kolagenaz (MMP-1) i żelatynaz (MMP-2), natomiast włókna elastyny są 

niszczone przez elastazy, MMP-2 i MMP-9 (10).

  

Przykłady substancji aktywnych stosowanych 
w kosmetologii do hamowania aktywności 
metaloproteinaz

Na rynku stale pojawiają się składniki aktywne, które są stosowane 

w produktach typu anti-ageing w celu zapobiegania oraz niwelowania efektów 

starzenia zewnątrzpochodnego i jego szczególnej formy jaką jest fotostarzenie.

Jednym z takich surowców jest ekstrakt pozyskiwany z dyni zwyczajnej 

(łac. Cucurbita pepo). Surowiec ten stanowi frakcja białkowa o wysokiej masie 

cząsteczkowej, która zabezpiecza włókna elastyny i kolagenu. Hamuje on 

syntezę enzymu katepsyny L i metaloproteinazy MMP-1 odpowiednio o 86% 

i 99% (w warunkach in vitro). Zmniejsza także aktywność metaloproteinazy 

MMP-2, enzymu związanego z degradacją zarówno włókien kolagenu, jak 

i elastyny. Ponadto ekstrakt z dyni sprzyja prawidłowej organizacji sieci 

włókien elastycznych i kolagenowych poprzez zwiększanie syntezy kolagenu 

I (poprawa o +62% w warunkach in vitro) oraz poprzez pobudzanie ekspresji 

cząsteczek tworzących macierz zewnątrzkomórkową (11).

Rys. 3. Schemat działania inhibitora metaloproteinaz (wg Evonic Industries)
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Innym przykładem składnika kosmetycznego o charakterze TIMPs 

jest ekstrakt z brunatnicy laminaria ochroleuca zwanej „złotą algą”. Został 

stworzony z myślą o niwelowaniu efektów starzenia się skóry. Zawiera 

w swoim składzie takie związki, jak pochodne kwasu α-liponowego oraz 

witaminy. Dzięki wysokiemu stężeniu fosfatydylocholiny sprzyjał odbudowie 

bariery lipidowej skóry. 

Badanie techniką ELISA (in vitro, na hodowli ludzkich fi broblastów) 

wykazały spadek ekspresji MMP-1 w obecności ekstraktu z laminaria 

ochroleuca w stężeniu 0,5% i 1% o odpowiednio -25% i -31%. Surowiec chronił 

włókna macierzy i połączenia DEJ (połączenie naskórek- skóra właściwa, ang. 

dermal-epidermal junction) przed degradacją poprzez zmniejszenie syntezy 

metaloproteinaz (MMP-2, 3 i 9), (12).

Ekstrakt z laminaria ochroleuca neutralizował konsekwencje stresu 

wywołanego promieniowaniem UVB poprzez zmniejszenie uwalniania 

TNF-α, COX, LTB4 oraz interleukin: IL1, IL6, IL10 (in vitro, na hodowli ludzkich 

keratynocytów). Wyniki testu kometkowego wykazały działanie naprawcze 

ekstraktu na zniszczenia DNA wywołane promieniowaniem UV. Badania 

potwierdziły też wpływ tego surowca na pobudzenie syntezy kolagenu 

i GAG (13).

Ponadto działanie o charakterze TIMPs wykazują: 

•     peptydy: Tripeptyd-2, który hamujący aktywność elastazy i MMP-1; 

Myristoyl Tetrapeptide-20, hamujący MMP-1 oraz Acetyl Hexapeptide-20 

– hamujący aktywność MMP-1, 2 i 9,

•     ekstrakt ze skórki owoców liczi hamujący aktywność MMP-1,

•     phenol, 4-[1E, 3S)-3-ethenyl-3, 7-dimethyl-1, 5-octadienyl, który wpływa 

hamująco na elastazę,

•     ekstrakt z liści rubus Fruticosus hamujący MMP-1, 2 i 9 oraz elastazę.

Podsumowanie
Metaloproteinazy matrycowe występują we wszystkich narządach 

organizmu człowieka. Zaangażowane są w szereg procesów, jednak 

zasadniczym obszarem ich działania jest degradacja struktur białkowych 

tkanki łącznej. W procesie starzenia się skóry jednym z głównych 

czynników prowadzących do pobudzania aktywności metaloproteinaz jest 

promieniowanie UV. Efektami działania MMPs są zmiany w strukturze matrycy 

skórnej, zmarszczki, spadek elastyczności oraz jędrności skóry, a także 

występowanie trwałego lub/i przejściowego rumienia oraz teleangiektazji. Aby 

uniknąć lub zmniejszyć intensywność tych zmian współczesna kosmetologia 

ciągle poszukuje skutecznych substancji czynnych, które nie tylko będą 

hamowały ekspresję metaloproteinaz, ale także obniżały ich aktywność oraz 

wpływały na poprawę kondycji starzejącej się skóry.
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Tekst przygotowano na podstawie pracy dyplomowej wykonanej pod kierunkiem dr inż. 
Katarzyny Pytkowskiej z Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie w ramach studiów podyplomowych „Stosowanie, wytwarzanie i ocena 
wyrobów kosmetycznych”.
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typu „paraben free”

Dermosoft® to linia starannie dobranych surowców kosmetycznych 

o wszechstronnym działaniu. Poprzez swoje zróżnicowanie pozwala twórcy 

receptury kosmetycznej na osiągnięcie satysfakcjonującego kompromisu 

pomiędzy innowacyjnością i efektywnością. Oprócz typowych cech takich jak 

nawilżanie czy kondycjonowanie linia ta charakteryzuje się przede wszystkim 

wysoką skutecznością antybakteryjną i przeciwgrzybiczną.

Dermosof t® OMP jest doskonałym przykładem wspomnianej 

wszechstronności dzięki optymalnej mieszaninie kilku składników. Wysoce 

polarny Metylpropandiol ma zdolność zatrzymywania wody w skórze ale jest 

przede wszystkim nośnikiem dla pozostałych elementów. Glikol kaprylowy 

jest substancją znaną już od ponad 15 lat ale nadal bardzo często stosowaną 

w recepturach kosmetycznych ze względu na swoją antybakteryjną 

skuteczność. Fenylpropanol jest drugą w składzie substancją aktywną 

o silnych własnościach przeciwgrzybicznych, wspomagających efektywność 

całego systemu. Jednocześnie dzięki swojemu delikatnemu zapachowi 

efektywnie redukuje typową chemiczną woń pozostałych surowców. 

Zastosowanie Dermosoftu® OMP pozwala produktowi fi nalnemu na 

uzyskanie unikalnej własności samo-konserwacji bez potrzeby stosowania 

jakichkolwiek innych dodatkowych substancji bakteriobójczych. 

Wspomniany wcześniej efekt nawilżania jest uzyskany dzięki wysokiej polarności 

Metylpropandiolu i zawartości glikolu kaprylowego, które naśladują strukturę 

gliceryny – jednej z podstawowych substancji chemicznych o tym charakterze. 

Kolejną zaletą produktu jest efekt „reff ating” czyli zabezpieczenie przed 

nadmiernym wysuszeniem skóry. Dzięki amfi fi lowemu charakterowi glikolu 

kaprylowego Dermosoft® OMP zapewnia ochronę lipidową, działając jako 

łącznik struktur hydrofi lowych i lipofi lowych w górnych warstwach skóry.

Jednak podstawową cechą tego surowca jest jego skuteczność 

przeciwgrzybiczna i antybakteryjna, której dowodem są wyniki kilkudziesięciu 

testów obciążeniowych. Testy te zostały przeprowadzone w niezależnym 

laboratorium analitycznym według zaleceń farmakopei europejskiej.

Poniżej przedstawiamy przykłady, które ta skuteczność obrazują.

Rys. 1. Test hydrożelu z zawartością 2,5% Dermosoftu® OMP Rys. 2. Test balsamu do ciała z zawartością 3% Dermosoftu® OMP
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Jeśli chodzi o własności aplikacyjne Dermosoft® OMP zachowuje swoją 

efektywność w bardzo szerokim zakresie pH co jest zaletą w porównaniu 

z surowcami o podobnym charakterze.  Jego płynna forma pozwala na łatwe 

wprowadzanie do fazy wodnej, a stabilność temperaturowa na ogrzewanie 

do 800C bez ryzyka utraty skuteczności. Może być również stosowany 

w procesie na zimno i ta cecha predysponuje go do aplikacji takich jak 

chusteczki nasączane. 

Jego doskonały profil toksykologiczny pozwala na zastosowanie 

w preparatach dla dzieci oraz osób o skórze wrażliwej i podatnej na 

podrażnienia.

Analizując wszystkie powyższe przykłady widać wyraźnie, że Dermosoft® 

OMP sprawdzi się zarówno w istniejących recepturach gdzie zachodzi 

potrzeba zamiany tradycyjnych systemów opartych na parabenach ale 

również w nowych innowacyjnych projektach. Skuteczność, wszechstronność 

i jednocześnie łatwość pracy z Dermosoftem® OMP to zalety, które doceni 

każdy twórca nowoczesnej receptury, spełniającej wymagania współczesnego 

rynku kosmetycznego.

Na podstawie materiałów fi rmy Dr Straetmans GmbH.
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 System: Dermosoft® OMP – 3%System: Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Bronopol

Rys. 3. Test żelu pod prysznic do skóry wrażliwej (pH 6) z zawartością różnych systemów konserwujacych

System: Dermosoft® OMP – 3%System: Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben,
Imidazolidinyl Urea

Rys. 4. Test balsamu do ciała do skóry wrażliwej (pH 7,4) z zawartością różnych systemów konserwujacych

W kontekście stosowania surowca Dermosoft® OMP jako zamiennika parabenów istotne jest aby porównać jego skuteczność z najbardziej popularnymi 

mieszaninami wspomnianych konserwantów. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów.
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Peelingi chemiczne 
±  nie zawsze kosmetyczne 

Ewa Starzyk 
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego 

Anna Frydrych 
Cederroth Polska S.A. 

Peelingi chemiczne, czyli preparaty do tzw. chemabrazji to ważna grupa produktów i zabiegów 
w gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej. Jednocześnie produkty te budzą kontrowersje 
natury formalnej – brak jest bowiem jednoznacznych norm prawnych regulujących ich wytwarzanie 
i stosowanie.

Zabieg złuszczania chemicznego polega na kontrolowanym usuwaniu 

komórek naskórka. Zależnie od rodzaju użytej substancji, jej efektywnej 

ilości (stężenia) w wielu przypadkach ściśle skorelowanej z pH 

preparatu oraz czasu kontaktu ze skórą możemy uzyskać różny stopień 

(głębokość) złuszczania, począwszy od usunięcia kilku wierzchnich 

warstw warstwy rogowej naskórka, aż po całkowite usunięcie 

warstwy rogowej, a w skrajnych przypadkach całego naskórka 

i górnej warstwy skóry właściwej. W każdym przypadku celem peelingu 

jest pobudzenie procesów odnowy skóry, przyspieszenie podziałów 

komórkowych w warstwie podstawnej, ale także stymulacja procesów 

w obszarze skóry właściwej, syntezy kolagenu i innych białek macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Siła efektu końcowego będzie każdorazowo 

zależała od głębokości złuszczania. 

Głębokość złuszczania oraz użyte składniki mają bezpośredni związek 

z efektywnością, ale i ubocznymi skutkami stosowania, do których należy:

•     możliwe działanie cytotoksyczne w obszarze skóry (typowe m.in. dla kwasu 

trichlorooctowego czy wysokich stężeń kwasu salicylowego) powodujące 

uszkodzenie i obumarcie żywych komórek naskórka i skóry blisko granicy 

skórno-naskórkowej, 

•     całkowite uszkodzenie bariery skórnej, 

•     silne podrażnienie, 

•     ryzyko powikłań podczas gojenia - możliwość powstania blizn i głębokich 

przebarwień. 

Z tego powodu zabiegi głębokiego złuszczania i z użyciem substancji 

niedozwolonych do stosowania w kosmetykach powinny być wykonywane 

wyłącznie przez doświadczonego lekarza. 

| surowce44
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W literaturze, zwłaszcza medycznej spotyka się często podział 

peelingów z punktu widzenia głębokości złuszczania. na trzy grupy: peelingi 

powierzchowne, średniogłębokie i głębokie. Jednak z punktu widzenia 

formalnego nie jest to kryterium jednoznacznie kwalifi kujące peeling (produkt 

lub zabieg) jako kosmetyczny lub niekosmetyczny.

Podstawą klasyfi kacji peelingów na kosmetyczne (z użyciem produktów 

będących kosmetykami i wykonywanych przez kosmetyczki) oraz 

niekosmetyczne (z użyciem produktów, które nie są kosmetykami), które 

mogą być wykonywane wyłącznie w gabinecie lekarskim lub przez lekarza 

(patrz tabela) są przede wszystkim: 

•     głębokość złuszczania,

•     rodzaj zastosowanych substancji aktywnych,

•     komunikacja produktu (w tym deklarowane działanie, opis użycia).

Regulacje dotyczące peelingów chemicznych 
(kosmetycznych)

Ani dla peelingów chemicznych (kosmetycznych) jako grupy, ani dla 

większości związków stosowanych w tych preparatach jako składniki 

złuszczające nie istnieją szczegółowe regulacje prawne. Wyjątkiem jest 

kwas salicylowy, którego stosowanie w peelingach chemicznych jest 

dozwolone w stężeniu do 2% (poz. 98 załącznika III dyrektywy 76/768/

EWG). Ważne ograniczenia prawne stanowi również załącznik II dyrektywy 

dot. substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, stawiający 

w wielu przypadkach wyraźną granicę pomiędzy produktem kosmetycznym 

a wyrobem nie będącym kosmetykiem. I tak w załączniku II znajdują się m.in.:

•     kwas trójchlorooctowy (TCA) - niedozwolony do stosowania 

w kosmetykach, poz. 10 załącznika II dyrektywy 76/768/EWG,

•     kwas retinowy - niedozwolony do stosowania w kosmetykach, poz. 375 

załącznika II dyrektywy 76/768/EWG,

•     fenol niedozwolony do stosowania w kosmetykach, poz. 1175 załącznika 

II dyrektywy 76/768/EWG, 

•     rezorcyna (występuje m.in. w płynie Jessnera) – dozwolona do stosowania 

wyłącznie w preparatach do włosów w maksymalnych stężeniach: 0,5 % w 

szamponach i płynach do włosów, 1,25% w preparatach do oksydacyjnego 

barwienia włosów, poz. 22 załącznika III dyrektywy 76/768/EWG.

Wszystkie wymienione powyżej związki są powszechnie stosowane 

w preparatach do peelingu. W każdym przypadku produkty takie nie mogą być 

jednak klasyfi kowane ani wprowadzane do obrotu jako produkty kosmetyczne.

Dyskusja nad uregulowaniem peelingów chemicznych (kosmetycznych) 

ma już dość długą historię i rozpoczęła się próbą wprowadzenia ograniczeń 

stosowania alfahydroksykwasów w preparatach do eksfoliacji.

W 2000 i 2004 roku Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych 

i Niespożywczych SCCNFP opublikował opinie (SCCNFP/0370/00 

i SCCNFP/0799/04), dotyczące zarządzania ryzykiem produktów 

przeznaczonych do eksfoliacji opartych na AHA. Komitet zarekomendował, 

że dla skutecznego zarządzania ryzykiem należałoby określić:

•     maksymalne stężenie AHA w preparacie,

•     minimalne pH preparatu,

•     stosowne ostrzeżenia jako element oznakowania, na przykład: „unikać 

kontaktu z oczami” oraz „po użyciu produktów z AHA chronić skórę przed 

promieniowaniem UV”.

SCCNFP uznał, że kwas glikolowy może być bezpiecznie stosowany 

w stężeniu do 4% i pH ≥ 3,8 zaś kwas mlekowy w stężeniu do 2,5% i pH ≥ 5. 

Są to jednak bardzo niskie stężenia w stosunku do stosowanych 

w preparatach rynkowych, zwłaszcza przeznaczonych do stosowania 

profesjonalnego.

W 2005 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt legislacyjny, który 

zakładał włączenie dwóch alfahydroksykwasów: glikolowego i mlekowego do 

załącznika III dyrektywy 76/768/EWG, czyli na listę substancji dozwolonych 

z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach. Projekt częściowo oparty 

Rodzaj peelingu Głębokość działania 
substancji aktywnych

Przykładowe rodzaje 
i stężenia substancji 

czynnych

Wskazania kosmetyczne/ 
dermatologiczne Klasyfikacja

Bardzo powierzchowny

Część lub cała warstwa 
rogowa do warstwy 

kolczystej 
(0,06 mm)

Alfa-hydroksykwasy (20-
50%)

Beta-hydroksykwasy 
TCA 10-20%

Kwas retinowy

Powierzchowne 
zmarszczki, 

powierzchowne 
przebarwienia, plamy 

soczewicowate, trądzik 
zwykly (zmiany niezapalne, 

zmiany potrądzikowe), 
hiperkeratoza posłoneczna

Kosmetyczny lub 
niekosmetyczny, 
w zależności od 

zastosowanych składników 
i deklaracji działania.

TCA i kwas retinowy są 
zakazane do stosowania w 

kosmetykach.

Powierzchowny
Cały naskórek do warstwy 

podstawnej 
(<0,45 mm)

Płyn Jessnera
Kwas glikolowy 70%

TCA 20-30%
Niekosmetyczny

Średniogłęboki

Naskórek i 
powierzchniowa warstwa 

skóry właściwej do 
górnej części warstwy 

siateczkowatej (<0,6 mm)

TCA 35-50%
Płyn Jessnera + TCA 35%

Płyn Jessnera + kwas 
glikolowy 70%

TCA + zestalony CO2 
Fenol

Głębsze zmarszczki, 
przebarwienia, plamy 

soczewicowate, płytkie 
blizny potrądzikowe

Niekosmetyczny

Głęboki

Naskórek i górna część 
skóry właściwej do 

środkowej części warstwy 
siateczkowatej 

(> 0,6 mm)

Fenol (formuła Gordona-
Bakera)

Głębokie zmarszczki i 
blizny potrądzikowe

Niekosmetyczny
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był na rekomendacjach SCCNFP i również zakładał stosunkowo niskie, 

maksymalne dozwolone stężenia kwasów: 7% w przeliczeniu na wolny kwas 

(dla pojedynczego kwasu lub ich mieszaniny) i pH ≥ 3,5. Komisja proponowała 

także wprowadzenie stosowania ostrzeżeń. 

Komisja Europejska podczas dyskusji roboczych kilkakrotnie zwracała 

uwagę, że w niektórych wersjach językowych Dyrektywy Kosmetycznej 

76/769EWG (załącznik I) lista kategorii kosmetyków wyraźnie wyłącza peelingi 

chemiczne. Jednocześnie Komisja wskazała, że lista kategorii kosmetyków 

ma charakter informacyjny i nie jest wyczerpująca. Zgodnie z wynikającym 

z Rozporządzenie 1223/2009/WE wprowadziło nowy system kategorii 

kosmetyków na potrzeby notyfi kacji receptur ramowych w Portalu Notyfi kacji 

Produktów Kosmetycznych CPNP. W systemie kategorii kosmetyków 

przewidziano kategorię 1.13 - produkty do chemicznego złuszczania naskórka. 

Maksymalna suma stężeń wszystkich substancji chemicznie złuszczających 

w tej recepturze to 10 % (wag.), przy czym na potrzeby centrów kontroli zatruć 

należy podać dokładne stężenie tych substancji. Nie oznacza to jednak, że 

w produkcie może być maksymalnie 10% składników ekslofi ujących, ale 

oznacza tylko tyle, że peelingi kosmetyczne zawierające wyższe stężenia 

substancji eksfoliujących muszą być notyfi kowane z podaniem pełnej receptury 

(w postaci zakresów stężeń lub dokładnego stężenia wszystkich składników).

Sprawa klasyfi kacji peelingów chemicznych ponownie wróciła na agendę 

Komisji w 2011 roku. Wówczas Komisja, w kolejnej aktualizacji przewodnika 

dotyczącego produktów z pogranicza1 przedstawiła ogólne stanowisko 

dotyczące produktów do eksfoliacji.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, produkty, które przeznaczone 

są do usuwania wyłącznie wierzchnich warstw komórek warstwy 

rogowej mogą być uważane za produkty kosmetyczne. Natomiast 

głębokie peelingi, które powodują całkowite usunięcie warstwy 

rogowej naskórka, nie powinny być uważane za produkty 

kosmetyczne. Produkty takie znacząco zmieniają funkcje 

fizjologiczne skóry, w tym funkcje barierowe, a więc nie 

spełniają defi nicji produktu kosmetycznego. Aby zdecydować 

o kwalifikacji produktu przeznaczonego do eksfoliacji, 

zarówno producent jak i kompetentne władze powinni brać 

pod uwagę wszystkie cechy produktu, w tym komunikację 

produktu (deklaracje, sposób użycia, m.in. czas pojedynczej 

aplikacji i częstotliwość wykonywania zabiegu) oraz głębokość 

złuszczenia przy jednokrotnym zastosowaniu produktu.

Jest to najbardziej aktualny i jedyny oficjalny (choć nie 

wiążący prawnie) dokument Komisji zawierający rekomendacje 

dla kwalifikacji peelingów chemicznych będących (lub nie) 

kosmetykami. Na dzień dzisiejszy nie zostały zaproponowane 

żadne wiążące środki prawne zmierzające do uregulowania 

peelingów chemicznych. Przewodnik Komisji przedstawia jednak 

ogólne stanowisko, w którym kwalifi kacja produktu oparta jest 

o działanie produktu gotowego, a nie zastosowanie konkretnego 

związku, jego stężenie, pH itp. Jest to więc stanowisko bardziej 

uniwersalne, niż proponowane wcześniej uregulowanie 

warunków użycia tylko dwóch z wielu 

składników o działaniu złuszczającym.

Praktyka na rynku polskim wskazuje, 

że zbliżone podejście jest stosowane 

także przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Preparaty 

prowadzące do całkowitego złuszczenia warstwy rogowej (czyli tzw. 

kontrolowanego poparzenia) nie są uważane za produkty kosmetyczne.

Niezależnie od braku specyficznych uregulowań dla peelingów 

chemicznych będących kosmetykami, o bezpieczeństwie produktu 

kosmetycznego (na etapie wprowadzania tego produktu do obrotu) decyduje 

przede wszystkim ocena bezpieczeństwa. Na podstawie m.in. składu, oceny 

toksykologicznej składników i oceny właściwości dermatologicznych produktu 

wykwalifi kowana osoba (tzw. safety assessor) decyduje, czy produkt jest 

bezpieczny dla konsumenta w założonych warunkach użycia. Safety 

assessor bierze więc pod uwagę skład produktu, w tym stężenie substancji 

złuszczających, pH preparatu, a także ostrzeżenia i instrukcje stosowania. 

Tym samym, produkt zawierający substancje niedozwolone do stosowania 

w kosmetykach powinien zostać wstrzymany na etapie oceny bezpieczeństwa 

– jako stanowiący ryzyko dla zdrowia ludzi.

Należy jednak pamiętać, że ocena bezpieczeństwa obejmuje wyłącznie 

zalecane oraz dające się racjonalnie przewidzieć działanie produktu 

kosmetycznego. Nie obejmuje zaś nadużycia i niewłaściwego użycia 

produktu, zwłaszcza, jeśli umieszczono na nim odpowiednie ostrzeżenia 

(np. przeciwwskazania lub zalecany czas działania).
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Tym samym niewłaściwe zastosowanie peelingu kosmetycznego przez 

personel gabinetu (np. kosmetyczkę) może stanowić dla konsumenta 

bezpośrednie ryzyko, a peeling wykonywany niezgodnie z zaleceniami 

producenta nie jest produktem bezpiecznym.

Peelingi chemiczne (nie będące kosmetykami)
Czym są w takim razie peelingi chemiczne, które nie są kosmetykami? 

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, brak tu wyraźnych rozgraniczeń 

prawnych.

Wyroby takie mogą być produktami leczniczymi, jeśli stosowane są ze 

wskazaniem leczenia określonych chorób lub zapobiegania im. Zgodnie z 

defi nicją zawartą w ustawie prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 

1381 ze zm.) produktem leczniczym jest „substancja lub mieszanina substancji, 

przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia 

chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia 

diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfi kacji fi zjologicznych 

funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub 

metaboliczne”.

Na przykład peeling przeznaczony do leczenia brodawek lub leczenia 

trądziku może być produktem leczniczym, ale wówczas podlega przepisom 

dotyczącym produktów leczniczych – ustawy prawo farmaceutyczne.

Peeling chemiczny może także być wyrobem medycznym, jeśli 

charakterystyka produktu spełnia założenia defi nicji wyrobu medycznego 

zawartej w ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 

679.), zgodnie z którą wyrób medyczny to „narzędzie, przyrząd, urządzenie, 

oprogramowanie, materiał lub inny artykuł (...) przeznaczony przez wytwórcę 

do stosowania u ludzi w celu:

•     diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia 

przebiegu choroby,

•     diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania 

skutków urazu lub upośledzenia,

•     badania, zastępowania lub modyfi kowania budowy anatomicznej lub 

procesu fi zjologicznego, których zasadnicze zamierzone działanie w ciele 

lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków 

farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których 

działanie może być wspomagane takimi środkami".

Zgodnie z powyższą defi nicją, peeling, który zgodnie z opisem jego 

działania przeznaczony jest do korekty estetycznej, czy usuwania blizn, może 

być kwalifi kowany jako wyrób medyczny. Ale wówczas podlega wymaganiom 

ustawy o wyrobach medycznych,

Warto pamiętać, że o kwalifi kacji produktu (do danej grupy produktów, 

a więc także do określonych wymagań prawnych) bardzo często decyduje 

zastosowana komunikacja: deklaracje przeznaczenia i działania, sposób 

użycia.

W dostępnych na rynku (w postaci zabiegów) peelingach chemicznych 

występuje wiele substancji zakazanych do stosowania w kosmetykach 

(zgodnie z przepisami Dyrektywy Kosmetycznej 76/768/EWG2 i wdrażającym 

ją rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie list substancji niedozwolonych 

do stosowania w kosmetykach(...):

•     kwas trójchlorooctowy (TCA) - niedozwolony do stosowania 

w kosmetykach, poz. 10 załącznika II dyrektywy 76/768/EWG),

•     kwas salicylowy (dozwolony w stężeniu maksymalnie 2%, w preparatach 

złuszczających stężenie nawet 30%), kwas retinowy (niedozwolony do 

stosowania w kosmetykach, poz. 375 załącznika II dyrektywy 76/768/EWG),

•     kwas szczawiowy - dozwolony do stosowania w stężeniu 5%, ale wyłącznie 

w preparatach do włosów – poz. 3 załącznika III dyrektywy 76/768/EWG, 

•     fenol - niedozwolony do stosowania w kosmetykach, poz. 1175 załącznika 

II dyrektywy 76/768/EWG,

•     rezorcyna (występuje m.in. w płynie Jessnera) – dozwolona do stosowania 

wyłącznie w preparatach do włosów w maksymalnych stężeniach: 0,5% 

w szamponach i płynach do włosów, 1,25% w preparatach do 

oksydacyjnego barwienia włosów, poz. 22 załącznika III dyrektywy 

76/768/EWG,

•     fl uorouracyl - niedozwolony do stosowania w kosmetykach, poz. 190 

załącznika II dyrektywy 76/768/EWG),

•     kwas kojowy (ma działanie rozjaśniające, a nie złuszczające, ale wchodzi 

w skład niektórych preparatów do peelingu) – jego użycie w kosmetykach 

nie jest regulowane, ale Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich3 

w 2008 uznał, że kwas kojowy jest bezpieczny do stosowania 

w kosmetykach w stężeniu do 1% i takie stosowanie rekomenduje.

W opisie zabiegów, jakie można znaleźć np. w internecie bardzo często brakuje 

jednoznacznej komunikacji z jakim rodzajem preparatu (kosmetykiem, lekiem, czy 

wyrobem medycznym) mamy do czynienia.

reklama
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Do jakiej grupy należą więc produkty zawierające wymienione 

substancje? Z prawnego punktu widzenia możliwości są dwie: albo są to 

nielegalne produkty kosmetyczne (kosmetyk zawierający niedozwolone 

substancje w zasadzie automatycznie kwalifikowany jest jako produkt 

niebezpieczny) albo są to produkty podlegające innemu ustawodawstwu 

– jako produkty lecznicze albo wyroby medyczne. Obie grupy preparatów 

zdecydowanie powinny być wykonywane pod kontrolą specjalisty, na przykład 

lekarza dermatologa.

Tu znowu problem prawny – w przepisach prawa nie ma jednoznacznie 

ustalonego katalogu czynności i rodzajów zabiegów, jakie może, a których nie 

może – wykonywać kosmetyczka lub kosmetolog nie będący(a) lekarzem.

Rynek chemicznych peelingów kosmetycznych
Wysoka skuteczność peelingów chemicznych sprawiła, że produkty 

i zabiegi z ich wykorzystaniem znajdują się obecnie w ofercie prawie każdego 

salonu kosmetycznego oraz każdej znaczącej firmy kosmetycznej mającej 

w swoim porftolio markę kosmetyków profesjonalnych. Prowadzone liczne 

badania potwierdziły ich bezpośredni wpływ wspomagający tworzenie prawidłowo 

funkcjonującej bariery naskórkowej, przyspieszenie odnowy tkankowej, poprawę 

wyglądu skóry tak w kontekście wygładzenia zmarszczek, poprawy kolorytu skóry 

czy poprawy stanu cer problemowych – trądzikowych i innych charakteryzujących 

się zaburzeniami procesu keratynizacji.

Pierwsze kosmetyczne peelingi chemiczne – oparte na alfa-hydroksykwasach 

(zwanych także kwasami owocowymi) pojawiły się na początku lat 90-tych szybko 

zdobywając popularność. Do dziś najszerzej stosowanym kwasem pozostał 

kwas glikolowy, wykorzystywany zarówno w kosmetyce jak i dermatologii. 

W kosmetykach jego stężenie waha się od 20-40% przy pH zwykle nie niższym 

niż 2,0. Kwas ten charakteryzuje niska masa cząsteczkowa dzięki czemu wykazuje 

on wysoką zdolność penetracji do warstwy rogowej (najwyższą ze znanych 

hydroksykwasów), ale jednocześnie najwyższy potencjał drażniący. Dlatego bywa 

często stosowany w połączeniu z innymi alfa-hydroksykwasami – mlekowym, 

cytrynowym, winowym i jabłkowym. Pozwala to na utrzymanie zakładanego 

stężenia kwasów w recepturze przy obniżeniu działania drażniącego produktu. 

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły również polihydroksykwasy 

(PHA) o dużo łagodniejszym działaniu - dzięki czemu nadają się również do skór 

wrażliwych - w tym glukonolaton oraz glukoheptonolakton oraz kwas laktobionowy, 

a także szeroko obecnie stosowany aromatyczny alfa-hydrokykwas, tj. kwas 

migdałowy. Ten ostatni wykazuje własności zbliżone do kwasu glikolowego, 

jest nieco silniejszym kwasem (pKa 3,41 vs. 3,83 dla kwasu glikolowego), ale ze 

względu na większą cząsteczkę trudniej wnika do naskórka, co powoduje, że działa 

wolniej i dużo łagodniej (jest praktycznie niedrażniący). Może być z powodzeniem 

stosowany nawet w przypadku trudnych cer naczyniowej i wrażliwej. Znacznie mniej 

powszechne są kwasy pirogronowy należący do grupy ketokwasów oraz kwas 

salicylowy zaliczane do beta-hydroksykwasów. Kwas salicylowy praktycznie nie jest 

stosowany samodzielnie ze względu na ograniczenia prawne - max. dopuszczone 

stężenia to 2%, a w takim stężeniu nie wykazuje wyraźnego działania eksfoliującego. 

Stanowi jednak cenne uzupełnienie w zabiegach kierowanych do cer z problemem 

trądziku zwykłego lub różowatego dzięki aktywności antybakteryjnej. Jest to 

obecnie bardzo popularny trend – łączenie typowych składników eksfoliujących ze 

składnikami o innym kierunku działania – przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, 

a w zwłaszcza rozjaśniającym. Wśród rynkowych preparatów do peelingu 

kosmetycznego bez trudu znajdziemy wiele opartych na alfa-hydroksykwasach 

z dodatkiem kwasu kojowego czy azelainowego. Oba te kwasy wpływają na procesy 

melanogenezy przyczyniając się do spotęgowania efektu rozjaśnienia przebarwień. 

Stosowanie peelingów chemicznych, nawet tych łagodniej działających 

zaliczanych do grupy kosmetycznych wymaga ostrożności i dużego doświadczenia. 

Konieczna jest znajomość przeciwwskazań do zabiegu, podjęcie koniecznych 

działań ochronnych o ile konieczne (np. zabezpieczenie okolic oczu i wszelkich 

znamion barwnikowych przed działaniem preparatu), i w końcu właściwe 

rozpoznanie typu skóry i dobranie pod tym kątem odpowiedniego produktu i czasu 

jego aplikacji. Dlatego właśnie producenci nie kierują tego rodzaju produktów do 

osób nieprzeszkolonych, a wyłącznie wprawnych kosmetologów. Konsumenci 

mający obecnie – poprzez sklepy internetowe - łatwy dostęp do produktów 

profesjonalnych i stosujący produkty na własną rękę muszą pamiętać o istniejącym 

wysokim ryzyku nie tylko podrażnienia skóry. Z kolei profesjonaliści wykonujący 

zabiegi z użyciem preparatów na bazie wysokich stężeń hydrokykwasów powinni 

unikać zmian w zalecanych przez producenta procedurach zabiegowych. Zbyt 

długa i częsta aplikacja alfa hydroksykwasów lub łączenie tych produktów 

z zabiegami mikrodermabrazji mogą okazać się dla konsumenta niebezpieczne 

i spowodować trwałe uszkodzenie skóry, blizny itp. 

Podsumowanie
Peeling kosmetyczny jest zawsze z punktu widzenia działania peelingiem 

powierzchownym. Jego skład musi być zgodny z ograniczeniami wynikającymi 

z ustawodawstwa kosmetycznego, a ostrzeżenia na opakowaniu i zalecenia 

dotyczące stosowania muszą zapewniać, że peeling zaaplikowany zgodnie z nimi 

będzie bezpieczny dla konsumenta.

Natomiast w przypadku peelingów niekosmetycznych, należy pamiętać, 

że są to produkty niosące wyraźne ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza 

w przypadku niewłaściwej aplikacji i dlatego powinny być wykonywane wyłącznie 

pod nadzorem lekarza. 

Niniejszy materiał jest odpowiedzią na artykuł pt. "Kosmetologiczne peelingi na bazie 
TCA – zabiegi do zadań specjalnych", który ukazał się w nr 3/2012 niniejszego pisma.

1 Manual on the Scope of Application of the Cosmetics Directive 76/768/EEC (Art. 
1(1) Cosmetics Directive, Version 8.0, czerwiec 2011; 3.4. Borderline with Medical 
Devices; 3.4.1. Products which, according to their presentation, are intended 
to peel the skin, http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/doc/
manual_borderlines_ol_en.pdf 

2 Oczywiście od 11 lipca 2013 roku dyrektywę zastępuje rozporządzenie 1223/2009/
WE, jednak w momencie przygotowywania niniejszego artykułu załączniki do 
rozporządzenia nie zostały jeszcze zaktualizowane.

3 SCCP/1182/08, Opinion on Kojic Acid, 2008, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/
committees/04_sccp/docs/sccp_o_148.pdf
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Barwnikiem odgrywającym istotną 
rolę w ochronie ludzkiej skóry przed 
promieniowaniem UV, jest melanina.  
Szacuje się, ze średnio około 10% komórek 
głębszych warstw naskórka wytwarza ten 
barwnik. Powstaje on w melanocytach 
w tzw. procesie melanogenezy. 

Surowce depigmentacyjne
w preparatach kosmetycznych

dr inż. Magdalena Sikora  
Politechnika Łódzka 

Kluczowy enzym biorący udział w wytwarzaniu melaniny stanowi tyrozyna, 

związek zaliczany do grupy polifenolowych oksydoreduktaz miedziowych. 

Komponent ten katalizuje dwa etapy syntezy tego barwnika: hydroksylację 

tyrozyny do 3,4-dihydroksyfenyloalaniny (L-DOPA) oraz utlenianie otrzymanego 

produktu o-difenolowego do o-dopachinonu (L-DOPA-chinon). Utlenianie 

ostatniego z wymienionych związków generuje wysoce reaktywny produkt 

pośredni, który może spontanicznie polimeryzować tworząc pigment 

melaninowy, stanowiący mieszaninę feo- i eumelaniny.

Tyrozyna               DOPA               DOPAChinon             Pigment melaninowy

 

Pewne czynniki, takie jak proces starzenia, nadmierna ekspozycja 

promieni UV, zakłócenia gospodarki hormonalnej, stany zapalne, 

stosowanie leków lub kosmetyków powodujących nadwrażliwość na światło 

słoneczne, mogą powodować zaburzenia tego procesu. Nadprodukcja 

melaniny i jej akumulacja prowadzi do różnych dysfunkcji skóry, takich 

jak piegi, ostuda, plamy soczewicowate, czy przebarwienia pozapalne. 

Najczęściej pojawiają się one w naskórku, mogą jednak również tworzyć 

się w skórze właściwej. Znane są także ich postacie mieszane. Większość 

obserwowanych zmian tworzy się pod wpływem promieni słonecznych, 

stąd też kłopoty z nadmierną pigmentacją nasilają się, szczególnie u osób 

starszych, na ogół po lecie. 

Powstające na skórze, szczególnie twarzy i rąk, przebarwienia stanowią 

dla wielu osób poważny problem. Z powodu nasilającego się zjawiska 

pigmentacji skóry, rośnie również zainteresowanie środkami ją niwelującymi. 

Nie dziwi zatem fakt, iż coraz częściej poszukuje się sposobów rozwiązania 

tego problemu. 

W usuwaniu przebarwień można wykorzystywać peelingi, krioterapię 

czy też laseroterapię. Alternatywnym dla nich rozwiązaniem jest miejscowa 

aplikacja preparatów kosmetycznych zawierających odpowiednio dobrane 

surowce chemiczne. 

Związki stosowane w tego typu dysfunkcji skóry zwykle działają, jako 

konkurencyjne i niekonkurencyjne inhibitory tyrozynazy. Zaliczamy do nich 

między innymi surowce chelatujące związany z tym enzymem jon miedziowy. 

Zmniejszając jego katalityczną aktywność, zapobiegają konwersji tyrozyny 

do L-DOPA i L-DOPA-chinonu i w konsekwencji efektywnie ograniczają cały 

szlak syntezy melaniny. 

Tyrozynaza Tyrozynaza



51

Spośród komponentów od dawna wykorzystywanych w preparatach 

wybielających można wymienić między innymi hydrochinon, arbutynę, czy 

kwasy: kojowy i azelainowy. 

Przez długi okres czasu jednym z częściej wykorzystywanych w tego typu 

kosmetykach środków był hydrochinon. Związek ten zaliczany do surowców 

naturalnych, występuje dość powszechnie zarówno w stanie wolnym jak 

i w postaci β- glukozydu – arbutyny, w wielu roślinach i produktach 

spożywczych w tym w kawie, herbacie, a także w piwie, czy winie.

Ze względu na swoje właściwości od dawna był on uznawany, zarówno 

w badaniach in vivo, jak i in vitro, za jeden z najbardziej skutecznych 

inhibitorów procesów melanogenezy, ograniczający proces jej tworzenia nawet 

w 90%. Z tego też powodu szeroko stosowano go do leczenia melanozy 

i innych zaburzeń pigmentacyjnych. Ten fenolowy związek był powszechnie 

wykorzystywany także w kosmetyce. 

Przez długi okres czasu hydrochinon uznawany był za środek bezpieczny, 

w wyniku stosowania którego mogło dochodzić jedynie do podrażnień, lub 

kontaktowego zapalenia skóry. Jednakże z czasem zaczęły pojawiać się 

informacje, iż jego stosowaniu towarzyszy wiele niepożądanych efektów, 

w tym cytotoksyczne działanie w stosunku do melanocytów. Co istotne 

szkodliwe efekty hydrochinonu nie ograniczają się tylko do komórek 

pigmentacyjnych, chociaż dawki hamujące metabolizm w przypadku komórek 

nie-melanocytowych są znacznie wyższe, niż dla melanocytów. Z tego też 

powodu hydrochinon został uznany za związek cytotoksyczny o stosunkowo 

wysokiej melano-specyfi czności. 

Do rzadkich, jednak poważnych efektów ubocznych stosowania hydrochinonu 

można zaliczyć między innymi rozwój praktycznie nieodwracalnej, egzogennej 

ochronozy, (łac. ochronosis) przebarwienia skóry powstającego w miejscu 

jego aplikacji. Mimo, że działanie to w normalnych warunkach użytkowania 

jest rzadkością, związek ten stosowany w wysokich stężeniach lub w małych 

dawkach, lecz w długim okresie czasu może wywoływać tego typu efekty. 

Według pojawiających się informacji hydrochinon, szczególnie w wyższych 

stężeniach, może także wywierać szkodliwe działanie w stosunku do 

organizmu człowieka, choć ogólnoustrojowe skutki jego aplikacji nie zostały 

w pełni wyjaśnione. 

Ze względu na informacje podważające bezpieczeństwo stosowania 

hydrochinonu wykorzystanie go w kosmetykach przeznaczonych do 

pielęgnacji skóry w Unii Europejskiej jest praktycznie zabronione, zaś 

w Stanach Zjednoczonych ściśle kontrolowane przez Food and Drug 

administration (FDA). Pośród składników preparatów do rozjaśniania cery 

chętnie wykorzystywane są natomiast jego pochodne, szczególnie arbutyna. 

Surowiec ten stanowiący beta–glikozyd hydrochinonu zaliczany jest do 

układów szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie. Do najbogatszych jego 

roślinnych źródeł zaliczane są liście bergeni Bergenia crassifolia i Bergenia 

cordifolia, grusz Pirus communis, mącznicy lekarskiej arctostaphylos uva ursi, 

borówki brusznicy Vaccinium vitis idea. 

W preparatach kosmetycznych znalazła swoje miejsce zarówno arbutyna, 

w wyniku rozkładu której wydzielany jest wolny hydrochinon, jak również 

ekstrakty z roślin ją zawierających. Bardziej skuteczny w działaniu jest jednak 

czysty związek. 

W ostatnim okresie na rynku kosmetycznym pojawiła się kolejna pochodna 

hydrochinonu- deoksyarbutyna. Badania dotyczące aktywności tego surowca 

w stosunku do tyrozynazy, prowadzone porównawczo w odniesieniu do 

hydrochinonu i  arbutyny potwierdziły zbliżoną efektywność wszystkich 

testowanych związków. 

reklama

Tworzymy emocje

!"#$%$%&'()(*$+

Zapachy   Aromaty   Olejki Eteryczne

www.ungererlimited.com

Ungerer Limited jest swiatowym liderem na rynku zapachów, aromatów, 
smaków i olejków eterycznych. Utalentowani ludzie zaangazowani na 
całym swiecie sa kluczem do sukcesu naszych klientów. Nasza domena 
sa nieograniczone mozliwosci twórcze oraz ciagłe identyfikowanie 
nowych mozliwosci i wprowadzanie innowacyjnych produktów. 

Ponad 100 lat doswiadczen - firma załozona w 1893 roku.
Kontakt: UK | Ungerer Limited
Sealand Road | Chester | UK | CH1 4LP
T: +44 (0) 1244 371711 | F: +44 (0) 1244 380185
E: perfsales@ungerer.co.uk | www.ungererlimited.com

Kontakt: Polska | Europak Sp. z o.o. 
55-040 Małuszow | ul. Wrocławska 5A
T: +48 713 118411 | F: +48 713 118509
E: biuro@eu-pak.pl | www.eu-pak.pl

Wystartuj z nami juz dzis!
.

.
.

.

.



e - w y d a n i e  d o  p o b r a n i a  n a :   www.farmacom.com.pl1 / 2 0 13

|    surowce52

W odróżnieniu jednak od dwóch wcześniej używanych surowców, 

pod wpływem promieni UV A deoksyarbutyna nie wykazuje zwiększonej 

cytotoksyczność. Ponadto wpływa ona na zmniejszenie ekspresji tyrozynazy. 

Dotychczas przeprowadzone badania potwierdzają, że może ona stać się 

bezpiecznym i efektywnym surowcem preparatów do rozjaśniania skóry.

Środkiem, który może wykorzystać w segmencie tego typu preparatów jest 

także alkohol p-hydroksybenzylowy (4HBA). Surowiec ten cechuje się wysoką, 

porównywalną do efektów osiąganych przy użyciu hydrochinonu, zdolnością 

hamowania syntezy melaniny przy jednocześnie niskiej cytotoksyczności 

i braku działania na ekspresję genów. 

Kolejnym środkiem, od dawna stosowanym w preparatach wybielających, jest 

kwas kojowy, metabolit produkowany przez wiele gatunków grzybów aspergillus, 

acetobacter i Penicillium. Prowadzone badania wykazują, że surowiec ten działa, 

jako konkurencyjny i odwracalny inhibitor zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych 

oksydaz polifenolowych, w tym tyrozynazy, niezbędnego elementu w procesie 

tworzenia melaniny. Kwas kojowy, zakłócając wychwyt tlenu nieodzownego do 

enzymatycznego brunatnienia, w znaczący sposób ogranicza powstawanie różnego 

typu przebarwień. Ze względu na swoje własności jest on szeroko stosowany zarówno 

w preparatach dermatologicznych, jak i kosmetykach. Aplikowany w stężeniach 

2-4% zapewnia powolne i odwracalne hamowanie konkurencyjnej tyrozynazy. 

Jest powszechnie stosowanym składnikiem niespłukiwanych preparatów, które są 

wykorzystywane do pielęgnacji twarzy. Produkty na jego bazie nie tylko bowiem 

rozjaśniają plamy barwnikowe, ale także nawilżają skórę, w widoczny sposób ją 

wygładzają. 

 Warto zwrócić uwagę na fakt, iż surowiec ten znajduje także zastosowanie 

jako dodatek do żywności zapobiegający jej enzymatycznemu brunatnieniu. Ze 

względu na zdolność blokowania różnego typu oksydaz jest on powszechnie 

wykorzystywany między innymi w Japonii, jako dodatek do warzyw, krabów, 

krewetek. Jego obecność zapewnienia im świeżość, jak również zapobiega 

zmianom w ich zabarwieniu. Kwas kojowy używany jest także, jako efektywny 

antyoksydant tłuszczów i olejów. 

Kolejnym chętnie wykorzystywanym w produktach wybielających surowcem 

jest kwas azelainowy, naturalny związek dikarobksylowy, występujący między 

innymi w ziarnach zbóż. W organizmie powstaje on w wyniku lipoperoksydacji, 

zarówno wolnych, jak i związanych estrowo wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych, między innymi linolowego i linolenowego, stanowiących element 

strukturalny fosfolipidów błon komórkowych.

Na podstawie licznych badań dotyczących aktywności kwasu 

azelainowego można stwierdzić, że odznacza się on wielokierunkowym 

działaniem, które może być wykorzystane w przypadku wielu dysfunkcji 

skórnych, między innymi trądziku, czy stanów zapalnych. 

Związek ten zaliczany jest także do efektywnych środków wybielających. 

W produktach do rozjaśniania skóry stosowany jest on od początku lat 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Efektywność depigmentacyjna kwasu 

azelainowego związana jest między innymi z faktem, iż surowiec ten hamuje 

aktywność mitochondrialnej oxydoreduktazy, a także proces syntezy DNA 

w obrębie pobudzonych melanocytów. Działa on również, jako inhibitor 

tyrozynazy, dzięki czemu ogranicza proces melanogenzy, a w konsekwencji 

tworzenie naturalnego barwnika, melaniny. 

Z prowadzonych badań klinicznych wynika, że przy aplikacji tego 

surowca w stężeniach od 15% do 20% przez okres kilku miesięcy można 

osiągnąć pozytywne efekty w przypadku plam soczewicowatych (łac. 

lentigo), czy ostudy (łac. chloasma). Związek ten jest także skutecznym 

środkiem w usuwaniu przebarwień pozapalnych skóry. Warto przy 

tym zwrócić uwagę na fakt, iż kwas azelainowy nie wykazuje działania 

fi totoksycznego. Zaliczany jest on do komponentów dobrze tolerowanych, 

stąd też może być stosowany w wysokich stężeniach nawet przez długi 

okres czasu. Do rzadko pojawiających się, ewentualnych efektów ubocznych 

towarzyszących jego aplikacji możemy zaliczyć przejściowy, szybko 

znikający rumień, czy podrażnienie skóry. 

Jako czynniki rozjaśniające ją, a także normalizujące wydzielanie 

łoju stosowane są także pochodne kwasu azelainowego, między innymi 

W preparatach wybielających 
wykorzystuje się również substancje 
znane jako inhibitory melaniny, które 

przekształcają się w konkurencyjnej 
reakcji z dopachinonem tworząc 
bezbarwne produkty, przy czym 

najczęściej wymieniany jest tu 
ditio-oktanodiol
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połączenia z glicyną, charakteryzujące się lepszą rozpuszczalnością niż 

związek macierzysty. 

W preparatach wybielających wykorzystuje się również substancje 

znane jako inhibitory melaniny, które przekształcają się w konkurencyjnej 

reakcji z dopachinonem tworząc bezbarwne produkty, przy czym najczęściej 

wymieniany jest tu ditio-oktanodiol. 

W kosmetykach tego segmentu swoje miejsce znalazły także czynniki 

powodujące zakłócenie procesu melanogenzy poprzez redukcję DOPA- 

chinonu, z powrotem do DOPA. Efektywnym przedstawicielem tego segmentu 

związków jest kwas L- askorbinowy czyli witamina C. Do układów stabilnych 

w preparatach emulsyjnych, cechujących się wyraźnie zaznaczonym efektem 

rozjaśniającym skórę należy między innymi askorbylofosforan magnezu 

tzw. MAP. Związek ten stosowany w stężeniu 10% efektywnie zapobiega 

tworzeniu melaniny. Prowadzone badania kliniczne potwierdzają znaczący 

efekt rozjaśnienia skóry u osób z melasmą, czy posłoneczną dyschromią. 

Pojawiającą się w ostatnim czasie na rynku kosmetycznym alternatywę 

dla wcześniej stosowanych surowców stanowi resweratrol. Po raz pierwszy 

komponent ten został wyizolowany w 1940 roku z korzeni ciemiężycy białej 

(Veratrum grandifl orum). Jego obecność stwierdzono w wielu innych roślinach 

między owocach, a głównie ich skórkach, morwy (morus l.) i czarnej porzeczki 

(ribes nigrum l.), szyszkach chmielu (Humulus lupulsu). Jest on także 

obecny w różnych gatunkach borówek (Vaccinum), orzechach ziemnych, 

szczególnie niedojrzałych (arachis hypogea). Jedno z najbogatszych źródeł 

trans-resweratrolu stanowi jednak pochodzący z Chin, obecnie zaś bardzo 

powszechny również w Polsce, rdest japoński (Polygonum cuspidatum 

syn. Fallopia japonica). W 1976 roku obecność tego związku stwierdzono 

w winorośli właściwej (Vitis vinifera, Vitaceae). Trans resweratrol oraz jego 

pochodne skomasowane są głównie w skórce owoców. 

Związek ten zaliczany jest do fitoaleksyn polifenolowych, które 

charakteryzuje silne działanie antyoksydacyjne, a także liczne efekty 

farmakologiczne, między innymi hamujące aktywność różnych enzymów, 

w tym także tyrozynazy. Zaliczany jest on do grupy jej konkurencyjnych 

inhibitorów. Co istotne surowiec ten powszechnie uznawany jest za związek 

bezpieczny, praktycznie nie wywołujący jakichkolwiek efektów ubocznych. 

 Tak samo efektywne okazują się być jego hydroksylowe pochodne, 

szczególnie oksyersweratrol. Surowiec ten cechuje się zdolnością 

biotransformacji tyrozynazy, do formy utlenionej, co powoduje częściową 

dezaktywację i w konsekwencji zahamowanie syntezy naturalnego barwnika 

melaniny. I choć niektóre badania sugerują, że nie ogranicza on procesu 

melanogenezy, w takim stopniu, aby mógł być stosowany, jako jedyny składnik 

aktywny preparatów wybielających, może być łączony w ich recepturach 

z innymi związkami depigmentacyjnymi. 

Inhibitorami tyrozyny są także niektóre fl awonoidy pozyskiwane ze skórek 

owoców cytrusowych, stanowiących produkt uboczny przy przemysłowej 

produkcji soków. Ich przedstawicielami są fl awony: nobiletyna, naringina, 

neohesperydyna. 

 Oprócz wymienionych wcześniej układów roślinnych zastosowanie 

w preparatach rozjaśniających znalazły swoje miejsce także inne tego typu 

komponenty. Spośród surowców wykorzystywanych od dawna można 

wymienić ekstrakty z krwawnika (achillea L.), rumianku (Chamomilla recutita L.), 

rezedy (reseda L.), piwonii białej (Paeonia), pietruszki (Petroselinum crispum), 

morwy (morus L.), zielonej herbaty (Camelia), kawy (Coff ea L.), krokosza 

barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), tamaryndowca (Tamarindus Indica). 

Cenionym surowcem jest tu także, zawierający betulinę - skuteczny inhibitor 

tyrozynazy, wyciąg z brzozy (Betula). 

Coraz częściej wykorzystywane są w ich recepturach także nowe surowce 

np. pozyskiwane z owoców Pyracantha fortuneana, korzenia perełkowca 

japońskiego (Sophora japonica), wilczomleczu groszkowego (euphorbia 

lathyris L.), bielunia surmikwiatu (Datura metel L.), czy też grzyba sosnowego 

(Tricholoma matsutake).

Podsumowując warto zwrócić uwagą na fakt, iż oferta surowców, 

szczególnie ekstraktów roślinnych efektywnie ograniczających proces 

melanogenezy jest systematycznie poszerzana. Szczególną uwagę przykuwają 

tu rośliny wschodu, w tym wykorzystywane w tradycyjnej medycynie chińskiej. 
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Wygląd naszej skóry jak również jej prawidłowe działanie zależą 

w pierwszej kolejności od odpowiedniego jej oczyszczenia, które gwarantuje 

prawidłowe działanie funkcji skóry oraz przygotowanie do dalszych zabiegów 

pielęgnacyjnych, a więc zapewnienie odpowiedniego nawilżenia po 

zastosowaniu substancji pielęgnujących. Środki pielęgnacyjne są ważnymi 

składnikami w podstawowej pielęgnacji skóry, zwłaszcza wtedy, gdy 

występują kliniczne lub subkliniczne zmiany skóry, a dokładnie zaburzenie 

bariery ochronnej skóry wywołane bardzo często przeznaskórkową utratą 

wody (TEWL). Może być to spowodowane złym, a nawet niewłaściwym 

nawilżeniem skóry, które prowadzi do zmian w postaci nadmiernego 

rogowacenia warstwy skórnej, charakteryzującej się jej nadmierną suchością, 

łuszczeniem, szorstkością, pęknięciami i towarzyszącym świądem. Na stan 

zdrowia skóry wpływają również umiejscowione w głębszych jej warstwach 

stany chorobowe (np. atopowe zapalenie skóry, cukrzyca czy niedoczynność 

tarczycy) oraz leki, które mogą uszkodzić barierę naskórkową. Należą do 

nich substancje o działaniu oczyszczającym, ściągającym oraz niektóre leki 

miejscowego działania. Bardzo często powyższe substancje są niezbędne, 

a ich wyeliminowanie czy ograniczenie jest praktycznie niemożliwe. Dlatego 

ważnym elementem jest zapewnienie skórze odpowiedniej pielęgnacji oraz 

jej nawilżenia.

Bardzo często przy wyborze odpowiedniego środka nawilżającego 

decyduje zasada „ najprostsze jest najlepsze”, szczególnie gdy na pułkach 

drogerii czy sklepów wiele produktów reklamuje specjalne dodatki, które 

swoim działaniem czynią skórę zdrową i zadbaną, nie zawsze jednak od razu 

przywracając jej zamierzony efekt, poprawę bariery ochronnej skóry.

Utrzymanie prawidłowego stanu skóry i zawartości wody w skórze zależy 

od wielu czynników. Równowaga wodna w skórze, prawidłowy jej wygląd oraz 

nawilżenie zazwyczaj występuje przy nienaruszonej barierze naskórkowej. 

Bariera naskórkowa zbudowana jest z dwóch składników funkcjonalnych, 

a mianowicie komórkowej macierzy białkowej oraz z wewnątrzkomórkowej 

macierzy podwójnej ułożonych lipidów. Prawidłowe działanie i utrzymanie 

obu składników zapewnia skórze integralność, swego rodzaju wyłączność 

ochronną poprzez odpowiednie zapewnienie równowagi wodnej. Idealny 

poziom zawartości wody w warstwie rogowej skóry wynosi od 20 do 35%. 

Przy prawidłowej zawartości wody złuszczenie zachodzi w następstwie 

enzymatycznego rozpadu desmosomów, pozwalającego na oddzielenie 

i pozbycie się korneocytów leżących najbliżej powierzchni skóry. 

Stwierdzono, że nawilżenie w korneocytach podtrzymują małe, 

higroskopijne składniki, które określono jako „ naturalny czynnik nawilżający” 

NMF.

Skład chemiczny naturalnych czynników nawilżających wewnątrz 

korneocytów, przedstawia tabela 1.
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Do najważniejszych procesów, które wpływają obopólnie na zapewnienie odpowiedniego stanu 
zdrowia naszej skóry należą: odpowiednie oczyszczenie i proces nawilżenia.

 Substancje 
o działaniu pielęgnacyjnym
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Politechnika Łódzka, Instytut Polimerów i Barwników 

mg inż. Alina Bazan-Jędrzejewska  
Zakład Doświadczalny „Organika” Sp. z o.o. 

Kolejnym elementem łagodzącym niekorzystne zmiany skóry są lipidy 

wewnątrzkomórkowe.

Zaburzenia przepuszczalności bariery naskórkowej mogą zostać 

zahamowane poprzez wydzielenie lipidów zewnątrzkomórkowych do tkanki 

śródmiąższowej warstwy rogowej. Wielokrotnie w badaniach wykazano, 

że podawane zewnętrzne lipidy lokują się między korneocytami i łagodzą 

podrażnienia skóry wywołane przez zewnętrzne środowisko, a tym samym 

przywracają odpowiednie nawilżenie skóry, rysunek 1.

Tab. 1. Skład chemiczny naturalnych czynników nawilżających wewnątrz 
korneocytów

Skład chemiczny naturalnych czynników 
nawilżających wewnątrz korneocytów

Stężenie >5% Stężenie <5%

•  Wolne aminokwasy
•  Kwas karboksylowy pirolidonu     
   (PCA)
•  Glukozamina
•  Cukry
•  Mocznik
•  Chlorki
•  Sód

•  Amoniak
•  Kwas moczowy
•  Mleczan
•  Kreatyna
•  Wapń
•  Magnez
•  Fosforany
•  Cytryniany
•  Mrówczan
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Wzrost nawilżenia skóry na przykładzie liposomu przedstawiono na 

rysunku 1.

Na podstawie przeprowadzonych badań (rys. 1.), nastąpił wzrost 

wilgotności skóry twarzy po 30 dniach ekspozycji liposmu. 

Dodatkowo substancje aktywne zawarte w liposomach zwiększają 

działanie nawilżające oraz przyczyniają się do lepszej kondycji skóry. 

Stosowanie w praktyce środków nawilżających wymaga ich zauważalnej 

skuteczności i akceptacji. Dobry środek nawilżający powinien zawierać 

składniki okluzyjne, zwilżające i zmiękczające. Do najważniejszych zalet 

środków okluzyjnych, wymienionych w tabeli 2, należy opóźnienie parowania 

i utrata wody na skutek tworzenia hydrofobowej warstwy na powierzchni 

skóry właściwej. Związki nawilżające przyciągają wodę ze skóry właściwej 

i przemieszczają ją do zewnętrznej warstwy naskórka. Składniki zmiękczające, 

bardzo często poważane jako zdolne do „wypełniania pęknięć” przyczyniają 

się do skuteczności klinicznej poprzez poprawę gładkiej miękkiej faktury na 

powierzchni skóry. Składniki o działaniu okluzyjnym są często skuteczne 

i najbardziej efektywne, kiedy stosuje się je na lekko wilgotną skórę. Zaliczamy 

do nich wazelinę, lanolinę, oleje mineralne, pochodne silikonu.

Do środków nawilżających dodaje się kilka składników z uwagi na ich 

wartości głęboko nawilżające, przyciągające wodę ze skóry właściwej do 

naskórka.

Podstawowe składniki środków nawilżających przedstawiono na rysunku 2, 

powszechnie używane w formułach nawilżających oraz ich działanie.

Środki zmiękczające są często „tłustymi” substancjami, które obejmują 

wiele związków chemicznych o różnej budowie. Czynią skórę gładką 

i zdrową. Przykłady związków zmiękczających zestawiono w tabeli 3. 

Jak widać w załączonej tabeli w zależności od posiadanych właściwości 

środki zmiękczające można podzielić na środki o działaniu ochronnym, 

natłuszczającym, wysuszającym i ściągającym.

Do podstawowych zalet środków o działaniu pielęgnacyjnym należy 

utrzymanie integralności i zadawalającego wyglądu skóry poprzez potrzymanie 

w niej zawartości wody, zapobieganie TEWL i rozpoczynanie naprawy bariery 

skóry, kiedy powstają jej uszkodzenia. Do najważniejszych komponentów 

receptur kosmetycznych o działaniu pielęgnacyjnym zaliczamy składniki 

nawilżające, okluzyjne i zmiękczające. Odpowiedni dobór i równowaga 

w recepturze kosmetycznej przynosi zamierzony efekt w zakresie 

efektywności klinicznej i atrakcyjności kosmetycznej tych substancji. Ważne 

jest odpowiednie dobranie składników receptury do „typu skóry”, ponieważ 

zarówno skóra sucha, normalna, tłusta czy mieszana wymaga odmiennej 

pielęgnacji właściwej dla wymagań i zamierzonego efektu końcowego.

Praca naukowa współfi nansowana ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa i Budżetu Województwa 

Podkarpackiego, w ramach projektu Wzmocnienie instytucjonalnego systemu 

wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie 

podkarpackim, zrealizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
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Rys. 1. Pomiar wilgotności skóry po aplikacji liposomu

Tab. 2. Czynniki o działaniu okluzyjnym

Rys. 2. Podstawowe składniki środków pielęgnacyjnych

Tab. 3. Czynniki o działaniu zmiękczającym

Czynniki o działaniu okluzyjnym

Węglowodorowe oleje/woski
•  wazelina żółta
•  olej mineralny
•  parafina
•  skwalen
•  pochodne silikonu
   – Dimetykon
   – Cyklometykon

Alkohole tłuszczowe
•  alkohol cetylowy
•  alkohol stearylowy
•  alkohol lanolinowy

Kwasy tłuszczowe
•  kwas stearynowy
•  kwas lanolinowy

Estry wosków
•  lanolina
•  wosk pszczeli
•  stearynian stearylu

Woski roślinne
•  karnauba
•  kandelilla

Fosfolipidy
•  lecytyna

Sterole
•  cholesterol

Alkohole poliwodorowe
•  glikol propylenowy

Czynniki o właściwościach zmiękczających

Środki zmiękczające o działaniu 
ochronnym
•  dwulinolenian dwuizopropylu
•  izostearynian izopropylu

Środki zmiękczające 
o działaniu natłuszczającym
•  olej z rącznika
•  glikol propylenu
•  stearynian oktylu
•  stearynian glicerylu
•  olejek jojoba

Środki zmiękczające 
o działaniu ściągającym
•  dimetykon
•  cyklometykon
•  mirystynian izopropylu
•  oktanoat oktylu

Środki zmiękczające 
o działaniu wysuszającym
•  palmitynian izopropylu
•  oleinian decylu
•  alkohol izostearylu
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Ułatwiają nawiązywanie kontaktów. Zwiększają pewność siebie. Podkreślają kobiecość lub męskość 

oraz wzmacniają atrakcyjność fizyczną. Wpływają na odbiór naszej osoby przez innych. Poprawiają nastrój 

i odprężają. Liczne badania naukowe potwierdzają wpływ feromonów na ludzkie zachowania i sprawiają, 

że produkty z ich zawartością cieszą się sporym zainteresowaniem wśród konsumentów. Czym zatem są 

feromony?

Moc przyciągania, 
zapach pożądania¼

Marcin Siekierski   
Provital Polska Sp. z o.o. 

Feromony to naturalne związki semiochemiczne produkowane przez 

zwierzęta, działające jako chemiczne stymulanty przekazujące informacje 

i wywołujące określone zachowania fi zjologiczne lub behawioralne u innych 

osobników tego samego gatunku. Istnienie komunikacji przez feromony 

jest znane u niemal wszystkich zwierząt stadnych. Związki te decydują 

o licznych zachowaniach terytorialnych, społecznych, płciowych, obronnych, 

odstraszających i wielu innych.

U ludzi głównym źródłem feromonów są gruczoły apokrynowe, aczkolwiek 

związki te mogą być również produkowane przez gruczoły łojowe skóry, 

stanowiące źródło feromonów u większości ssaków. Aktywność gruczołów 

wydzielających feromony rozpoczyna się wraz ze zmianami hormonalnymi 

w okresie dojrzewania. Apokrynowe gruczoły potowe związane z mieszkiem 

włosowym występują licznie na obszarach, gdzie w trakcie dojrzewania 

intensywnie rozwija się owłosienie (np. pod pachą) i odpowiadają przede 

wszystkim za zapach naszego ciała. Uważa się, że rozwój owłosienia w tych 

rejonach ciała ma na celu ułatwienie rozprzestrzeniania feromonów u osób 

dojrzałych płciowo.

Feromony są bezwonne i w konsekwencji niewyczuwalne przez ludzki 

nos, ale zmysł węchu wykrywa je bez naszej świadomości. U większości 

ssaków cząsteczki te są wykrywane przez specjalny narząd zwany narządem 

Jacobsona lub narządem przylemieszowym (VNO – vomeronasal organ), 

który przesyła do podwzgórza sygnały wywołujące reakcje behawioralne lub 

fi zjologiczne. Po wykryciu feromonu, do mózgu dociera sygnał wywołujący 

określone reakcje, które w konsekwencji mogą wywołać u odbiorcy pragnienie 

i pociąg do osoby wydzielającej feromony.

Z chemicznego punktu widzenia feromony to zazwyczaj związki steroidowe, 

będące pochodnymi hormonów płciowych. Substancją, którą u ludzi 

najczęściej określa się mianem męskiego feromonu jest androstadienon (INCI: 

androstadienone), choć wspomina się też o androstenonie i androstenolu. 

Jest to związek wytwarzany głównie przez mężczyzn, występujący w pocie, 

skórze, ślinie, nasieniu, krwi oraz włosach pachowych. U kobiet związek 

ten jest obecny w bardzo niewielkich ilościach – jego zawartość w pocie 

męskim może być nawet 20-krotnie wyższa, niż w pocie kobiet.  Żeńskim 

odpowiednikiem androstadienolu jest estratetraenol (INCI: estratetraenol), 

mający mieć silny wpływ na zachowanie płciowe mężczyzn. Za związki 

podkreślające kobiecość uznaje się również tzw. kopuliny, czyli mieszaninę 

lotnych, krótkołańcuchowych (C2-C5) kwasów karboksylowych, m.in. kwasu 

octowego, propanowego, masłowego i ich pochodnych. Wyróżnia się również 

grupę tzw. feromonów socjalnych, które oddziałują na przedstawicieli obu płci 

i w relacjach międzyludzkich mogą przynosić korzyści zarówno kobietom, jak 

i mężczyznom. Przedstawicielem tej grupy jest androstenol.

Potwierdzony wpływ feromonów na łatwość nawiązywania kontaktów, 

atrakcyjność fi zyczną, sposób postrzegania własnej osoby i inne aspekty 

społeczne ze sfery relacji damsko-męskich sprawił, że feromony cieszą 

się dużą popularnością komercyjną. Produkty, które potocznie w handlu 

nazywa się feromonami, stanowią zazwyczaj mieszaninę różnych związków 

z grupy feromonów, skomponowaną w zależności od grupy docelowej. 
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Komercyjnie dostępne feromony występują w różnych postaciach. Jedną z 

najbardziej popularnych form są alkoholowe, glikolowe i glicerynowe roztwory 

mieszaniny feromonów, przeznaczone do bezpośredniej aplikacji na skórę. 

Łączna zawartość feromonów w tego typu produktach waha się od 0,03% do 

0,07%, przy cenie kilkuset złotych za fi olkę. Feromony mogą również stanowić 

składnik olejków do masażu, perfum, kremów, chusteczek nasączanych 

i innych produktów kosmetycznych, jednak ich stężenie w tego typu wyrobach 

zwykle nie przekracza 0,01%. 

Alternatywę dla syntetycznych feromonów, atrakcyjną zwłaszcza dla 

producentów chcących wkroczyć w świat zmysłowych kosmetyków, 

stanowią substancje aktywne stymulujące syntezę naturalnych feromonów 

ludzkich. W badaniach in-vitro na modelu komórkowym ludzkich sebocytów 

udowodniono, że odpowiednie połączenie teafl awin otrzymywanych z czarnej 

herbaty oraz forskoliny z makandi zwiększało wytwarzanie męskiego feromonu 

androstadienonu. Jego zawartość w komórkach traktowanych substancją 

aktywną była prawie trójkrotnie wyższa w stosunku do próbki kontrolnej. 

Synergiczny efekt działania surowca wynikał z aktywności jego obu składników 

roślinnych. Forskolina, dzięki pozytywnemu wpływowi na biorący udział 

w syntezie feromonów enzym 3β-HSD, zwiększała produkcję androstadienonu, 

z kolei polifenole z herbaty, działające hamująco na aktywność 5α-reduktazy, 

ograniczały dalszy metabolizm tego związku, ułatwiając jego akumulację 

w komórkach. 

Kosmetyczne substancje aktywne pobudzające syntezę feromonów 

można uznać za nowy kierunek rozwoju tej gałęzi rynku, ale przede wszystkim 

nowatorski, intrygujący i zwiększający atrakcyjność marketingową składnik 

„klasycznych” kosmetyków. Nieprzerwanie i dynamicznie rozwijający się 

segment kosmetyków dla mężczyzn, z defi nicji zainteresowanych nowinkami 

technologicznymi i oryginalnymi rozwiązaniami, jest tu szczególnie ciekawym 

polem zastosowania. Pozytywne przyjęcie tego typu substancji aktywnych 

przez rynek surowcowy pozwala jednak sądzić, że w najbliższym czasie 

spodziewać się możemy również składników dedykowanych dla kobiet, 

pobudzających syntezę feromonów damskich. Substancje aktywne 

ukierunkowane na wzrost syntezy feromonów są bowiem idealnym składnikiem 

dla wszystkich żądnych sukcesu w interakcjach społecznych.
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Parabeny stosowane są od lat 40-tych XX wieku zarówno w przemyśle 

kosmetycznym, farmaceutycznym jak i spożywczym (ciasta, przyprawy, soki 

owocowe, mrożonki, dżemy, konfi tury). Należą do najczęściej stosowanych 

konserwantów różnych kategorii produktów kosmetycznych (są obecne w ponad 

13 tysiącach produktów) m.in. wykorzystywane są w kremach nawilżających, 

preparatach do demakijażu, produktach do pielęgnacji włosów, artykułach przed 

i po goleniu, rzadziej w mydłach. Popularność zastosowania parabenów jako 

środków przedłużających trwałość kosmetyków wynika również z faktu, iż nie 

wpływają na zmianę cech produktu takich jak kolor, konsystencja czy zapach. 

Najczęściej występują w postaci estru metylowego (paraben M), estru etylowego 

(paraben A), estru propylowego (paraben P). Ponadto stosowane są również 

ich inne analogi m.in.: butyloparaben, izopropyloparaben, izobutyloparaben. 

Parabeny są ciałami stałymi słabo rozpuszczalnymi w wodzie, szczególnie 

w temperaturze pokojowej, natomiast są bardzo dobrze rozpuszczalne 

w glikolu propylenowym. Wykazują zgodność ze związkami anionowymi oraz 

kationowymi w zakresie pH 3-8 . Są najbardziej skuteczne przeciwko grzybom, 

wykazują również aktywność przeciw bakteriom Gram-dodatnim, słabą przeciw 

Gram-ujemnym. Działanie przeciwdrobnoustrojowe parabenów zwiększa się 

wraz z długością łańcucha alkilowego. Pochodna metylowa i etylowa wykazują 

umiarkowaną aktywnością przeciwdrobnoustrojową. Z kolei analog propylowy 

jest skuteczny w stosunku do bakterii Gram-dodatnich i pleśni, natomiast 

wykazuje średnią aktywność w stosunku do bakterii Gram-ujemnych oraz 

drożdży. Jednak parabeny nie są zbyt skuteczne, gdy produkt zawiera układy 

stanowiące dobrą pożywkę dla mikroorganizmów. Ich mieszaniny stosowane 

są z dobrym skutkiem w wyrobach niezbyt podatnych na zakażenie. Mimo 

dobrych właściwości przeciwgrzybiczych mogą okazać się mało efektywne przy 

zakażeniu pleśniami. Dlatego też chętnie łączy się je z innymi konserwantami, 

z którymi wykazują synergiczny efekt.

Według danych Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug 

Administration – ww.fda.gov) średnia dzienna ekspozycja na parabeny dla 

osoby ważącej 60 kg wynosi 76 mg, przy czym 1 mg pochodzi z żywności, 

50 mg z kosmetyków i środków higieny osobistej, a 25 mg z leków. Pomimo, 

że nie są one toksyczne w takich dawkach od kilku lat trwa ciągła dyskusja na 

temat możliwego wpływu estrogennego parabenów na organizm człowieka 

określanego często mianem „zaburzania gospodarki hormonalnej”, co może 

być przyczyną rozwoju raka piersi. Innym skutkiem działania substancji 

imitujących estrogeny miało być obniżenie płodności u mężczyzn.

 Amerykańscy uczeni wykryli obecność parabenów w moczu 90 % ogólnej 

populacji, duńscy naukowcy – w moczu blisko 100 % przebadanych mężczyzn, 

z kolei Hiszpanie w moczu 100 % przebadanych ciężarnych kobiet oraz dzieci. 

W 2011 roku norwescy badacze potwierdzili obecność parabenów we krwi 

60 % osób z ogólnej populacji, co ma najprawdopodobniej silny związek ze 

stosowaniem kosmetyków. Ponadto pojawiły się również dane o ich obecności 

w mleku kobiet karmiących piersią oraz w nasieniu. 

Badania prowadzone w 1998 roku wykazały, że butyloparaben 

charakteryzujący się najsilniejszym działaniem estrogennym spośród 

wszystkich parabenów jest około 10 000 - 100 000 mniej aktywny niż estradiol, 
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mgr inż. Justyna Urbańska  
Młodszy Technolog Polfarmex S.A./Biofana Sp. z o.o.

Parabeny (syn. nipaginy, aseptiny) są to estry kwasu p-hydroksybenzoesowego, pełniące funkcję 
substancji konserwujących. Jednak czy są bezpieczne dla zdrowia? Na ten temat od lat spierają 
się naukowcy, producenci i organizacje konsumenckie. Również internet i różnego rodzaju media 
udostępniają często krytyczne informacje na ich temat. Należy podkreślić, że żadna grupa konserwantów 
nie była poddawana tak często różnorodnym badaniom oraz ocenie ryzyka jak to miało miejsce 
w przypadku parabenów. Śmiało można więc zaryzykować sformułowanie, iż związki te należą do jednych 
z najlepiej przetestowanych substancji konserwujących stosowanych w produktach kosmetycznych.
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czyli estrogen obecny w organizmie człowieka, co potwierdziło bezpieczeństwo 

stosowania tych związków. W roku 2003 oraz w latach kolejnych zespół 

pod przewodnictwem dr Philippy Darbre z University of Reading w Anglii 

przebadał próbki pochodzące ze złośliwych guzów piersi pobranych od 

20 pacjentek. Parabeny wykryto we wszystkich próbkach, w średnim stężeniu 

20,6 nanograma na gram tkanki. Przy czym związki te wykryto w niezmienionej 

formie (w postaci estrów), co oznacza, że przedostały się do nich przez 

skórę z pominięciem układu pokarmowego. Wywołało to szereg spekulacji 

o związku przyczynowo- skutkowym stosowania w okolicach pach kosmetyków 

zawierających parabeny, za czym przemawiał również fakt, że większość 

nowotworów usytuowana jest w górnej ćwiartce gruczołu sutkowego, a więc 

najbliżej pachy. Sam zespół dr Darbre jednak nigdy w sposób wiarygodny nie 

wykazał takiej zależności. Doświadczenia Journal of Steroid Biochemistry and 

Molecular Biology wykazały, iż aby uzyskać efekt estrogenowy z parabenów, 

który mógłby stanowić zagrożenie, ich dawka musiałaby być 25 000 razy 

wyższa, niż stosowana do konserwowania produktów. Podobnie również sam 

efekt estrogenowy wywołany dawką parabenów jest znikomy w porównaniu z 

innymi, naturalnymi estrogenami i fi toestrogenami . Oznacza to, iż konsumenci 

narażeni są na wiele wyższą dawkę estrogenów pochodzących z miliona 

innych źródeł niż kosmetyków. W najnowszej publikacji grupy  dr Darbre (2012) 

analizowano występowanie pięciu różnych parabenów w tkankach gruczołu 

sutkowego 40 kobiet z pierwotnym rakiem piersi. U każdej pacjentki obecny był 

co najmniej jeden z estrów parabenów. Jednak 7 z analizowanych 40 pacjentek 

nigdy nie stosowało kosmetyków pod pachę, jak np. antyperspiranty, które 

zawierają parabeny. Oznacza to, że źródłem tych związków musiały być inne 

kosmetyki lub produkty spożywcze.

Według opinii SCCS czyli Komitetu Naukowego ds. Produktów 

Konsumeckich z 2005 roku badania dr Darbre zawierały szereg błędów 

metodycznych. Ponadto najczęściej występującym parabenem w tkance 

nowotworowej był metyloparaben, który wykazuje najsłabsze działanie 

estrogenne, co więcej badania epidemiologiczne wykluczają związek 

stosowania kosmetyków w okolicach pach z rakiem piersi. Większość 

kosmetyków ( > 98 %) stosowanych w okolicach pach w ogóle nie zawiera 

parabenów, a hormony nie są najbardziej istotnym czynnikiem patogenezy 

nowotworów piersi. Ich występowanie w okolicach pach, wynika z faktu 

występowania największej liczby gruczołów limfatycznych. W badaniach 

klinicznych jednoznacznie stwierdzono, iż przepływ limfy zachodzi od piersi 

w kierunku dołu pachowego, a następnie w kierunku pozostałych organów 

i tkanek, a więc proces odwrotny, czyli przenikanie substancji z dołu 

pachowego do tkanki piersi nie jest możliwy. Warto również podkreślić, że 

parabeny bardzo rzadko występują w preparatach stosowanych w okolicach 

pach. Kosmetyki tego typu ze względu na niskie pH (antyperspiranty) lub też 

zawartość alkoholu (dezodoranty) rzadko zawierają parabeny, a w niektórych 

przypadkach w ogóle nie wymagają konserwacji. 

W chwili obecnej większość środowisk naukowych jest zgodna, że nie jest 

możliwy jakikolwiek wpływ parabenów na gospodarkę hormonalną człowieka. 

Jednakże, przeprowadzone dotychczas badania i analizy wykazały, że 

parabeny słabo przenikają przez barierę naskórkową. Ponadto po przeniknięciu 

do krwioobiegu są metabolizowane i nie kumulują się w tkankach. W związku 

z tym nie jest prawdopodobne ich działanie estrogenne na organizm człowieka, 

a więc nie zaburzają gospodarki hormonalnej. Do rozwoju raka piersi 

przyczynia się wiele czynników, dlatego nie można tu obarczać winą tylko 

jednego związku chemicznego. Parabeny są tylko częścią większej całości.

Kolejną kontrowersją wokół parabenów jest ich działanie drażniące. 

W przypadku cery normalnej i nie wykazującej skłonności do podrażnień, 

parabeny nie powinny podrażniać. Jeżeli jednak chodzi o cerę wrażliwą, to 

bardzo często wywołują świąd, zaczerwienienie i pokrzywkę, dlatego też 

są przy takim rodzaju cery odradzane. Mogą również nasilać skłonność do 

powstawania trądziku różowatego czy podrażnień takich jak np. dermatoza 

okołoustna. Uczulenia znacznie częściej spowodowane są stosowaniem 

preparatów leczniczych aplikowanych na skórę niż kosmetyków. Pacjenci, 

u których stwierdzono nadwrażliwość na parabeny zawarte w preparatach 

dermatologicznych, mogą tolerować produkty kosmetyczne konserwowane 

analogicznie, co określono mianem „paradoksu parabenowego”. Wynika 

to z faktu, że kosmetyki stosowane są na skórę zdrową, natomiast leki są 

aplikowane na skórę uszkodzoną, która jest znacznie bardziej wrażliwa na 
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wszelkie alergeny oraz inne szkodliwe czynniki środowiskowe. Faktem jest, 

że parabeny są dość silnymi alergenami, należy jednak rozgraniczyć 2 sprawy. 

Substancje, które są niebezpieczne szkodzą całej populacji. Natomiast 

substancje, które uczulają szkodzą jedynie osobom, które są uczulone na dany 

związek. Idąc za argumentacją przeciwników parabenów, powinno się zakazać 

użycia właściwie wszystkich substancji, ponieważ trudno było by znaleźć 

składnik, na który większa lub mniejsza grupa osób nie byłaby uczulona. Należy 

również podkreślić w tym miejscu, że alergie na parabeny nie występują zbyt 

często i nawet wyciągi roślinne, stosowane w szerokiej gamie kosmetyków 

naturalnych również mogą powodować alergię u danej grupy osób.

Bezstronna organizacja CIR (Cosmetic Ingredient Review) zajmująca się 

recenzją składów kosmetyków oraz analizująca bezpieczeństwo stosowania 

składników na podstawie ponad 265 badań w The Journal of Toxicology nie 

zarejestrowała negatywnych efektów i potwierdziła bezpieczeństwo stosowania 

parabenów. Ponadto Skandynawski Związek Chemii Kosmetycznej (SCANCOS), 

opublikował najnowsze badania dotyczące parabenów z 2009 r., których 

celem było potwierdzenie negatywnego wpływu parabenów na organizm 

człowieka. Badania te potwierdziły, że parabeny są natychmiast metabolizowane 

w organizmie i dlatego nie są w stanie wpłynąć na negatywne reakcje.

W krajach UE stężenie parabenów nie może wynosić więcej niż 0,4% 

(metylo, etylo, propyloparaben) w przypadku pojedynczego związku lub 0,8 

% w przypadku ich mieszaniny w przeliczeniu na kwas benzoesowy.

Najbardziej aktualne opnie SCCS dotyczące parabenów (SCCP/1348/10) 

zostały opracowane w marcu i październiku 2011 roku uwzględniając 

całościową ocenę ryzyka opartej o ciężar dowodu. Dopuszczalne i bezpieczne 

stężenie metylo i etyloparbenu pozostaje na dotychczasowym poziomie 

(0,4% dla pojedynczego związku, 0,8 % dla mieszaniny). W swojej opinii Komitet 

stwierdza, że najważniejszą kwestią związaną z bezpieczeństwem stosowania 

jest siła oddziaływania na układ hormonalny propylo i butyloparabenu. 

W tym przypadku przyjął bardziej restrykcyjne założenia do wyznaczenia 

marginesu bezpieczeństwa, będącego podstawą oceny ryzyka składnika 

kosmetyku. Komitet uznał, że butylo i propyloparaben są bezpieczne, ale 

w niższym niż dotychczas stężeniu - 0,19 % zarówno w przypadku stosowania 

tych substancji pojedynczo jak i w mieszaninie. W opinii opublikowanej 

w 2011 roku potwierdzono również bezpieczeństwo stosowania parabenów 

w kosmetykach dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia, z wyjątkiem wyrobów 

pozostających na skórze i stosowanych w okolice okołopieluszkowe. 

W Danii wprowadzono zakaz stosowania propylu i butyloparabenu 

w kosmetykach dla dzieci poniżej 3 lat. Dania jest pionierem w dziedzinie 

ochrony konsumentów przed produktami zaburzającymi gospodarkę 

hormonalną, a teraz stała się także pierwszym krajem w Europie, gdzie 

zakazano używania parabenów w produktach dla dzieci.

Zgodnie z najbardziej aktualnymi sugestiami Komisji SCCS dopuszczalne 

stężenia oraz ograniczenia i wymagania w przypadku stosowania parabenów 

przedstawia tabela 1.

Niektórzy producenci kosmetyków podjęli decyzję o wycofaniu się ze 

stosowania parabenów. Jest to spowodowane względami marketingowymi, 

przede wszystkim atmosferą „zagrożenia” tworzoną przez media, a nie 

względami bezpieczeństwa parabenów dla zdrowia konsumentów.
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Nazwa związku Maksymalne dopuszczalne stężenie Ograniczenia i wymagania
Warunki stosowania i ostrzeżenia, 
które muszą być umieszczone na 

etykiecie

Metyloparaben 0,4 %
 (w postaci kwasu) dla poszczególnych stężeń 

metylo, etyloparabenu oraz ich soli 

0,8% 
(w postaci kwasu) dla sumy poszczególnych 

stężeń kwasu 4-hydroksybenzoesowego, metylo, 
etylo, butylo, propyloparabenu i ich soli

--- ---
Etyloparaben

Butyloparaben

0,14% 
(w postaci kwasu) dla sumy poszczególnych 

stężeń butylo i propyloparabenu

0,8% (w postaci kwasu) dla całkowitej sumy 
stężeń kwasu 4-hydroksybenzoesowego, 

metylo, etylo, butylo, propyloparabenu i ich soli

Nie stosuje się w przypadku 
produktów pozostających na 

skórze i stosowanych w 
okolicach okołopieluszkowych 

u dzieci poniżej trzech lat

W przypadku produktów pozostających 
na skórze i stosowanych w okolicach 
okołopieluszkowych u dzieci należy 
umieścić informację: „Nie stosować 

w okolicach okołopieluszkowych 
u dzieci poniżej 3 roku życia”

Propyloparaben

Izopropyloparaben,
Izobutyloparaben,
Pentyloparaben, 
Fenyloparaben, 

Benzyloparaben i ich sole

Zakaz stosowania

|    surowce62

Tab. 1. Dopuszczalne stężenia oraz ograniczenia i wymagania w przypadku stosowania parabenów
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Proces wtryskiwania przy użyciu wtryskarek ślimakowych jest stosunkowo 

młodą technologią (pierwsze wtryskarki ślimakowe wykorzystane zostały około 

1960 r.), jednakże rozwijającą się w dość dużym tempie. Technologia ta na 

dzień dzisiejszy stała się podstawowym i najbardziej powszechnym procesem 

wytwarzania. Wtryskiwanie jest złożonym procesem cyklicznym, do którego 

wykorzystuje się najczęściej tworzywa termoplastyczne. Technologia ta ma 

wiele zalet, do jakich z pewnością zaliczyć można uzyskanie gotowego wyrobu, 

bez konieczności wykonywania dodatkowych obróbek, możliwość wykonania 

elementów o skomplikowanej budowie, szeroki zakres wagowy wyprasek, 

wysoka jakość oraz powtarzalność. Na niekorzyść tej technologii wpływa 

fakt, iż koszt maszyn jest stosunkowo wysoki, zaś pracownik obsługujący 

maszynę musi posiadać kwalifi kacje umożliwiające korzystanie z maszyny 

w poprawny sposób.

Wtryskarka składa się z zespołów funkcjonalnych do których zalicza się: 

zespół uplastyczniania i wtryskiwania, zespół zamykania i otwierania formy, 

zespół napędu, zespół regulacji i sterowania oraz korpus.

Zespół uplastyczniania i wtryskiwania, zwany również agregatem 

wtryskowym, odpowiedzialny jest za przygotowanie tworzywa oraz jego 

wtryśniecie do formy. Istnieją różne rodzaje agregatów, między innymi tłokowy, 

czy agregat ze wstępnym uplastycznianiem. Najbardziej popularnymi są 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych 
w procesie produkcyjnym opakowań 
do kosmetyki kolorowej

W produkcji opakowań do kosmetyków kolorowych wykorzystuje się 
m.in. dwie najbardziej znane metody przetwórstwa, jakimi są wtryskiwanie 
oraz wytłaczanie z rozdmuchiwaniem. 
Celem artykułu jest merytoryczne przybliżenie tematów ściśle związanych 
z codzienną działalnością firmy produkującej opakowania.

inż. Tomasz Jefi miuk
Specjalista ds. Produkcji, Interton
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wtryskarki ślimakowe. W skład agregatu wchodzi część zasypowa, tak zwany 

lej oraz część w której dochodzi do uplastycznienia tworzywa. Tworzywo 

uplastyczniane jest dzięki strefom grzewczym.

 Pod wpływem ciśnienia tworzywo wtryskiwane jest do formy, czyli 

do zespołu zamykania i otwierania formy. Forma przymocowana jest do 

płyt mocujących, z których jedna jest ruchoma. Ruch płyty, jak również 

siła zamykania możliwa jest dzięki napędowi. Forma porusza się po 

kolumnach prowadzących lub w przypadku wtryskarek bezkolumnowych, po 

prowadnicach znajdujących się na korpusie, dochodzi w niej do kształtowania 

wypraski, jak również częściowego jej chłodzenia. Następnie po otwarciu formy 

można wyjąć gotowy detal.

Zespół regulacji i sterowania, jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce 

w którym operator ustawia cały proces wtrysku. W zależności od rodzaju 

maszyn, zespołem do regulacji i sterowania może być elektryczny, dotykowy 

panel, szafa sterująca, bądź w przypadku starszych maszyn krzywki. 

Wtryskarki mają możliwość zapisu parametrów wcześniej ustawionych, co 

sprzyja powtarzalności wyrobów podczas produkcji.

Zespół napędu odpowiedzialny jest za pracę maszyn. Coraz częściej 

w dzisiejszych czasach wykorzystuje się napędy elektryczne, które potrafi ą 

obniżyć energochłonność nawet o 25%. Dowodem na to są liczne badania 

wykonywane przez pracowników wyższych uczelni w Polsce. Każdy napęd 

składa się z wielu podzespołów, które zasilane są za pomocą pomp.

Ostatnim zespołem funkcjonalnym jest korpus, którego zadaniem jest 

ochrona części roboczych oraz utrzymanie maszyny w jednym miejscu. 

Wielkość korpusu oraz jego kształt zależny jest od potrzeb, jak również 

położenia i ilości zespołu uplastyczniania, zespół wtrysku oraz zespołu 

zamykania i otwierania formy.

Proces wtryskiwania jest procesem złożonym. W pierwszej kolejności 

następuje wypełnianie leja zasypowego tworzywem, które musi zostać 

wcześniej odpowiednio przygotowane. Tworzywo w wielu przypadkach 

poddawane jest suszeniu w specjalnych suszarkach. Ma to na celu 

wyeliminowanie wilgoci, która może znajdować się w surowcu. Suszenie 

pozwala unikać powstawania wad wyprasek w postaci zasrebrzenia 

powierzchni.

Po zasypaniu leja zasypowego tworzywo zostaje pobierane przez ślimak. 

Następnie za pomocą obrotów, ślimak przesuwa tworzywo przez cylinder do 

przodu. W trakcie przesuwania tworzywa, przechodzi ono przez trzy strefy, 

a mianowicie strefę zasilania, sprężania i dozowania. W strefach tych 

dochodzi do uplastycznienia tworzywa, jak również jego odgazowania. Dzięki 

Rys. 1. Schemat obrazujący budowę wtryskarki [10]

odpowiedniej geometrii ślimaka oraz zaworowi znajdującemu się na końcu 

ślimaka tworzywo nie cofa się. Wtrysk następuje przez dyszę do gniazda 

formującego, w którym to dochodzi do zestalenia wypraski. Po tym jak zostanie 

usunięte, cały cykl powtarzany jest od początku.

 Wytłaczanie w przeciwieństwie do wtryskiwania jest procesem ciągłym, 

mającym na celu formowanie wyrobu. Podobnie jak we wtryskarkach tworzywo 

przechodzi przez cylinder, a następnie przy pomocy ciśnienia przepychane jest 

przez głowicę wytłaczarską. W produkcji często wykorzystuje się tak zwane 

butelczarki, czyli wytłaczarki z rozdmuchem. Proces powstania butelki jest 

nieco bardziej rozbudowany. Po uzyskaniu wytłaczanego profi lu, tworzywo 

trafi a do formy, w której za pomocą sprężonego powietrza rozdmuchiwane 

jest do kształtów gniazda formującego.

 Tworzywa sztuczne są to związki wielkocząsteczkowe zwane również 

polimerami, czyli substancjami o złożonej budowie cząsteczkowej. 

Z chemicznego punktu widzenia można podzielić polimery na cząstki, 

w których skład wchodzą „podzespoły” tzn. makrocząsteczki i mikrocząsteczki. 

Makrocząsteczkami określić można strukturę łańcuchową połączoną wieloma 

wiązaniami kowalencyjnymi. W skład owych makrocząsteczek wchodzą 

podstawowe jednostki nazywane merami. Mery tworzą grupy o podobnym 

powiązaniu atomów. Makrocząsteczki dzielą się na trzy rodzaje struktur: 

jedno, dwu lub trzywymiarowe. Makrocząsteczki jednowymiarowe mają jeden 

kierunek wyróżniony w przestrzeni. Przykładem takich makrocząsteczek 

są poliamidy, czy też poliestry. Adekwatnie w makrocząsteczkach 

dwuwymiarowych występują dwa kierunki rozciągania, a w trzywymiarowych 

trzy. Wszystkie te struktury posiadają izomerię konfi guracyjną. Duża ilość 

jednakowych elementów sprawia, że polimery łączą się w różne struktury 

topologiczne. Struktury dotyczą połączenia jednostek. Przykładami struktury 

topologicznej są makrocząsteczki liniowe, rozgałęzione i usieciowane. Na 

ilość rozgałęzień wpływa proces polimeryzacji, a mianowicie ciśnienie 

w jakim dochodzi do tego procesu. W strukturze jednowymiarowej występują 

zarówno struktura łańcuchy liniowe i rozgałęzione, czego nie można powiedzieć 

o strukturze dwuwymiarowej.

Rys. 2. Przykładowy łańcuch monomerów [9]
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Opisując budowę wewnętrzną tworzyw z pewnością wypada wspomnieć 

o strukturze nadcząsteczkowej. Podział odnosi się do trzech grup, 

to jest:  tworzyw amor f icznych, częściowo kr ysta l icznych oraz 

mezomorfi cznych nazywanych również ciekłokrystalicznymi. Różnią się 

one stanem uporządkowania cząsteczek polimerów. Cząsteczki ułożone są 

w formie struktury częściowo uporządkowanej lub też w skłębionej formie 

bezpostaciowej.

 W strukturze amorfi cznej cząsteczki są nieuporządkowane. Struktura 

przypomina wyglądem makaron spaghetti i występuje w stanie szklistym. 

Pod wpływem temperatury w strukturze dochodzi do mikroprzemieszczeń 

całych łańcuchów lub tylko jego fragmentów, czego skutkiem jest powstanie 

odkształceń odwracalnych. W taki sposób polimer ze stanu szklistego 

przechodzi w stan wysokoplastyczny. Dzięki temu przejściu powstaje zjawisko 

sprężystości. Polimery o amorfi cznej strukturze mają zdolność uzyskiwania 

stanu lepko- sprężystego. Naprężenia oddziaływujące w polimerze powodują 

występowanie zjawisk pełzania oraz relaksacji.

 Struktura częściowo krystaliczna posiada w przeciwieństwie do 

struktury amorficznej cząsteczki częściowo uporządkowane. Postać 

krystaliczną mogą uzyskać jedynie polimery posiadające cząsteczki 

stereo regularne. Stereoregularność pozwala na zmiany konformacji 

merów oraz całych segmentów. Owe zmiany skutkują powstawanie 

elementarnych komórek krystalitów. Krystality w polimerach nazywane 

są lamelami, zaś ich budowa opiera się przede wszystkim na regularnie 

pozaginanych łańcuchach, bądź też ich fragmentach. Krystality mogą 

również posiadać budowę wyciągniętych makrocząsteczek równolegle 

ułożonych do siebie. Wówczas przyjmują nazwę fibryli. Fibryle tworzą 

zgrupowania nazywane strukturą pasmową, w których to zgrupowania 

tworzą się wokół wspólnego ośrodka. W przypadku lameli, takie 

zgrupowanie nazywa się sferolitami.

 O ilości fazy krystalicznej w polimerze świadczy stopień krystaliczności, 

który ma wpływ na właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne polimerów, 

jak również na rodzaje przemiany fazowych, czy też temperaturę. Przejście ze 

struktury amorfi cznej w krystaliczną powoduje proces krystalizacji.

Skupiając się na dwóch grupach, opisanych wyżej, można dokonać 

podziału najbardziej popularnych tworzyw. Przykładem tworzyw amorfi cznych 

są: Kopolimerstyren- akrylonitryl, akrylonitryl- butadien- styren, polimetakrylan 

metylu, polistyren, poliwęglan, czy też polichlorek winylu. Przykładem tworzyw 

częściowo krystalicznych są: polipropylen izotaktyczny, poliamid, polietylen, 

politereftalan etylenu, politereftalan butylenu, czy też niektóre poliuretany.

 Znajomość podziału wg struktury nadcząsteczkowej przydaje się 

w codziennej produkcji. Podział posiada szczególne znaczenie w przypadku 

doboru odpowiednich tworzyw.

 Butelki o których mowa była powyżej wytłaczane są z termoplastycznej 

żywicy poliestrowej z rodziny PET (PETG). Jest to kopoliester, który dzięki 

domieszce glikolu znakomicie nadaje się do produkcji przezroczystych 

opakowań. Największymi zaletami tego tworzywa są właściwości 

odblaskowe, połysk oraz przezroczystość. Doskonale współpracuje 

z barwnikami, przez co możliwe jest uzyskanie praktycznie każdego 

koloru. Gotowe opakowania z PETG dobrze przyjmują nadruki, ułatwiając 

w ten sposób poprawę wyglądu wizualnego detalu. Nasadki oraz części 

montażowe produkowane są z bardziej pospolitych tworzyw. Wykorzystuje 

się takie tworzywa jak: polipropylen (PP), polietylen (PE), polistyren 

(PS), Poli(styren-co-akrylonitryl) (SAN), akrylonitryl-butadien-styren 

(ABS). Wymienione tworzywa dobierane są z uwagi na ich właściwości, 

które mają wpływ na jakość gotowego wyrobu.
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Czym są i jak działają narzędzia 
Business Intelligence? 

Narzędzia Business Intelligence są jedną z kluczowych funkcji 

spełnianych przez rozwiązanie biznesowe. Ich zadaniem jest analizowanie 

danych pochodzących z całego systemu IT fi rmy, w tym przede wszystkim 

z oprogramowania klasy ERP, ale też z systemu fi skalnego, rozwiązań klasy 

CRM czy specjalistycznych aplikacji „szytych na miarę”, opracowanych 

specjalnie z myślą o konkretnym przedsiębiorstwie i wspierających je 

w ściśle określonym obszarze. Narzędzia te, odpowiednio skonfi gurowane, 

wykorzystują też dane pobrane z sieci. Aktualnie, aplikacje tego typu osiągnęły 

taki stopień zaawansowania, że mogą zostać zintegrowane praktycznie 

z dowolnym oprogramowaniem i pobierać dane w przeróżnych formatach 

(pliki tekstowe, xls, obrazy, wykresy itp.) z rozmaitych lokalizacji, np. ze stron 

internetowych, w tym oprogramowania online, baz danych rozproszonych 

w różnych systemach wykorzystywanych w fi rmie oraz plików rozsianych 

w komputerach jej pracowników. 

Oprogramowanie Business Intelligence pozwala przekuć chaotyczne dane 

w wiedzę. Narzędzia te, wykorzystując dane archiwalne i bieżące pochodzące 

z systemu IT fi rmy, pozwalają na wykonywanie zestawień, porównań i symulacji 

pozwalających dokładniej przyjrzeć się wybranym obszarom działalności fi rmy, 

przeanalizować efekty poszczególnych procesów i podjąć decyzje w oparciu 

o konkretne, twarde dane.

Codzienne decyzje 
– małe kroki o dużym znaczeniu

Wiedząc więcej na temat poszczególnych działań i ich efektów, można 

usprawnić codzienne procesy zachodzące w fi rmie, będące fundamentem 

jej działania. Aplikacje Business Intelligence, na podstawie analizowanych 

na bieżąco danych, są doskonałą pomocą we wskazaniu obszarów 

i produktów, w które warto inwestować, a także identyfi kacji tych zakresów 

działań przedsiębiorstwa, w obrębie których należałoby wprowadzić zmiany. 

Krótko mówiąc pozwalają fi rmie maksymalnie wykorzystać swój potencjał, 

zarówno na poziomie codziennych decyzji operacyjnych jak i w kwestiach 

kluczowych o strategicznym znaczeniu. Przykłady zastosowania narzędzi 

Business Intelligence można by mnożyć.

Czy to się opłaci?
Zestawienie danych sprzedażowych poszczególnych produktów, 

wygenerowane za pomocą aplikacji jasno wskazuje, które z nich cieszą się 

największą, które zaś najmniejszą popularnością. Jeśli porówna się te dane 

z informacjami na temat ich cen – można odczytać w jaki sposób wpływają 

one na popyt i ustalić ich optymalny poziom bądź zadecydować o zamknięciu 

produkcji danego specyfi ku. 

Aplikacja podpowiada też, produkcja których kosmetyków jest dla fi rmy 

najbardziej opłacalna. Analizując za pomocą systemu koszt wytworzenia, 

wysokość marż i podaż, można określić w jakich proporcjach produkować 

dane wyroby, aby maksymalnie wykorzystać zasoby fi rmy (park maszynowy, 

kadrę) i uzyskać jak najwyższy zysk.

W przypadku fabryk produkujących na zamówienie zewnętrznych 

podmiotów, niezwykle pomocna jest możliwość szacowania za pomocą 

oprogramowania kosztów poszczególnych zleceń i przewidywania terminu 

realizacji określonej partii towaru. Narzędzia do analityki biznesowej, 

korzystając z bieżących i archiwalnych danych, pozwalają na przeprowadzenie 

symulacji, dzięki której możliwa jest ocena rentowności zlecenia. 

Stanisław Juźwicki
Konsultant, specjalista rozwiązań Business Intelligence, I&B Consulting

Systematyczny 
rozwój
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   kierunki rozwoju i wesprzeć ją w realizacji zmian
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Receptura sukcesu
Przy opracowywaniu nowych produktów, aplikacje Business Intelligence 

podpowiadają która receptura i jaka strategia sprzedaży jest najbardziej 

opłacalna – czy lepszym wyjściem jest zastosowanie tańszych substratów 

i sprzedaż kosmetyku po niższej cenie, lecz w większych ilościach, czy też 

optymalnym rozwiązaniem jest produkcja z wyselekcjonowanych, droższych 

składników i sprzedawanie produktu w mniejszej ilości, lecz z wyższą marżą. 

Receptura i strategia sprzedaży są istotne, ale ważny jest też czas, 

w którym nowość trafi a na rynek. W określeniu odpowiedniego momentu 

pomagają narzędzia analityki biznesowej. Na podstawie danych o dynamice 

sprzedaży z lat ubiegłych – wskazują okres największego zainteresowania 

daną kategorią produktową, a także pozwalają oszacować ile czasu zajmie 

produkcja. Funkcja ta przydaje się też w planowaniu produkcji produktów 

sezonowych - np. kremów i balsamów do opalania. 

Wprowadzenie na rynek nowego produktu zawsze wiąże się z ryzykiem. 

Niejeden producent boleśnie się o tym przekonał, wypuszczając kosmetyk, 

który został zupełnie zignorowany przez nabywców. Narzędzia Business 

Intelligence pozwalają określić bezpieczną ilość nowego produktu, która 

powinna trafi ć do sklepów – na tyle dużą, aby produkt został zauważony, ale 

na tyle małą, aby ewentualne fi asko nie wiązało się z dużymi stratami. 

Co więcej, aplikacje te ułatwiają opracowanie strategii upowszechnienia 

nowego produktu i aktualizowanie jej na podstawie zainteresowania 

konsumentów (wyników sprzedaży) zgodnie z zasadą – im większa podaż – 

tym szybciej należy dostarczyć do sklepów jak największą ilość kosmetyku. 

Duża popularność nowości może się wiązać z koniecznością zmiany planów 

produkcyjnych. Warto maksymalnie wykorzystać „urok nowości” i zwiększone 

zainteresowanie klientów wzbudzone przez towarzyszącą premierze rynkowej 

produktu intensywną kampanią marketingową oraz rozważyć zwiększenie 

produkcji bestselleru kosztem ograniczenia produkcji innych kosmetyków. 

Co jeśli…
Narzędzia Business Intelligence skonfi gurowane z modułem zaopatrzenia 

i produkcji są nieocenioną pomocą w sytuacji, gdy nie da się działać zgodnie 

z planem np. w przypadku awarii jednej z maszyn, bądź braku substratu. 

Wówczas, aplikacja analizując dostępne zapasy - sugeruje jakie inne 

produkty mogą zostać wytworzone, aby nie zatrzymywać linii produkcyjnej 

i zminimalizować ewentualne przestoje oraz związane z nimi straty.

Wszystko pod kontrolą
Aplikacje analityki biznesowej są też nieocenioną pomocą w kontroli 

wydatków fi rmy. W czasach osłabionej koniunktury warto dokładnie wiedzieć 

na jakie cele przeznaczane są pieniądze fi rmy, aby w razie potrzeby dokonać 

cięć fi nansowych w obszarze, w którym w najmniejszym stopniu wpłyną one 

na działalność przedsiębiorstwa. 

Za pomocą narzędzi Business Intelligence można również optymalizować 

codzienne prace, niestanowiące kluczowej działalności firmy, jednak 

konieczne do jej funkcjonowania – np. opracowywać trasy dostaw towarów do 

poszczególnych odbiorów oraz załadunek samochodów dostawczych. System 

zamówień skonfi gurowany z mapą drogową np. Google maps – pozwala 

ustalić optymalną trasę przejazdu pod kątem kosztów paliwa i czasu dostawy 

. Dodatkowo, za pomocą tego typu narzędzi można też planować załadunek 

w taki sposób, aby towary, które powinny zostać dostarczone w pierwszej 

kolejności znajdowały się bliżej drzwi, a te, które mają do odbycia najdłuższą 

trasę – zostały zapakowane głębiej, co także przekłada się na usprawnienie 

procesu logistycznego i dodatkowe oszczędności. 
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Inteligentny marketing
Rzadko którzy klienci lubią reklamowy spam, podczas gdy wśród sieci 

handlowych, drogerie przodują w zasypywaniu klientów „superofertami” 

i gazetkami informującymi o nowościach. W efekcie, zamiast przyciągnąć 

klientów – zniechęcają ich do odwiedzenia sklepu, ponieważ większość 

przesyłanych informacji po prostu ich nie interesuje. Kosztowny mailing 

lub wysyłka katalogów, kuponów promocyjnych czy gazetek okazuje się 

więc wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Jednak dzięki narzędziom Business 

Intelligence można istotnie podnieść skuteczność i obniżyć koszt tego rodzaju 

działań. Wystarczy precyzyjnie trafi ać z ofertą odpowiednio dobraną do potrzeb 

konkretnych klientów. Sieci handlowe dysponujące systemem obsługującym 

program lojalnościowy (karty stałych klientów) z możliwością śledzenia 

zakupów dokonywanych przez klientów, dzięki aplikacjom analityki biznesowej 

są w stanie określić jakiego rodzaju i jakiej marki produkty poszczególni 

klienci kupują najczęściej. Na tej podstawie mogą profi lować skierowaną 

do nich ofertę. Co więcej, system jest też w stanie śledzić skuteczność tak 

przeprowadzonych akcji – porównując dane na temat liczby adresatów oferty 

i sprzedaży produktów nią objętą. 

100%, 200% czy 80% normy?
Z aplikacjami analityki biznesowej managerom łatwiej będzie zaplanować 

nie tylko wydatki, ale też plany produkcji i sprzedaży. Dysponując konkretnymi 

danymi i wskazówkami na temat dynamiki popytu, kadra zarządzająca jest 

w stanie prognozować realne możliwości fi rmy i opracować plany na optymalnym 

poziomie – wystarczająco ambitne i jednocześnie możliwe do wykonania. 

Z drugiej strony, aplikacje Business Intelligence, korzystając z aktualizowanych 

na bieżąco danych ułatwiają też kontrolowanie poziomu wykonania 

założonych planów. W dowolnym momencie można zestawić dane dotyczące 

dotychczasowych osiągnięć z wcześniej określonym planem by określić czy 

jest się na dobrej drodze aby go zrealizować, czy należy zwiększyć wysiłki. 

Zmiany (czy na pewno) na lepsze?
Jeśli zarząd fi rmy zdecyduje się na wprowadzenie zmian - słuszność 

podjętych decyzji i efektywność transformacji można na bieżąco monitorować 

i porównywać z danymi archiwalnymi, sprzed reform. W ten sposób można 

zestawić ze sobą np. informacje o efektywności produkcji przy zwiększeniu 

zatrudnienia obsługi hali produkcyjnej, lub zmianie technologii wytwarzania. 

Jeśli proces modyfi kacji trwa, śledząc jego skutki można też na bieżąco go 

korygować, aby uzyskać najlepsze efekty – w tym przypadku obserwować 

jak zmieniają się wskaźniki przy zatrudnianiu kolejnych pracowników lub 

alternatywnej technologii. 

Oprogramowanie Business Intelligence jest niezbędne nie tylko w ocenie 

efektów wprowadzonych w fi rmie zmian, lecz także zawczasu pomaga 

przewidywać ich skutki. W razie planowanej restrukturyzacji, system jest w 

stanie wygenerować kilka scenariuszy jej następstw i porównać je ze sobą pod 

względem nieograniczonej liczby dowolnych kryteriów. Dzięki temu, decyzje o 

kluczowym znaczeniu obarczone są mniejszym ryzykiem i łatwiej jest ocenić 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Tego rodzaju funkcje systemu przydają 

się szczególnie wtedy, gdy gra toczy się o dużą stawkę np. gdy decyzja dotyczy 

ekspansji na nowy rynek, lub zamknięcia jednego z zakładów. 

Strategia marki czy… wobec marki
W przypadku przedsiębiorstw posiadających w swoim portfolio kilka 

różnych marek lub linii produktowych, narzędzia Business Intelligence ułatwiają 

zarządzanie zarówno poszczególnymi jednostkami jak i całą fi rmą. Dzięki temu 

w razie ewentualnych kłopotów jednej z marek można bliżej przyjrzeć się 

kondycji całej fi rmy i podjąć decyzję, czy opłaca się ją dalej utrzymywać np. 

ze względów strategicznych lub wizerunkowych, równoważąc przynoszone 

przez nią straty sukcesami innych linii, czy też należy ją zamknąć lub sprzedać. 

Porównując jej wyniki z innymi markami można też spróbować wyciągnąć 

wnioski, w jakich obszarach „kuleje” ona najbardziej i zidentyfi kować przyczyny 

jej porażek, aby dokonać odpowiednich zmian i podźwignąć ją z upadku lub 

nie popełnić podobnych błędów w przypadku innych linii produktowych. 

Aplikacje analityki biznesowej można też wykorzystać, gdy rozważa 

się odkupienie marki od innego producenta, jeśli oczywiście dysponujemy 

odpowiednimi danymi np. danymi fi nansowymi dotyczącymi fi rmy, bądź 

informacjami na temat poziomu sprzedaży pochodzącymi z sieci sprzedaży, 

za pośrednictwem których marka jest dystrybuowana. Tego typu analiza 

może okazać się też przydatna w przypadku importerów kosmetyków. Na 

podstawie danych sprzedażowych oraz analizy otoczenia konkurencyjnego 

i innych informacji pochodzących z różnych źródeł, mogą oni podjąć decyzję, 

czy sprowadzenie danej marki na konkretny rynek ma szanse powodzenia. 

Analityka biznesowa 
– gwarancja dobrze podjętych decyzji

Narzędzia Business Intelligence wspierają producentów, importerów 

i dystrybutorów kosmetyków w decyzjach na poziomie operacyjnym, 

taktycznym i strategicznym. Ułatwiają zarówno codzienne wybory, jak też 

dostarczają wskazówek przy podejmowaniu kluczowych decyzji wiążących 

się z wysokimi kosztami i o długofalowych skutkach. W przystępnej formie 

zestawienia tabelarycznego, grafu, bądź animacji wygenerowanych zaledwie 

kilkoma kliknięciami, zamieniają terabajty danych w konkretną, cenną wiedzę 

pozwalającą uzyskać przewagę nad konkurencją. Są współczesną „magiczną 

kulą” pozwalającą przewidzieć przyszłość przedsiębiorstwa …z tą różnicą, 

że aby odszyfrować przewidywania nie potrzeba nadprzyrodzonych mocy.
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Na początku 2013 roku na pokazach mody królowały końskie ogony, zebrane 

wysoko lub na środku głowy, tworzące grzeczny, szkolny efekt, albo kucyki 

podzielone na sekcje, zapewniające bardziej wyrafi nowany wygląd. Włosy są 

mocno ściągnięte, tak aby odsłaniały twarz, podkreślając naturalną, promienną 

cerę o jednolitym kolorycie. Środkowe sekcje fryzury są proste, z upiętymi po 

bokach zwiniętymi pasmami, które na wieczór można rozpuścić. W przypadku 

prostych, krótkich włosów na topie są idealnie gładkie fryzury typu bob; 

w przypadku długich do łask wrócił przedziałek z boku. W koki, aby zyskały na 

atrakcyjności, można wpiąć delikatne albo bardziej fantazyjne akcesoria, tym 

samym dodając fryzurze objętości. Ten rok to także wielki powrót stylu glamour. 

Proste włosy układamy w delikatne fale, co dodaje im objętości. Najważniejsze 

jest jednak, aby wszystkie fryzury były jedwabiście gładkie – włosy wyglądają 

wtedy na naturalnie zdrowe2.

Niniejszy artykuł analizuje rynek kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji 

włosów, nowości produktowe, najświeższe trendy oraz doniesienia naukowe, 

co pomoże zrozumieć, jak segment ten będzie się rozwijał w przyszłości.

Szampony i odżywki 
– śladem kosmetyków do pielęgnacji skóry

Najsilniejszą pozycję na rynku produktów do włosów wciąż zajmują 

szampony, co zresztą wcale nie dziwi. Najmodniejsze są teraz jedwabiście 

gładkie, lśniące włosy i mało prawdopodobne, żeby zmieniło się to 

w najbliższej przyszłości. Szampony, które pierwotnie miały za zadanie po 

prostu oczyszczać, dziś spełniają wiele dodatkowych funkcji i zawierają 

również substancje kondycjonujące. Rynek podbiły produkty 2w1 czy nawet 

3w1 (szampon, odżywka, żel pod prysznic), dzięki czemu zamiast kilku butelek 

na półce w łazience stoi jedna. Stanowi to dużą wygodę w przypadku dzieci. 

W tym przypadku jednak kluczowe jest, aby szampony były łagodne i nie 

szczypały w oczy (tzw. „no tears”). Dlatego powstają one na bazie delikatnych, 

niezawierających siarki surfaktantów odpowiednich dla młodej, delikatnej 

skóry, takich jak Sodium Lauroyl Lactylate, Decyl Glucoside czy Sodium 

Cocoyl Hydrolyzed Amaranth Protein .

Chociaż podstawową funkcją szamponów nadal pozostaje 

oczyszczanie, coraz częściej przypisuje im się również właściwości 

dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla produktów do pielęgnacji 

skóry. Najpopularniejsze z nich to działanie nawilżające i regenerujące. 

Podobnie jak na rynku kosmetyków pielęgnacyjnych, jak bumerang 

powraca hasło „oczyszcza, tonizuje i nawilża”. Coraz więcej firm 

wprowadza do oferty taki właśnie zestaw trzech kroków, szczególnie 

w przypadku linii o działaniu regenerującym. Doskonały przykład stanowi 

gama Split Remedy od TRESemmé, w której skład wchodzi profesjonalny 

szampon zapobiegający rozdwajaniu się końcówek, odżywka i ochronne 

serum bez spłukiwania. Stosowane razem mają już po trzech użyciach 

zmniejszać rozdwajanie się końcówek o 80%. Podobną tendencję 

można zaobserwować wśród marek z tzw. wyższej półki – Phylia de M 

wprowadziła 3-etapową serię Clean, Condition and Connect, dzięki której 

włosy staną się grubsze i zdrowsze.

Wilgotne powietrze to problem dotyczący wielu krajów. Puszenie się 

włosów pod wpływem wilgoci uniemożliwia stworzenie schludnej, gładkiej 

fryzury, zwłaszcza z długich włosów, dlatego coraz więcej fi rm proponuje 

kosmetyki, które mają ujarzmić niesforne kosmyki. I tak Umberto Giannini 

wprowadził linię Frizzi obejmującą krem do stylizacji z użyciem suszarki Frizz 

Off  (nawilżający i odbudowujący), wygładzające serum Transformation Fluid 

Silicone i odżywkę Make My Day. 

Rynek 
kosmetyków 
do włosów
   – najnowsze trendy
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Już starożytni Egipcjanie używali różnych kremów, aby nawilżyć włosy i zapobiec ich wysuszeniu przez 
suchy, gorący klimat. Od tej pory produkty do pielęgnacji włosów na dobre zadomowiły się w każdej 
łazience1. Na rynku dostępne są najróżniejsze kosmetyki – od zwykłych szamponów po zaawansowane 
technologicznie produkty do stylizacji włosów. Nowe uczesanie to jeden z najprostszych i stosunkowo 
niedrogich sposobów zmiany wizerunku. To, po jakie produkty sięgają konsumenci, zależy często od 
aktualnych trendów we fryzjerstwie – kosmetyki mają za zadanie podkreślić kształt fryzury, utrwalić ją, 
a aplikowane przed stylizacją – chronić włókno włosa przed szkodliwym działaniem wysokiej temperatury. 

Cornelius Polska Sp. z o.o.
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Znów analogicznie do kosmetyków pielęgnacyjnych pojawiły się produkty 

do włosów dla osób w wieku dojrzałym. Wraz z upływem lat włosy stają się 

bardziej suche i łamliwe, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Dostępne na 

rynku już od jakiegoś czasu linie takie jak Pro-age Dove i Elvive Age Defying 

L’Oréal obejmują kosmetyki przeciwdziałające tym procesom. Z kolei marka 

Procter and Gamble wprowadziła niedawno serię Pantene Expert Collection, 

której zadaniem jest zwalczać oznaki starzenia się i odbudowywać mocno 

zniszczone, uwrażliwione włosy3. 

Firma P&G przeprowadziła jedno z największych badań obserwacyjnych, 

w którym wzięło udział ponad 500 ochotników w wieku od 2 do 88 lat.

W badaniu tym przez 8 lat obserwowano, jak włosy zmieniają się wraz z 

upływem czasu4. Wykazano, że znaczna liczba siwych włosów pojawia się 

po 45 roku życia, a ich liczba drastycznie wzrasta po 50 roku życia. W miarę 

upływu lat włosy stają się bardziej szorstkie, maleje średnica włókna włosa. 

Ponad 1/3 kobiet w wieku powyżej 30 lat zgłosiła, że ich włosy straciły na 

objętości i grubości w ciągu tych 8 lat trwania badania. Po 50 roku życia spada 

też wytrzymałość włosów na rozciąganie (co związane jest ze zmniejszeniem 

średnicy włosa). Również badanie przeprowadzone przez Robbins et al 

wykazało, że średnica włókna włosa i jego grubość maleją wraz z wiekiem, 

co staje się bardziej zauważalne około 45 roku życia5. 

Firma L’Oréal analizowała proces siwienia pod kątem zasady 50/50/50 

(w wieku 50 lat co najmniej 50% populacji posiada przynajmniej 50% siwych 

włosów) w badaniu z udziałem ponad 4000 uczestników. Stwierdzono, że 

w okresie od 45 do 65 roku życia 74% populacji posiada siwe włosy, przy czym 

ich liczba jest znacznie większa u mężczyzn. Analiza wykazała, że odsetek 

osób w wieku 50 lat, które miały 50% siwych włosów, plasował się na poziomie 

6–23%, czyli znacznie niżej niż pierwotnie sądzono6.

W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Saki et al zidentyfi kowano w 

korze włosa trzy markery, których ilość spada wraz z wiekiem, co może sugerować, 

że właśnie te cząsteczki powinny stanowić cel dla kosmetyków zapobiegających 

starzeniu się włosów. W tej sytuacji szampony przeciwstarzeniowe mogą z czasem 

jeszcze zyskać na popularności, z tym że ich zadaniem będzie zapobiegać 

starzeniu się włosów, a nie minimalizować jego oznaki7.

Stylizacja – naturalny i trwały efekt
Na rynek kosmetyków do stylizacji włosów decydujący wpływ ma zarówno 

typ produktów, jak i moda, a wybór kosmetyków jest niezwykle bogaty, nawet 

jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie supermarkety. Wśród propozycji do stylizacji 

włosów znajdziemy zarówno tradycyjne lakiery do włosów (z ponadczasowym 

lakierem Elnett, obecnym na rynku od ponad 50 lat8), jak i pianki, kremy, pasty, 
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woski, żele oraz najnowsze – pudry, którymi się po prostu posypuje włosy. 

Osis Dust-it fi rmy Schwarzkopf przetarł szlaki produktom do stylizacji włosów 

w proszku. Niemal natychmiast pojawili się naśladowcy. Kosmetyki stylizujące 

w proszku, zazwyczaj w opakowaniu przypominającym solniczkę, często 

zawierają krzemionkę zmieszaną z polimerem w proszku, który odpowiada 

za właściwości utrwalające. Popularność tych produktów może wiązać się 

częściowo ze wzrostem zużycia suchych szamponów, które również stały się 

bardziej zaawansowane technologicznie i mogą teraz zawierać substancje 

stylizujące, a nawet pigmenty perłowe, aby wyróżniać się spośród innych 

produktów na półce sklepowej (wg Batiste w samej Wielkiej Brytanii liczba 

użytkowników suchych szamponów przekracza 2,5 miliona; fi rma wprowadziła 

niedawno dwa nowe produkty do oferty: Paisley i Graffi  ti9).

W miarę jak rosną wymagania konsumentów, produkty do stylizacji 

włosów stają się coraz bardziej wyszukane, a ich formulacje zaawansowane. 

Początkowo akceptowano fakt, że kosmetyki stylizujące są widoczne na 

włosach, utrwalają je w nienaturalny sposób i nadają niemal lustrzany połysk, w 

żaden sposób nieprzypominający naturalnego blasku zdrowych włosów. Dzisiaj 

konsumenci wymagają całodziennego utrwalenia, a efekt ma być naturalny, 

odporny nawet na wysoki poziom wilgoci w powietrzu, o jedwabistym połysku.

Kosmetyki do stylizacji dla mężczyzn, takie jak niedawno wprowadzona 

na rynek i szeroko zachwalana seria Lynx, mają zapewniać „silne utrwalenie 

i doskonałe wykończenie” – włosy nie powinny być sztywne w dotyku, jak to 

często miało miejsce w przeszłości. Na szczęście polimery stylizujące nowej 

generacji są już tak zaawansowane technologicznie, że spełnią oczekiwania 

nawet najbardziej wymagających odbiorców.

Znaczny wzrost obserwuje się na rynku produktów naturalnych do 

pielęgnacji włosów; dostępnych jest wiele marek i produktów. Jedną 

z nowości stanowi linia Vegan Haircare fi rmy Tara Smith dostępna w Marks 

and Spencer. Ważne jest, aby sektor ten potrafi ł skutecznie komunikować 

się z konsumentami. Do serca zasadę tę wzięła sobie fi rma Unilever, która 

zainwestowała ostatnio znacznie w ten obszar. Kosmetyki naturalne mogą 

wydawać się mniej skuteczne albo droższe niż ich standardowe odpowiedniki, 

dlatego istotne jest, aby edukować konsumentów w tym zakresie10. 

Technolodzy mają do dyspozycji szeroką gamę składników pochodzenia 

naturalnego zatwierdzonych przez takie organizacje jak Soil Association, 

EcoCert czy NaTrue. Nie dziwi fakt, że produkty naturalne i organiczne to 

wschodząca gwiazda; coraz więcej fi rm wprowadza je do swojej oferty, aby 

ich wybór na rynku był możliwie najbogatszy, a konsumenci jak najlepiej 

rozumieli korzyści płynące z ich stosowania.

A w przyszłości?
Prowadzone są liczne badania zarówno nad zmianami, które zachodzą 

w strukturze włosa wraz z wiekiem, jak i nad ich uzasadnieniem chemicznym. 

Sugerowałoby to, że w najbliższych latach oświadczenia marketingowe 

dotyczące działania anti-aging staną się wśród produktów do włosów 

coraz popularniejsze, co zapowiadano już od lat. W świetle wspomnianego 

wcześniej badania P&G4 nad starzeniem się włosów nie dziwi, że pod koniec 

2011 r. opublikowane zostały kolejne prace, również przeprowadzone przez 

P&G, analizujące wpływ kosmetyków na fakt, że w miarę upływu lat włosy 

stają się coraz cieńsze. Testowany produkt zawierał kofeinę, niacynamid, 

pantenol, dimetikon i polimer akrylanu. Badania wykazały zwiększenie 

średnicy włosa oraz jego odporności na rozciąganie po stosowaniu 

produktu11. 

 W miarę jak się starzejemy, włosy siwieją w wyniku zmian pigmentacyjnych 

zachodzących w łodydze włosa. Szerzej tematem tym, jak wspomniano 

wcześniej, interesowała się firma L’Oréal, która opublikowała badanie 

wyszczególniające związane z wiekiem zmiany poziomu eumelaniny w trzech 

grupach etnicznych12. Marka Johnson and Johnson także analizowała kwestię 

siwienia włosów i doszła do wniosku, że siwe włosy oceniane są jako bardziej 

niesforne, suche i mniej podatne na układanie13.

e - w y d a n i e  d o  p o b r a n i a  n a :   www.farmacom.com.pl



e - w y d a n i e  d o  p o b r a n i a  n a :   www.farmacom.com.pl1 / 2 0 13

| polski przemysł74

Niedawno badano zastosowanie złota w farbowaniu włosów. Włos 

ludzki został wystawiony na działanie zasadowych roztworów HAuCl4, co 

zainicjowało produkcję nanocząsteczek złota (AuNPs) wewnątrz rdzenia włosa, 

które otworzyły regularny spiralny wzór. Włos stał się żółty, a po dalszym 

oddziaływaniu ciemnobrązowy14.

Analizowano również wpływ jakości i twardości wody na skuteczność 

kosmetyków do włosów – czynnik ten ma duże znaczenie dla technologów, 

ponieważ skuteczność produktów może zależeć od poziomu twardości wody, który 

zmienia się znacznie nawet w obrębie tego samego kraju. Uważa się, że twardsza 

woda sprzyja zmniejszeniu siły czesania i skuteczniejszemu utrwaleniu fryzury15.

Na początku lat 90. wiele prac poświęcono fotoochronie włosów. Wydaje 

się jednak, że zainteresowanie tym obszarem zaczyna maleć (jeśli wziąć pod 

uwagę liczbę publikowanych prac); prawdopodobnie dlatego, że świadomość 

konsumentów w tym zakresie znacząco wzrosła – coraz częściej szukają oni 

schronienia w cieniu albo noszą kapelusz w celu ochrony przed słońcem.

Wreszcie liczne publikacje analizują metody oceny działania kosmetyków 

na włosy, w tym na ich łamliwość, połysk, łatwość rozczesywania itp.16 

Zapotrzebowanie na szybkie i obiektywne metody kontroli skuteczności 

produktów do włosów, które pozwoliłyby na weryfi kację nowych receptur, 

jest duże, co stanowi optymistyczną informację.

Wnioski
Zmiany na rynku kosmetyków do włosów narzucane są przez 

konsumentów, którzy poszukują coraz bardziej innowacyjnych produktów 

o wielofunkcyjnym działaniu. Oświadczenia marketingowe dotyczące 

produktów do włosów stają się coraz bardziej złożone. Na znaczeniu 

zyskuje funkcjonalność, tym bardziej że stylizacja na gorąco (za pomocą 

prostownic i lokówek) przeżywa w ostatnich latach prawdziwy rozkwit. 

Niedawne badanie przeprowadzone wśród nastolatków wykazało, 

że w tej grupie wiekowej prym wiodą uczesania z prostych włosów. 

Młodz ież chętn ie s ięga po produk ty st y l izu jące,  ochronne 

i regenerujące – również dlatego, że są one stosunkowo niedrogie17. 

Wydaje się, że w najbliższej przyszłości najsilniejszą tendencję stanowić 

będą produkty o działaniu przeciwstarzeniowym, jako że jest to bardzo 

dynamicznie rosnący sektor.
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