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Przedmowa 

Polska jest szóstym rynkiem kosmetyków w Europie, w najbliższych latach przewi-

duje się dalszy dynamiczny rozwój branży kosmetycznej produkcyjnej i usługowej. 

Dbałość o wygląd jest częścią poszukiwania osobistego stylu. Już w starożytnym Egip-

cie (ok. 3000 lat p.n.e.) przywiązywano dużą wagę do pielęgnacji ciała i zewnętrznego 

wyglądu. Wzorem piękna była królowa Nefretete. Obecnie troska o wygląd i związane  

z nim samopoczucie wpisuje się w trend tzw. well-being, zdobywający coraz więcej 

zwolenników. Konsumenci w XXI w. poszukują nowych naturalnych produktów. Pod-

czas wyboru kosmetyku kierują się nie tylko ceną. Istotnymi kryteriami są także pocho-

dzenie, jakość i skład, sposób jego wytwarzania oraz wpływ produkcji na środowisko. 

Konsekwencją zmian demograficznych jest starzenie się społeczeństwa, powoduje to 

wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowane produkty przeznaczone dla seniorów. 

Trendy społeczne i demograficzne wpływają na wzrost popytu na kosmetyki, zwłaszcza 

z grupy naturalnych i stanowią impuls do podniesienia jakości oferowanych wyrobów. 

W przyszłości decydująca dla sukcesu rynkowego rozwijającej się branży będzie inno-

wacyjność opierająca się na zastosowaniu składników pochodzenia naturalnego i dbało-

ści o środowisko. Odpowiedzią na aktualne wymagania przemysłu kosmetycznego 

i potrzeby szybko rozwijającego się rynku usług kosmetycznych są poszukiwania no-

wych surowców naturalnych (roślinnych, zwierzęcych, mineralnych), poznanie skutecz-

nych związków biologicznie czynnych i wprowadzanie innowacyjnych technik produk-

cji biokosmetyków. Zamieszczone w monografii prace mają charakter przeglądowy 

i dotyczą: historycznych i współczesnych zastosowań niektórych surowców roślinnych; 

wykorzystania roślinnych metabolitów wtórnych (karotenoidów, saponin, olejków ete-

rycznych) w różnych wyrobach kosmetycznych, zabiegach odnowy biologicznej i terapii 

wspomagającej; pozyskiwania, mikropropagacji i aktywności metabolitów roślinnych 

komórek macierzystych; zastosowań metabolitów mikroorganizmów bakteryjnych 

i hydrobiontów oraz wykorzystania borowiny w biokosmetologii, potencjału wykorzy-

stania wybranych surowców zwierzęcych (np. produktów pszczelich) w wyrobach ko-

smetycznych i zabiegach; problemów wynikających z obecności mikroplastiku w pro-

duktach kosmetycznych, dobrych praktyk w przemyśle kosmetycznym, norm i wymagań 

stawianych produktom oraz gabinetom kosmetycznym. 

 
 

dr hab. Mirosława Chwil, profesor uczelni 

prof. dr hab. Bożena Denisow  
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Naturalne surowce pochodzenia roślinnego w kosmetykach  

do makijażu, od starożytności do współczesności 

Katarzyna Rubinowska1  

Produkty do makijażu, podobnie jak inne kosmetyki, zawierają w swoich 

składach wiele komponentów różnego pochodzenia, do których możemy zali-

czyć surowce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mineralnego oraz substan-

cje syntetyczne. Przed dopuszczeniem preparatu kosmetycznego do sprzedaży 

musi zostać on gruntownie przebadany pod względem toksyczności i bezpie-

czeństwa używania. Obowiązującą w krajach Unii Europejskiej regulacją w tym 

zakresie jest dyrektywa 93/35/EEC z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie zbliże-

nia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do produktów ko-

smetycznych [Dyrektywa 93/35/EEC].  

Rosnące zapotrzebowanie na kosmetyki i wszechstronność ich zastosowa-

nia skutkują ciągłym rozwojem branży kosmetycznej. W ostatnich 20 latach 

światowa produkcja kosmetyków stale się zwiększała, średnio o 4,5% rocz-

nie [Siti Zulaikha i in. 2015]. Konsumenci kosmetyków w Unii Europejskiej 

stają się coraz bardziej świadomą grupą, zwłaszcza w zakresie składników 

stosowanych w produktach kosmetycznych [Huynh i in. 2020]. Coraz więk-

szą popularnością cieszą się kosmetyki o zrównoważonych składach, a także 

naturalne i wegańskie. Składniki syntetyczne i pochodzenia zwierzęcego są 

obecnie znacznie rzadziej preferowane przez konsumentów [Huynh i in. 

2020]. Równocześnie dąży się do jak najprostszych receptur i stosowania jak 

najmniejszej ilości konserwantów, co może wynikać z faktu, że coraz więcej 

osób cierpi na różnego rodzaju alergie [Chrząstek i in. 2015]. Dlatego firmy 

nieustannie poszukują naturalnych substancji aktywnych pochodzenia  roślin-

nego, które z powodzeniem mogłyby zostać wykorzystane w recepturach 

produktów. 

Według badań ankietowych przeciętna dorosła kobieta używa w ciągu dnia 

9 różnych kosmetyków pielęgnacyjnych i upiększających, a 25% kobiet dekla-

ruje codzienne stosowanie 15 różnych preparatów kosmetycznych [Nigam 

2009]. Ze względu na złożone składy kosmetyków dostępnych w drogeriach 

                                                           

 
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, ul. Akademicka 15, 

20-950 Lublin 
 katarzyna.rubinowska@up.lublin.pl 

https://orcid.org/0000-0002-8962-3452
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przeciętna kobieta w ciągu dnia nakłada na swoją skórę ok. 168 różnych sub-

stancji [Hamilton i de Gannes 2011]. Badania ankietowe dotyczące wykonywa-

nia makijażu oczu przeprowadzone na grupie 1360 kobiet w wieku 20–34 lat 

wykazały, że 60% z nich korzysta z kosmetyków do makijażu oczu codziennie, 

a 23% – od 3 do 5 razy w tygodniu [Ng i in. 2012]. Najczęściej używanym ko-

smetykiem wśród ankietowanych kobiet był tusz do rzęs. Skład kosmetyków do 

makijażu nie jest obojętny dla stanu narządu wzroku. Liczne badania dowodzą, 

że przeniesienie składników kosmetyków do filmu łzowego i na spojówki może 

powodować niepożądane reakcje o szerokim spektrum, od lekkich podrażnień i 

objawów suchości po stany zapalne, infekcje oraz nietolerancję soczewek [Gao  

i Kanengiser 2004, Coroneo i in. 2006, Malik i Claoué 2012, Ng i in. 2012].  

W poważniejszych przypadkach może dochodzić do uszkodzenia nabłonka ro-

gówki, zapalenia spojówek, rogówki czy powiek, a także wystąpienia silnego 

odczynu alergicznego [Krysztofiak 2015]. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie informacji na temat wykorzysty-

wania naturalnych surowców pochodzenia roślinnego w kosmetykach do maki-

jażu. Praca stanowi przegląd historii stosowania substancji roślinnych w receptu-

rach kosmetycznych preparatów do wizażu od czasów starożytnych do współ-

czesnych, z uwzględnieniem tendencji obecnie obserwowanych w przemyśle 

kosmetycznym. 

Historia wykorzystywania naturalnych substancji pochodzenia roślinnego 

w kosmetykach do makijażu 

Historia upiększania ciała obejmuje co najmniej 40 tys. lat, co świadczy o dłu-

giej fascynacji ludzi pięknem i ich troską o wygląd [Weiberg 2013]. Już od cza-

sów starożytnych ludzie poszukiwali substancji, które mogliby wykorzystywać 

do upiększania twarzy i ciała. Dbanie o wygląd i chęć jego poprawy nie były 

jednak domeną wyłącznie kobiet, również mężczyźni przywiązywali do tej kwe-

stii znaczną wagę. Świadczy o tym fakt, że słowo „kosmetyk” wywodzi się od 

greckiego kosmeticos i oznacza zarówno sztukę upiększania się kobiet, jak  

i mężczyzn. Jednak nie była ona popularna tylko w starożytnej Grecji. Wiele  

w rozwój kosmetyki i makijażu wnieśli również starożytni Egipcjanie, Rzymia-

nie, a także cywilizacje rozwijające się na kontynencie azjatyckim i amerykań-

skim. Współcześnie termin „makijaż”, pochodzący z angielskiego make up, 

oznacza korzystanie z kosmetyków i zastosowanie ich do koloryzacji i upięk-

szania twarzy oraz innych partii ciała. Po raz pierwszy termin ten został użyty  

w czasie panowania Jakuba I w VII w. [Oumeish 2001, Murube 2013]. Nato-
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miast w czasach starożytnych makijaż miał dużo szersze znaczenie i zastosowa-

nie, był wykonywany głównie w celach religijnych i rytualnych, zarówno przez 

kobiety, jak i przez mężczyzn. Mężczyźni malowali nie tylko twarz, ale również 

całe ciała, głównie w celu odstraszenia wroga lub zwiększenia swojej atrakcyj-

ności [Hlava i in. 1984, Parish i Crissey 1988]. Źródłem substancji wykorzysty-

wanych do makijażu w starożytności były naturalne surowce, głównie roślinne, 

zwierzęce i mineralne [Szczygieł-Rogowska i Tomalska 2007]. 

Pierwsze doniesienia na temat wykorzystania surowców pochodzenia roślin-

nego w celach kosmetycznych pochodzą sprzed 5 tys. lat. Starożytni Sumeryj-

czycy, Asyryjczycy i Babilończycy leczyli i kamuflowali niedoskonałości skóry, 

wykorzystując rośliny takie jak rącznik pospolity (Ricinus communis L.), badian 

właściwy (Illicium verum Hook. f), pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.), 

cynamonowiec kamforowy (Cinnamomum camphora Ness et Eberm.), kardamon 

malabarski (Elettaria cardamomum (L.) Maton), kadzidło Cartera (Boswellia sa-

cra Flueck.) i gorczyca biała (Sinapis alba L.) [López-Agüero i Stella 2007]. 

Grobowce pochodzące z czasów starożytnego Egiptu dostarczają wiele do-

wodów na to, że powszechnie stosowano naturalne surowce roślinne do celów 

kosmetycznych. Egipcjanki do wykonywania makijażu oczu wykorzystywały 

m.in. hennę – sproszkowane liście i pędy lawsonii bezbronnej (Lawsonia in-

ermis L.), natomiast do pielęgnacji skóry twarzy stosowały kremy i maści,  

w których składzie najczęściej były wosk, oliwa z oliwek oraz ekstrakt z cyprysu 

(Cupressus L.). Po kąpieli starożytne Egipcjanki miały zwyczaj wcierania  

w skórę startych na pył strączków i łupin kozieradki (Trigonella L.) zalanych 

oliwą z oliwek [Oumeish 2001, Witkowski i Parish 2001]. Aby chronić skórę 

przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, stosowano oleje i kremy,  

w skład których wchodziły głównie surowce roślinne pozyskiwane z kadzidła 

Cartera (Boswellia sacra Flueck.), macierzanki zwyczajnej (Thymus vulgaris L.), 

mięty pieprzowej (Mentha × piperita L.), rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus 

officinalis L.), lawendy (Lavendula L.), lilii (Lilium L.), rumianku pospolitego 

(Matricaria chamomilla L.), cedru libańskiego (Cedrus libani A. Rich.), róży 

(Rosa L.), aloesu zwyczajnego (Aloe vera (L.) Burm. f.), oliwki europejskiej 

(Olea europaea L.), sezamu indyjskiego (Sesamum indicum L.) i migdałowca 

pospolitego (Prunus dulcis L.) [Chaudhri i Jain 2009]. Bez wątpienia najbardziej 

rozpoznawalną ikoną makijażu w czasach starożytnego Egiptu była Kleopatra. 

Chociaż nie wiadomo, jak naprawdę wyglądała, wiele wskazuje na to, że miała 

oliwkową karnację, którą wszelkimi sposobami starała się rozjaśnić, żeby jak 

najbardziej zbliżyć swój wygląd do obowiązujących w tamtych czasach kano-

nów piękna. Kleopatra, znana ze swojego upodobania do tworzenia receptur 

kosmetycznych, poszukiwała substancji, która rozjaśni jej cerę, dlatego do two-
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rzenia pudrów wybielających używała m.in. sproszkowanych odchodów kroko-

dyli [Mohiuddin 2019]. 

W starożytnej Grecji do pielęgnacji skóry używano szparagów (Asparagus 

officinalis L.), anyżu (Pimpinella anisum L.) i bulw dzikiej lilii (Lilium bulbife-

rum L.), które mieszano z kozim mlekiem lub przefiltrowanym obornikiem. 

Natomiast do rozjaśniania cery używano pudru, w skład którego wchodził m.in. 

popiół bukowy, a paznokcie farbowano henną na kolor czarny [Oumeish 2001, 

Semwal i in. 2014]. W starożytnym Rzymie higiena i estetyczny wygląd miały 

wyjątkowe znaczenie. Naturalne surowce pochodzenia roślinnego wykorzystano 

m.in. do stworzenia receptury pierwszego kremu nawilżającego na bazie wo-

sków, oliwy z oliwek i płatków róży (Rosa L.). Starożytni Rzymianie zasłynęli 

również z wprowadzenia po raz pierwszy do receptur kremów substancji kon-

serwujących, których funkcję pełniły ekstrakty z korzeni [Szczygieł-Rogowska 

i Tomalska 2007]. Popularnym surowcem kosmetycznym były również owoce 

figi, które mieszano z owocami banana, płatkami owsianymi i wodą różaną, 

a natępnie w formie maski nakładano na twarz [Oumeish 2001].  

W czasach świetności Imperium Rzymskiego kobiety, wykonując makijaż, 

używały różnego rodzaju kosmetyków, których zadaniem było rozjaśnienie cery 

i ukrycie wszelkich niedoskonałości. W skład tych pierwotnych pudrów najczę-

ściej wchodziła drobno zmielona kreda zmieszana z octem, natomiast do tworze-

nia receptur sypkich pudrów używano drobno zmielonego korzenia irysa (Iris L.) 

oraz mąki pszennej. Zamożne Rzymianki używały natomiast tzw. bieli ołowia-

nej, która bardzo dobrze rozjaśniała cerę, jednak miała toksyczny wpływ zarów-

no na skórę, jak i cały organizm [Mohiuddin 2019]. 

Makijaż wykonywany przez kobiety zamieszkujące kontynent azjatycki bar-

dzo różnił się od makijażu wykonywanego w innych regionach świata. Starożyt-

ne Chinki i Japonki przede wszystkim ceniły bardzo jasną, nieskazitelną cerę,  

w celu uzyskania takiego wyglądu stosowały na twarz najpierw wosk, a następ-

nie pastę pudrową wykonaną z mąki ryżowej (Oryza sativa L.). Bielono nie 

tylko twarz, ale również plecy, pozostawiając niezamalowany jedynie mały 

fragment karku. Różowy odcień policzków i ust uzyskiwano, malując je roz-

puszczonym w wodzie ekstraktem z kwiatów krokosza barwierskiego (Carthamus 

tinctorius L.). Natomiast brwi podkreślano popiołem z gałązki paulowni (Pau-

lownia Siebold & Zucc.) [Szczygieł-Rogowska i Tomalska 2007].  

W skład preparatów kosmetycznych używanych przez kobiety w starożyt-

nych Indiach wchodziły głównie wyciągi roślinne. Podczas codziennych zabie-

gów pielęgnacyjnych kobiety nacierały skórę całego ciała maścią, w której skład 

wchodził ekstrakt z drzewa sandałowego (Santalum L.) i szafran (Crocus L.). 
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Ponadto do wykonania makijażu używały olejku z drzewa aloesowego [Szczy-

gieł-Rogowska i Tomalska 2007].  

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego w epoce średniowiecza w Europie dbanie 

o higienę ciała zastąpiła wiara w zabobony, czarnoksięstwo i ascezę. Jedynymi 

rejonami świata, w których dbano o pielęgnację ciała, były kraje wschodnie. 

Arabskie kobiety używały maseczek zapobiegających starzeniu się skóry,  

w których składzie można było znaleźć m.in. sok z cytryny (Citrus limon (L.) 

Burm.), a także sproszkowany ryż (Oryza sativa L.) i orzechy. Oprócz efektu 

pielęgnacyjnego maseczki te pełniły również funkcje naturalnego peelingu, któ-

ry złuszczał martwy naskórek [Oumeish 2001]. 

Epoka renesansu w Europie charakteryzowała się powrotem do dbania o hi-

gienę. Ponownie zaczęto zwracać uwagę na estetyczny wygląd, przy czym nadal 

za najpiękniejszą uważano jasną, wręcz białą karnację. W tym celu stosowano 

pudry, które w swoim składzie zawierały mąkę fasolową, kredę, cerusyt i ołów 

[Mohiuddin 2019]. Surowce roślinne stosowano m.in. jako składniki receptur 

płukanek do ust i domowych mydeł. Dużą uwagę zwracano na wygląd dłoni, 

dlatego właśnie skóra rąk była szczególnie pielęgnowana w epoce renesansu, 

głównie przy pomocy preparatów, w których skład wchodził sok z cytryny zwy-

czajnej (Citrus limon (L.) Burm.), gorczyca (Sinapis L.), migdały i starty owoc 

jabłoni. Maski przygotowywane z wykorzystaniem wymienionych składników 

nakładano na skórę rąk na noc, co gwarantowało zahamowanie powstawania 

zmarszczek oraz gładką i jasną skórę [Oumeish 2001]. 

Wiek XIX podzielił społeczeństwo na bogatych mieszkańców miast, którzy 

do pielęgnacji i makijażu twarzy wykorzystywali gotowe produkty kosmetyczne, 

nabywane w aptekach lub u obwoźnych handlarzy, i na biednych mieszkańców 

wsi, dbających o urodę z wykorzystaniem najczęściej naturalnych surowców 

pochodzenia roślinnego. Do wykonywania makijażu, który ograniczano do bar-

wienia policzków i ust, wykorzystywano barwniki pozyskiwane z korzenia bu-

raka czerwonego (Beta vulgaris L.) czy owoców truskawki (Fragaria × ananas-

sa Duchesne ex Rozier) [Szczygieł-Rogowska i Tomalska 2007]. Od początku 

XX w. obserwowano intensywny rozwój chemii kosmetycznej, zaczęły powsta-

wać początkowo małe manufaktury, a później ogromne firmy kosmetyczne, 

które w swojej ofercie miały zarówno kosmetyki pielęgnacyjne, jak i upiększa-

jące. Szybki rozwój branży kosmetycznej spowodował niemal całkowite wypar-

cie ze składu kosmetyków substancji naturalnych pochodzenia roślinnego, za-

stąpiły je dużo tańsze odpowiedniki syntetyczne [Szczygieł-Rogowska i Tomal-

ska 2007]. 
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Najpopularniejsze składniki współczesnych kosmetyków do makijażu 

We współczesnych recepturach kosmetyków surowce roślinne występują  

w postaci ekstraktów, olejków eterycznych i zapachowych, hydrolatów, ekstrak-

tów wodnych, nalewek, żywic i gum. Ponadto wykorzystuje się oleje roślinne, 

woski, śluzy i oczyszczone substancje aktywne pochodzenia roślinnego [Çan-

kaya 2018]. Na podstawie testów wykonanych pod kątem alergicznego kontak-

towego zapalenia skóry za najbardziej alergenne uznaje się składniki kosmety-

ków, do których zaliczamy: kompozycje zapachowe, siarczan niklu, p-fenyleno- 

diaminę (PPD), barwniki oraz konserwanty – tiomersal i chlorek benzalkonium, 

rzadziej podłoża i inne składniki [Mehta i in. 2003, Deda i in. 2008]. Oprócz 

wymienionych substancji syntetycznych, również surowce pochodzenia roślin-

nego mogą wywoływać alergię kontaktową, przykładem jest wosk karnauba, 

który jest popularnym składnikiem tuszów do rzęs [Chowdhury 2002]. Przyczy-

ną nadwrażliwości kontaktowej na kosmetyki mogą być składniki podłoży. Ob-

jawy alergii kontaktowej może wywołać m.in. lanolina, obecna w różnych pre-

paratach kosmetycznych, głównie o zastosowaniu pielęgnacyjnym. Alergenami 

lanoliny są alkohole alifatyczne stanowiące od 4 do 17% jej masy [Rudzki 

2008]. Natomiast kalafonia, wchodząca w skład cieni do powiek, tuszów do rzęs 

oraz szminek, jest produktem pochodzenia roślinnego, którego głównym alerge-

nem jest kwas abietynowy [Rudzki 2008]. Mieszaniny zapachowe tworzone na 

bazie substancji pochodzenia roślinnego również wykorzystywane są przy two-

rzeniu receptur kosmetyków. Wykorzystuje się m.in. mech dębowy, geraniol, 

dehydroksycytronellal, alkohol cynamonowy, aldehyd cynamonowy, eugenol, 

izoeugenol oraz aldehyd amylocynamonowy [Kacalak-Rzepka i in. 2010]. Sze-

roko stosowanym dodatkiem zapachowym jest również balsam peruwiański, 

zwłaszcza w recepturach kosmetyków do makijażu, w których pełni również 

funkcje stabilizujące. Pod powszechnie znaną nazwą tego produktu kryje się 

kilkanaście surowców pochodzenia roślinnego, w tym aldehyd i kwas cynamo-

nowy, cynamonian cynamonu, benzoesan cynamonu, benzoesan benzylu, wani-

lina, kwas wanilinowy, nerolidol i farnezol [Rastogi i in. 1996]. 

Do najpopularniejszych surowców wykorzystywanych do tworzenia maskar 

należy zaliczyć oleje (lniany, sezamowy, eukaliptusowy, oleje mineralne), lano-

linę, terpentynę, a także woski (pszczeli, karnauba, parafinę) [Murube 2013]. 

Natomiast funkcję barwnika pełnią tlenki żelaza, dzięki którym maskara uzysku-

je intensywną czarną lub brązową pigmentację. Cechą charakterystyczną tuszu 

do rzęs jest jego stopniowe wysychanie i kruszenie się, przez co jego drobinki 

bardzo łatwo przedostają się do oka. Może to wywoływać mechaniczne podraż-
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nienia, zwłaszcza jeśli składnikiem maskary są włókna wiskozowe lub nylonowe 

[Krysztofiak 2015].  

W recepturach cieni do powiek wśród głównych składników znajdują się mi-

ka i talk oraz serycyt, czarny tlenek żelaza, tlenek manganu i tlenek chromu 

[Murube 2013]. Wymienione związki są surowcami pochodzenia mineralnego, 

w związku z czym mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi, takimi jak 

arsen, chrom, kadm, kobalt, rtęć, miedź, nikiel i ołów [Hepp i in. 2014, Borow-

ska i Brzóska 2015]. Zanieczyszczające wypełniacze i barwniki wchodzące  

w skład cieni do powiek mogą powodować akumulowanie się w skórze lub ab-

sorbowanie do krwioobiegu metali ciężkich. Zagrożenie to wzrasta wraz z więk-

szą zawartością niepożądanych pierwiastków w kosmetyku, dlatego powstały 

regulacje prawne dotyczące ich dopuszczalnych ilości [Hepp i in. 2014, Borow-

ska i Brzóska 2015]. W zależności od firmy, która produkuje cienie do powiek, 

ich skład może być szeroki i bardzo zróżnicowany. Analizując receptury tej gru-

py kosmetyków do makijażu, można stwierdzić, że od 2 do 30% gramatury sta-

nowią talk, węglan wapnia i pigmenty. Pozostałe składniki to stearynian cynku 

lub magnezu, węglan magnezu, kaolin, lanolina, związki glinu, barwniki synte-

tyczne, oleje mineralne (pochodne ropy naftowej), tlenek cynku i biel tytanowa. 

Ponadto w składzie cieni do powiek można stwierdzić różne zawartości składni-

ków pochodzenia mineralnego i roślinnego, takich jak glinki, minerały, tlenki 

żelaza, wyciąg z aloesu, świetlika, pąki kwiatów jambu, plankton, masło cupua-

cu, rybozę, polipeptydy i sacharydy [Sieczyńska i in. 2020].  

Wśród kosmetyków do makijażu odrębną grupę stanowią kosmetyki do ust, 

do których zaliczamy błyszczyki, balsamy do ust i pomadki. Jest to szczególna 

grupa kosmetyków ze względu na miejsce aplikacji, które charakteryzuje się 

wyjątkową wrażliwością na działanie czynników zewnętrznych. Skóra ust jest 

dużo cieńsza w porównaniu ze skórą naszego ciała, znajduje się w niej znacznie 

mniej melaniny i jest zupełnie pozbawiona mieszków włosowych oraz gruczo-

łów łojowych i potowych [Gupta i Miller 2019]. Dlatego kosmetyki przeznaczo-

ne do makijażu ust charakteryzuje specyficzny dobór składników, które możemy 

podzielić na kilka kategorii – bazę, oleje, barwniki i substancje zapachowe 

[Gupta i Miller 2019]. Bazy produktów do pielęgnacji ust tworzą woski i masła. 

Najczęściej stosowanym woskiem jest wosk krystaliczny (pochodzący z prze-

tworzenia ropy naftowej) oraz ozokeryt (substancja pochodzenia mineralnego) 

[Toro-Vazquez i in. 2011]. Powszechnie stosowany jest również wosk pszczeli, 

zaliczany do wosków pochodzenia zwierzęcego, jednak równie często wykorzy-

stywane są w recepturach pomadek woski pochodzenia roślinnego, do których 

zaliczamy wosk karnauba i kandelila. Dużą popularność zyskało również masło 

kakaowe, które, tworząc bazę kosmetyku do pielęgnacji ust, ma właściwości 
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nawilżające, a także niweluje efekt spierzchniętych warg [Kotnala i in. 2019]. 

Wśród olei będących składnikami kosmetyków do ust, najczęściej spotykane są 

oleje rycynowy, jojoba, z dzikiej róży, migdałowy i cynamonowy. Substancje 

nadające kolor pomadkom i błyszczykom najczęściej są związkami syntetycz-

nymi, jednak obecnie stawia się nacisk na stosowanie barwników pochodzenia 

naturalnego, stąd w recepturach kosmetyków do pielęgnacji ust często znajdują 

się surowce roślinne, takie jak korzeń buraka, szafran, kurkuma czy miód. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami przy tworzeniu receptur kosmetyków natu-

ralnych do ich barwienia używa się naturalnych barwników pochodzenia roślin-

nego, antocyjanów, chlorofili i karotenoidów. Fioletowo-niebieskie odcienie 

uzyskuje się poprzez dodawanie antocyjanów, które najczęściej pozyskiwane są 

z owoców winogron (Vitis vinifera L.), borówki brusznicy (Vaccinium vitis-

idaea L.), śliwy (Prunus L.) czy liści czerwonej kapusty głowiastej (Brassica 

oleracea var. capitata f. rubra). Kolor zielony w kosmetykach uzyskuje się po-

przez dodanie chlorofili izolowanych najczęściej z owoców awokado (Persea P. 

Miller), ogórka (Cucumis L.), kiwi (Actinidia L.), liści szpinaku (Spinacia L.), 

sałaty (Lactuca L.) i kwiatów brokułów (Brassica oleracea var. italica Plenck). 

Różne odcienie koloru białego można uzyskać poprzez dodanie do receptury 

antoksantyny, której źródłem jest kwiat kalafiora (Brassica oleracea var. botry-

tis L.), bulwa ziemniaka (Solanum tuberosum L.), korzeń imbiru (Zingiber 

Boehm.), pęd cebuli (Allium cepa L.) i owoc banana (Musa L.). Żółto-

pomarańczowe odcienie uzyskuje się poprzez dodatek karotenoidów, których 

źródłem są m.in. owoce papai (Carica papaya L.), pomarańczy (Citrus L.), dyni 

(Cucurbita L.), igły sosny (Pinus L.) i korzeń marchwi (Daucus carota L.), na-

tomiast kolor czerwony gwarantuje dodatek likopenu występującego w buraku 

ćwikłowym (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris L.), owocach pomidora (Solanum L. 

section Lycopersicon (Mill.) Wettst.), truskawki (Fragaria × ananasa Du-

chesne), arbuza (Citrullus Schrad.) i granata (Punica L.) [Kadu i in. 2015]. Pro-

blem z wprowadzeniem naturalnych barwników pochodzenia roślinnego do 

składu kosmetyków jest związany z ich niską stabilnością w zróżnicowanych 

warunkach środowiskowych. Barwniki te są szczególnie wrażliwe na zmiany 

pH, światło, wysoką temperaturę i obecność mikroorganizmów [Kotnala i in. 

2019].  

W recepturach sypkich pudrów znajdują się głównie talk, tlenek cynku, ditle-

nek tytanu, kaolin i węglan magnezu. Ponadto do pudrów rozświetlających do-

daje  się perłowe pigmenty, takie jak tlenochlorek bizmutu, mikę lub krystalicz-

ny węglan wapnia. Natomiast funkcję barwników, które zapewniają odpowiedni 

kolor kosmetyków, pełnią najczęściej tlenki żelaza oraz pigmenty nieorganiczne, 

takie jak akwamaryna lub tlenek chromu [Butler 2013]. Obecnie do barwienia 
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fluidów i sypkich pudrów, zwłaszcza tych, które charakteryzują się naturalnymi 

składami i klasyfikowane są jako wegańskie, stosuje się barwniki pochodzenia 

roślinnego, głównie chlorofile i karotenoidy [Bayerl 2008]. Barwniki te znalazły 

również zastosowanie w recepturach takich kosmetyków do makijażu jak kredki 

do ust, pomadki, bronzery, róże i cienie do powiek [Arct i Mieloch 2008]. 

Oprócz funkcji barwiącej, substancje te wykazują dodatkowo działanie promie-

niochronne, przeciwwolnorodnikowe, przeciwstarzeniowe, a także przeciwtrą-

dzikowe i ograniczające wydzielanie sebum [Darvin i in. 2011].  

Cennym źródłem karotenoidów są niektóre oleje, które z powodzeniem wy-

korzystywane są w recepturach płynnych preparatów kosmetycznych do makija-

żu, takich jak fluidy, korektory czy płynne pomadki i błyszczyki do ust. Do naj-

częściej stosowanych zaliczyć można oleje buriti, rokitnikowy, marchwiowy, 

nagietkowy, makadamia, migdałowy, morelowy, brzoskwiniowy, śliwkowy,  

z róży rdzawej, z orzecha włoskiego, z czarnuszki, z dyni, z palmy oleistej i olej 

shea [Bocho-Janiszewska i Dawidziuk 2013]. Ponadto wprowadzają one do 

receptury preparatu kosmetycznego substancje aktywne, takie jak niezbędne 

nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i biopierwiastki, które mają działanie 

pielęgnacyjne [Beveridge i in. 1999, Yang i in. 1999, Nakić i in. 2006, Bocho- 

-Janiszewska i Dawidziuk 2013, Shebaby i in. 2015, Baarda i in. 2016, Procida  

i in. 2013]. 

Obecnie w recepturach kosmetyków do makijażu coraz częściej pojawiają się 

surowce roślinne o działaniu antyoksydacyjnym i opóźniającym procesy starze-

nia się skóry. Wśród tych najbardziej popularnych możemy wyróżnić ekstrakt  

z liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis L.) bogaty w witaminę C oraz olej  

z nasion winorośli właściwej (Vitis vinifera L.), który dzięki wysokiej zawarto-

ści polifenoli zapobiega peroksydacji lipidów [Angerhofer i in. 2008]. Popular-

nym składnikiem jest również ekstrakt z nasion kawy arabskiej (Coffea arabica L.), 

który wpływa na stymulację włókien kolagenowych i elastynowych [Velázquez- 

-Pereda i in. 2009]. Dzięki wysokiej zawartości substancji o działaniu antyoksy-

dacyjnym ekstrakt z ogórka siewnego (Cucumis sativus L.) również wykorzy-

stywany jest w recepturach kosmetycznych, głównie w celu hamowania aktyw-

ności enzymów hialuronidazy i elastazy [Nema i in. 2011].  

W składzie kosmetyków kolorowych znajdziemy również surowce roślinne  

o działaniu ochronnym, które pełnią głównie rolę naturalnych filtrów przeciw-

słonecznych. Przykładem jest ekstrakt z flebodium (Polypodium leucotomos L.), 

działający jak filtr przeciwsłoneczny dzięki obecności kwasów kawowego, feru-

lowego i chlorogenowego [Nestor i in. 2014]. 
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Podsumowanie 

Kosmetologia od zawsze wykorzystywała surowce roślinne do pielęgnacji  

i zdobienia twarzy i ciała. Wiedzę na temat różnorodnych właściwości ekstrak-

tów roślinnych ludność pozyskiwała od początków swojego istnienia, przekazu-

jąc ją następnym pokoleniom najpierw ustnie, a potem w formie spisanych re-

ceptur [Możdżeń i in. 2016]. Współczesna kosmetologia bardzo chętnie sięga po 

te stare receptury kosmetyków, opierające się głównie na surowcach pochodze-

nia roślinnego. Po okresie kiedy większość preparatów pielęgnacyjnych i wyko-

rzystywanych do makijażu bazowała na substancjach syntetycznych obecnie 

zauważalna jest tendencja powrotu do natury i czerpania z dobrodziejstw otacza-

jącej nas przyrody. Trend ten bardzo wyraźnie zaznacza się również w ofercie 

marek produkujących kosmetyki do makijażu. Coraz częściej na opakowaniach 

produktów do makijażu widoczne są oznaczenia informujące o naturalnym, we-

gańskim czy zrównoważonym składzie.  

Jedną z pierwszych marek produkujących kosmetyki do makijażu w 100% 

oparte na naturalnych surowcach pochodzenia roślinnego jest australijska firma 

NudebyNature. Receptury tych kosmetyków tworzone są bez stosowania zbęd-

nych substancji chemicznych, syntetycznych i konserwujących, takich jak sili-

kony, siloksany, ftalany, siarczany, politlenek etylenu i jego pochodne, triklosan, 

fenoksyetanol czy parabeny. Natomiast dodawane są substancje aktywne  

o działaniu pielęgnacyjnym i przeciwstarzeniowym, pozyskiwane z roślin zasie-

dlających naturalne, dziewicze siedliska. Unikatowymi składnikami preparatów 

kosmetycznych są m.in. ekstrakt z owoców Terminalia ferdinandiana, Santalum 

acuminatum, Syzygium luehmannii, Centipeda cunninghamii i Citrus glauca.  

W recepturach kosmetyków do makijażu znajdują się również oleje pochodzenia 

roślinnego, takie jak olej awokado, jojoba czy masło shea [https://nudebynature.pl/ 

pages/our-natural-philosophy]. 

Niezaprzeczalnie konsumenci coraz częściej sięgają i będą sięgać po takie 

właśnie kosmetyki, które są pozbawione substancji syntetycznych, a w ich skła-

dach przeważają naturalne surowce pochodzenia roślinnego. Dlatego konieczne 

jest uświadamianie społeczeństwa o korzyściach wynikających ze stosowania 

kosmetyków naturalnych, wegańskich i o zrównoważonym składzie, również 

tych do wykonywania makijażu. Ponadto dzięki obecności substancji aktywnych 

w swoim składzie kosmetyki te będą wykazywały również działanie pielęgna-

cyjne, w tym przeciwstarzeniowe. 
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Streszczenie: Naturalne surowce pochodzenia roślinnego były wykorzystywane już 

przez ludzi pierwotnych, a także w starożytności do zdobienia ciała. W recepturach ko-

smetyków do makijażu substancje te zostały zastąpione syntetycznymi wraz z dyna-

micznym rozwojem tej gałęzi przemysłu kosmetycznego w XIX i XX w. Obecnie ob-

serwowany jest powrót tendencji zmierzającej do całkowitej eliminacji substancji synte-

tycznych i zastąpienia ich naturalnymi substratami pochodzenia roślinnego. Receptury 

kosmetyków do makijażu tworzone na bazie substancji pochodzenia roślinnego, oprócz 

funkcji upiększającej, posiadają dodatkowo właściwości pielęgnacyjne. Ponadto produk-

cja preparatów kosmetycznych naturalnych, wegańskich i o zrównoważonych składach 

sprawia, że cieszą się one większym zainteresowaniem konsumentów. Celem pracy było 

przedstawienie najczęściej wykorzystywanych surowców roślinnych w kosmetykach do 

wizażu na przestrzeni wieków i współcześnie. 

Słowa kluczowe: naturalne kosmetyki do wizażu, roślinne substancje aktywne, rośliny 

w kosmetykach, kosmetyki dawniej i dziś 
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Właściwości oraz wykorzystanie karotenoidów w kosmetologii –  

od historii do nowoczesnych zastosowań 

Katarzyna Rubinowska1 , Agnieszka Szczurowska1 ,  

Renata Matraszek-Gawron1 , Barbara Hawrylak-Nowak1  

Terminem „karotenoidy” określa się grupę różnorodnych niepolarnych bez-

azotowych związków organicznych, pochodnych węglowodorów nienasyco-

nych, które są syntetyzowane przez rośliny, grzyby i bakterie. Karotenoidy nie 

są syntetyzowane przez zwierzęta, z wyjątkiem kilku gatunków mszyc, dlatego 

muszą być dostarczane do ich organizmów wraz z pożywieniem [Eggersdorfer 

i Wyss 2018]. Dzięki unikalnym właściwościom chemicznym i fizycznym mogą 

one pełnić wiele różnorodnych funkcji w organizmach, które je produkują lub 

konsumują. Związki te należą do izoprenoidów i dzielą się na dwie grupy: karo-

teny, czyli węglowodory o wzorze sumarycznym C40H56, oraz ksantofile, które 

są tlenowymi pochodnymi karotenów [Igielska-Kalwat i in. 2012]. Wśród ksan-

tofili luteina i zeaksantyna w swojej strukturze zawierają grupy –OH, kantaksan-

tyna i echinenon zawierają grupy =O, natomiast astaksantyna posiada zarówno 

grupy –OH, jak i =O [Sathasivam i Ki 2018]. Większość karotenoidów składa 

się z ośmiu jednostek izoprenowych o 40-węglowym szkielecie. W naturze wy-

stępuje około 850 barwników tego typu, z czego większość w organizmach ro-

ślinnych [Maoka 2020].  

Karotenoidy działają przede wszystkim jako antyoksydanty, ale mogą rów-

nież oddziaływać poprzez inne mechanizmy. Na przykład β-karoten pełni funk-

cję prowitaminy A, podczas gdy luteina i zeaksantyna, obecne w plamce żółtej 

oka, chronią siatkówkę przed fotodegradacją [Eggersdorfer i Wyss 2018]. Karo-

tenoidy należą do grupy związków bardzo wartościowych również pod wzglę-

dem właściwości ochronnych i pielęgnacyjnych, dzięki czemu znajdują szereg 

zastosowań w produktach kosmetycznych, nutrikosmetykach oraz kosmeceuty-

kach. Pochłaniają one nadmiar promieniowania ultrafioletowego (UV), neutrali-

zują reaktywne formy tlenu (RFT) oraz nadają skórze atrakcyjny koloryt [Igiel-

ska-Kalwat i in. 2012]. Mechanizm działania przeciwzmarszczkowego oraz 

przeciwstarzeniowego tych związków polega na stymulacji fibroblastów do syn-
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tezy kolagenu i elastyny, co powoduje wygładzenie zmarszczek. Karotenoidy 

wpływają także na redukcję ilości melanocytów oraz melaniny – zapobiegając 

powstawaniu zmian pigmentacyjnych [Janiczek i Ruprich 2017]. Wykazują tak-

że działanie przeciwtrądzikowe, gdyż normalizują pracę gruczołów łojowych, 

przyśpieszają oczyszczanie mieszków włosowych oraz stymulują proces złusz-

czania naskórka [Sathasivam i Ki 2018]. 

Nutrikosmetyki stanowią nową kategorię produktów i są preparatami spe-

cjalnego przeznaczenia (suplementy diety), w których składzie znajdują się sub-

stancje bioaktywne, mogące wpływać na procesy fizjologiczne zachodzące  

w skórze i jej wytworach [Grzyb i in. 2019]. Termin „nutrikosmetyki” odnosi się 

do doustnie przyjmowanych produktów zawierających składniki żywności (np. 

witaminy, peptydy, polifenole, koenzym Q10, wielonienasycone kwasy tłusz-

czowe i karotenoidy) w celach kosmetycznych [Meléndez-Martínez i in. 2019]. 

W zależności od wymagań skóry opracowano różne nutrikosmetyki mające na 

celu redukcję zmarszczek i zapobieganie jej starzeniu się. Preparaty te pełnią 

funkcję antyoksydacyjną, głównie dzięki obecności aktywnych przeciwutlenia-

czy, jakimi są m.in. karotenoidy [Bin-Jumah i in. 2021]. Najważniejszymi prze-

ciwutleniaczami z grupy karotenoidów stosowanymi w nutrikosmetykach są 

luteina, zeaksantyna, β-karoten, likopen i astaksantyna [Anunciato i da Rocha 

Filho 2012]. Z kolei pojęcie kosmeceutyków jako pierwszy w 1984 r. przedsta-

wił Albert Kligman. Zgodnie z jego koncepcją kolor skóry można zmieniać po-

przez stosowanie tych preparatów miejscowo, a produktów tych nie można za-

kwalifikować ani do kategorii leków, ani kosmetyków [Bin-Jumah i in. 2021]. 

Jednak termin ten dotychczas nie ma ujednoliconej definicji i ugruntowania 

prawnego. 

Ostatnie badania wykazały, że efektywnie absorbujące promieniowanie UV 

bezbarwne karotenoidy – fitoen i fitofluen, które są związkami powszechnie 

występującymi w produktach spożywczych (pomidorach, marchwi, cytrusach 

i ich pochodnych), łatwo biodostępnymi (są obecne jako główna grupa karoteno-

idów w osoczu, mleku ludzkim, skórze) – przejawiają szereg działań prozdro-

wotnych [Meléndez-Martínez i in. 2019]. Sugeruje się, że mogą one pełnić ko-

rzystne funkcje prozdowotne powszechnie kojarzone z likopenem [Engelmann  

i in. 2011]. Ponadto fitoen i fitofluen są bardzo ważne z biosyntetycznego punk-

tu widzenia, ponieważ są prekursorami pozostałych karotenoidów [Rodriguez- 

-Concepcion i in. 2018]. Chociaż prozdrowotna rola tych związków jest dotych-

czas najmniej poznana, głównie ze względu na trudności w oznaczaniu spowo-

dowane brakiem koloru, coraz więcej dowodów naukowych wskazuje na to, że 

wpływ ten może być istotny i należy mu poświęcić należytą uwagę [Meléndez- 

-Martínez i in. 2019].  
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Karotenoidy są coraz częściej włączane do produktów kosmetycznych w celu 

nadania im korzystnych właściwości, jakie posiadają naturalne składniki żywno-

ści. Ze względu na zalecenie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym, po-

dejścia do wzrostu gospodarczego zgodnego ze zrównoważonym rozwojem 

środowiskowym i gospodarczym, duża liczba odpadów przemysłu spożywczego 

jest odzyskiwana jako produkty o wartości dodanej w innowacyjnych procesach 

ekstrakcji, do włączenia m.in. do kosmetyków oraz nutrikosmetyków. Jest to 

nowy, interesujący trend w przemyśle kosmetycznym [Faria-Silva i in. 2020].  

Celem pracy było zebranie i przedstawienie najnowszych informacji związa-

nych z właściwościami oraz możliwościami wykorzystania karotenoidów  

w przemyśle kosmetycznym. Ze względu na najbardziej znaczące właściwości 

prozdrowotne i pielęgnacyjne najwięcej uwagi poświęcono β-karotenowi, liko-

penowi, luteinie, zeaksantynie i astaksantynie. 

Historia karotenoidów 

Karotenoidy są uznawane za jedne z najstarszych molekuł budujących orga-

nizmy żywe. Wyizolowano je z komórek archeonów, które pochodzą sprzed  

3 mld lat, gdzie zlokalizowano je w błonach komórkowych, w których spełniały 

funkcje wzmacniające i stabilizujące. Mogą pełnić tę funkcję dzięki temu, że ich 

długie cząsteczki mają niezwykle sztywny i stabilny szkielet, zapewniony przez 

liniowy łańcuch składający się zwykle z 10 do 11 sprzężonych wiązań C=C  

w konfiguracji trans – długości odpowiadającej grubości strefy hydrofobowej 

błony komórkowej, przez którą przenikają jako „molekularne nity” [Vershinin 

1999]. W drodze ewolucji funkcje i role karotenoidów w komórce ulegały zmia-

nom. Dzięki swojej specyficznej budowie chemicznej, stały się barwnikami 

wykazującymi aktywność fotosyntetyczną, a także zaczęły pełnić rolę foto-

ochronną, by wreszcie nadawać tkankom również kolor, aromat i smak. Chociaż 

silne właściwości przeciwutleniające i niekiedy stymulujące układ odpornościo-

wy karotenoidów mogą być na tyle korzystne, że powodują ewolucję cech zwią-

zanych z ich zwiększonym przyswajaniem i akumulacją, jednak związki te mogą 

posiadać również pewne wady pomagające wyjaśnić, dlaczego ich masowe ma-

gazynowanie nie jest uniwersalne wśród organizmów [Babin i in. 2019]. Ich 

prozdrowotne właściwości po raz pierwszy odkryto w starożytnym Egipcie  

i Grecji, gdzie tzw. „kurzą ślepotę” leczono, dostarczając organizmowi odpo-

wiednie dawki witaminy A, której doskonałym źródłem jest wątroba ssaków lub 

ryb [Vershinin 1999]. 
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Pomimo wykorzystywania specyficznych właściwości karotenoidów już  

w starożytności szczegółowe badania nad ich izolacją, syntezą i pełnionymi 

funkcjami zintensyfikowano w ciągu ostatnich 200 lat. Współcześnie badania 

nad wykorzystaniem ich funkcji w wielu gałęziach przemysłu mają charakter 

multidyscyplinarny i możliwe są głównie dzięki szybkiemu rozwojowi techno-

logii i analityki badawczej. Zia-Ul-Haq i in. [2021] dzielą badania nad karoteno-

idami na 5 okresów historycznych: 1700–1900 – odkrycie karotenoidów, ich 

pierwsza ekstrakcja i pomiary absorpcji światła; 1901–1927 – określenie wzo-

rów strukturalnych pierwszych karotenoidów; 1928–1949 – poznanie funkcji  

β-karotenu oraz roli w biosyntezie witaminy A, a także identyfikacja i określenie 

funkcji biologicznej ok. 80 innych karotenoidów; 1950–2000 – początek badań 

interdyscyplinarnych, które umożliwiły poznanie genetycznego podłoża biosyn-

tezy karotenoidów; 2001–2020 – komercyjne wykorzystanie syntetycznych  

i naturalnych karotenoidów w wielu gałęziach przemysłu oraz intensyfikacja 

badań dotyczących ich potencjalnego zastosowania w farmacji i kosmetologii. 

Po raz pierwszy karotenoidy zidentyfikowali w korzeniu marchwi dwaj fran-

cuscy chemicy Edme Jean Baptiste Bouillon-Lagrange i Nicolas Louis Vauque-

lin. Kolejne badania prowadzone przez Wasa Braconnota dotyczyły izolacji 

karotenoidów z owoców papryki. Natomiast po raz pierwszy wyizolowano karo-

tenoidy z organizmu zwierzęcego w 1823 r., a badania te dotyczyły krabów  

i prowadzone były przez Goebla. Termin „karoten” wprowadził niemiecki far-

maceuta Heinrich Wilhelm Ferdinand Wackenroder Wachen, który użył go do 

opisania barwników znajdujących się w korzeniu marchwi. Kolejne badania 

dotyczyły karotenoidów, których obecność obserwowano w liściach, które jesie-

nią zmieniały kolor. Berzelius w 1843 r. po raz pierwszy nazwał je ksantofilami. 

W 1907 r. Willstatter po raz pierwszy określił dokładną budowę chemiczną ka-

rotenoidów i dokonał podziału tych związków na karoteny i ksantofile. W tym 

samym czasie badania nad barwnikami prowadził rosyjski botanik Tswett, któ-

remu po raz pierwszy udało się wyizolować te związki metodą chromatografii 

bibułowej i kolumnowej. To właśnie on po raz pierwszy użył określenia „karo-

tenoidy” w odniesieniu do wszystkich barwników, klasyfikowanych zarówno 

jako karoteny, jak i ksantofile. Ogromny wkład w znajomość syntezy, właściwo-

ści i budowy karotenoidów mieli również Paul Karrer i Richard Kühn, którzy za 

swoje osiągnięcia kolejno w 1937 i 1938 r. otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzi-

nie chemii [Zia-Ul-Haq i in. 2021].  

Kolejnym ważnym przełomem w historii karotenoidów, który wprowadził je 

do przemysłu, było rozpoczęcie masowej produkcji syntetycznego β-karotenu, 

co udało się szwajcarskiej firmie Hoffmann-La Roche w 1954 r. W kolejnych 

latach wspomniana firma wprowadziła na rynek nowe syntetyczne karotenoidy, 
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które stosowano głównie w celu nadania odpowiedniego koloru produktom spo-

żywczym i paszom. Natomiast badania prowadzone od 1981 r. wykazały, że 

spożywanie produktów bogatych w karotenoidy może zmniejszać ryzyko cho-

rób, a zwłaszcza niektórych nowotworów [Langi i in. 2018, Zia-Ul-Haq i in. 

2021]. Od tego czasu popularność karotenoidów systematycznie rosła. Począt-

kowo wykorzystywano je jako dodatek do żywności, który nie tylko wpływał na 

walory dekoracyjne i smakowe, ale również wykazywał działanie prozdrowotne. 

Obecnie karotenoidy wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, również 

jako suplementy diety i substancje bioaktywne w szeroko pojętej kosmetologii. 

Fotoprotekcyjne właściwości karotenoidów 

Chroniczna i nadmierna ekspozycja na światło słoneczne, w szczególności na 

promieniowanie UV, może prowadzić do nadwrażliwości, oparzeń słonecznych, 

fotostarzenia, efektów immunosupresyjnych, łącznie z negatywnymi skutkami 

zdrowotnymi i estetycznymi [Meléndez-Martínez i in. 2019]. Zjawisko fotosta-

rzenia jest związane z występowaniem stresu oksydacyjnego w skórze właściwej 

oraz w naskórku [Terao i in. 2010]. W wyniku tego procesu obserwuje się nasi-

lenie elastozy, szorstkości skóry, powstawanie bruzd i zmarszczek związane 

z mechanizmami delecji mitochondrialnej oraz przebudowy macierzy zewnątrz-

komórkowej za pośrednictwem metaloproteinaz macierzy, które powodują 

uszkodzenie włókien kolagenowych i elastynowych [Bosch i in. 2015]. Inne 

cechy fotostarzenia to zmiany barwnikowe („plamy starcze”, piegi lub rogowa-

cenie słoneczne i łojotokowe), teleangiektazje (poszerzenie i deformacja drob-

nych naczyń włosowatych skóry), suchość i obniżona sprężystość skóry. Oznaki 

fotostarzenia są bardziej intensywne w miejscach częściej narażonych na pro-

mieniowanie UV, takich jak twarz, szyja, przedramiona lub wierzchnia część 

ręki [Rittie i in. 2015]. Ponadto wiele chorób skóry, włączając w to rozwój raka 

skóry, powstaje w wyniku procesów patologicznych wywołanych uszkodzenia-

mi fotooksydacyjnymi [Bosch i in. 2015].  

Karotenoidy chronią skórę przed uszkodzeniami słonecznymi, rumieniem 

oraz nadmierną pigmentacją [Baswan i in. 2020]. Uważa się, że u podstaw 

ochronnego działania karotenoidów leży wychwytywanie i neutralizacja RFT. 

Należy jednak zaznaczyć, że fotoprotekcja zapewniona przez poszczególne 

składniki diety, takie jak β-karoten czy likopen, pod względem współczynnika 

ochrony przeciwsłonecznej jest znacznie niższa niż przy stosowaniu miejsco-

wych filtrów przeciwsłonecznych [Stahl i Sies 2012]. Ponadto wykazano, że 

karotenoidy stosowane miejscowo są znacznie mniej stabilne niż karotenoidy 
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obecne w skórze, włączone do niej dzięki diecie i gromadzone jako mieszanina  

z innymi substancjami przeciwutleniającymi [Darvin i in. 2011]. Badania wska-

zują, że potrzeba około 7–10 tygodni, zanim ochrona przed oparzeniami sło-

necznymi uzyskana dzięki spożywaniu produktów zawierających te związki 

stanie się istotna [Stahl i Sies 2012]. Wykazano, że β-karoten skutecznie chroni 

skórę przed fotouszkodzeniami wywoływanymi przez promieniowanie widzial-

ne i podczerwone oraz może być wykorzystywany jako skuteczny przeciwutle-

niacz w filtrach przeciwsłonecznych [Freitas i in. 2019]. Jednak należy zazna-

czyć, że karotenoidy są związkami bardzo niestabilnymi i należy uwzględnić 

strategie przezwyciężenia tego faktu podczas tworzenia receptur produktów 

kosmetycznych zawierających karotenoidy. W tym kontekście, oceniając w ba-

daniach miejscową fotoprotekcję β-karotenu, zalecono, aby produkty przezna-

czone do stosowania miejscowego składały się z mieszaniny antyoksydantów 

odzwierciedlających te obecne w skórze, a nie pojedynczych przeciwutleniaczy 

[Darvin i in. 2011b]. Przykładem preparatów zawierających tego typu mieszani-

nę karotenoidów są niektóre oleje roślinne, które mogą być stosowane miejsco-

wo. Oprócz karotenoidów zawierają one wielonienasycone kwasy tłuszczowe, 

które dodatkowo pozytywnie wpływają na kondycję skóry. Badania przeprowa-

dzone przez Michalak i in. [2018] wykazały, że wśród analizowanych olejów 

roślinnych (rokitnikowego, marchwiowego, nagietkowego, z nasion dyni) naj-

większy potencjał fotoprotekcyjny może mieć olej z owoców rokitnika, który 

zawiera wysokie stężenia karotenoidów.  

W skórze karotenoidy gromadzą się głównie w naskórku, działając m.in. jako 

bariera ochronna przed negatywnym wpływem różnorodnych czynników środo-

wiskowych [Balić i Mokos 2019]. Karotenoidy zapobiegają przedwczesnemu 

fotostarzeniu się skóry, na które składają się np. nadmierna pigmentacja, po-

wstawanie zmarszczek oraz obniżona elastyczność. Aktywność ta jest przypisy-

wana m.in. zdolności karotenoidów do neutralizacji tlenu singletowego (1O2) 

[Terao i in. 2010], który jest nierodnikową reaktywną formą tlenu na najniższym 

stanie wzbudzonym. Zdolność tych związków do neutralizacji tlenu singletowego 

jest dużo wyższa niż ta notowana dla α-tokoferolu czy innych antyoksydantów 

pochodzenia naturalnego [Di Mascio i in. 1989], co stanowi ich unikalną charak-

terystyczną cechę. Stwierdzono, że skóra zawiera więcej likopenu i β-karotenu 

(karoteny) niż luteiny i zeaksantyny (ksantofile). To właśnie karotenoidy wę-

glowodorowe z grupy karotenów zasadniczo chronią skórę przed słońcem 

[Scarmo i in. 2010]. Wskazuje się również na synergistyczne oddziaływanie 

karotenoidów i związków polifenolowych w zapobieganiu uszkodzeniom komó-

rek skóry wywołanych promieniowaniem UV [Calniquer i in. 2021]. Ponadto 

podwyższony poziom likopenu w skórze zapobiega jej szorstkości [Eicker i in. 
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2003, Darvin i in. 2008]. Wykazano również, że karotenoidy wykazują zdolność 

do naprawy i odbudowy uszkodzonych pod wpływem promieniowania UV włó-

kien kolagenowych i elastynowych. Ponadto hamują aktywność kolagenozy  

i elastazy – enzymów związanych z degradacją kolagenu i elastyny [Janiczek  

i Ruprich 2017]. 

Skuteczne może okazać się również stosowanie karotenoidów w filtrach 

przeciwsłonecznych jako stabilizatorów działających antyoksydacyjnie. Oprócz 

wpływu na ochronę skóry przed szkodliwym działaniem RFT, karotenoidy 

znacznie wydłużają trwałość preparatów kosmetycznych. Są również skutecz-

nymi związkami przeciwstarzeniowymi, a ich wysokie stężenia sprawiają, że 

skóra staje się grubsza, bardziej elastyczna i mniej podatna na powstawanie 

zmarszczek [Darvin i in. 2011a]. 

Coraz więcej danych wskazuje także na fotoprotekcyjne działanie bezbarw-

nych karotenoidów (fitoen i fitofluen), chociaż aspekty mechanistyczne tego 

wpływu są nadal niejasne. Fitoen wykazuje maksimum absorpcji w zakresie 

promieniowania UV typu B (UV-B) – 280 nm ≤ λ < 315 nm, a fitofluen w za-

kresie ultrafioletowego typu A (UV-A) – 315 nm ≤ λ < 400 nm. W związku  

z tym bezbarwne karotenoidy mogą zapewniać fotoprotekcję poprzez absorpcję 

szkodliwego dla skóry promieniowania UV [Meléndez-Martínez i in. 2015]. 

Dodatkowo fitoen i fitofluen mogą chronić przed rumieniem skóry oraz uszko-

dzeniami DNA, powodowanymi przez promieniowanie UV i rodniki hydroksy-

lowe oraz mogą mieć działanie przeciwzapalne [Von Oppen-Bezalel i Shaish 

2009]. Wstępne wyniki badań nad możliwością ich zewnętrznego, miejscowego 

zastosowania wskazują na bezpieczeństwo aplikacji produktów bogatych w fito-

en i fitofluen w zastosowaniach miejscowych u ludzi [Havas i in. 2018].  

β-karoten  

β-karoten należy do grupy karotenów i jest zbudowany z 40 atomów węgla, 

które połączone są 11 sprzężonymi i 2 niesprzężonymi podwójnymi wiązaniami. 

W jego budowie możemy ponadto wyróżnić dwa pierścienie β-jononu i 6 wiązań 

dodatkowych bocznych z grupami metylowymi [Han i in. 2012]. Swoją struktu-

rą β-karoten przypomina aktywną formę witaminy A i również z tego powodu 

jest jej głównym prekursorem w organizmie [Staniszek i Goździcka-Józefiak 

2008, Mączka i Wińska 2011]. Do syntezy witaminy A dochodzi na drodze en-

zymatycznej. W wyniku kolejno następujących po sobie reakcji cząsteczka  

β-karotenu jest przekształcana do dwóch cząsteczek retinalu, który następnie 

ulega redukcji do retinolu oraz kwasu retinowego, czyli aktywnej formy witami-
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ny A. Witamina A w organizmach zwierząt syntetyzowana jest w wątrobie i co 

istotne proces jej syntezy przebiega tylko z taką intensywnością, jakie jest aktu-

alne zapotrzebowanie organizmu. Dlatego β-karoten jest bezpieczną formą karo-

tenu, a jego nadmiar gromadzi się w tkance podskórnej i jest wykorzystywany  

w przypadku niedoboru retinolu [Mączka i Wińska 2011].  

Naturalny β-karoten po raz pierwszy został wyizolowany z marchwi przez 

Wackenrodera w 1931 r. Charakteryzuje się czerwono-pomarańczowym zabar-

wieniem i absorbuje światło o długości fali około 450 nm [Sies i Stahl 1995]. 

Oprócz korzenia marchwi, który jest jego najpopularniejszym źródłem, najwięk-

sza zawartość tego barwnika znajduje się w czerwonym oleju palmowym pozy-

skiwanym z olejowca gwinejskiego (Elaeis guineensis) [Sandmann 2014]. Po-

nadto jego bogatym źródłem pokarmowym są owoce i warzywa o ciemnym 

zabarwieniu, takie jak bataty, papryka czerwona, arbuz, morela, dynia, brzo-

skwinia, papaja, czerwony pieprz i zielone warzywa, np. brokuł, szpinak czy 

boćwina [Tanumihardjo 2012]. W 1950 r. po raz pierwszy udało się stworzyć 

pierwszą syntetyczną formę β-karotenu, a od 1954 r. był on produkowany na 

skalę przemysłową jako barwnik o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach 

przemysłu [Sies i Stahl 1995, Han i in. 2012]. W skład suplementów diety mogą 

wchodzić zarówno syntetyczne, jak i naturalne karoteny. Jedynym syntetycznym 

karotenem wchodzącym w skład suplementów jest β-karoten. Natomiast wśród 

pozostałych stosowanych karotenów pochodzenia naturalnego, oprócz β-karote- 

nu, znajdują się również inne barwniki należące do tej grupy. Przy czym należy 

dodać, że naturalny β-karoten jest od 4 do 10 razy bardziej biodostępny niż syn-

tetyczny i posiada silniejsze właściwości antyoksydacyjne. Natomiast duże daw-

ki syntetycznego β-karotenu blokują przyswajanie innych karotenoidów i mogą 

prowadzić do zaburzeń zdrowotnych [Góralczyk 2007].  

β-karoten charakteryzuje się wieloma właściwościami prozdrowotnymi, do 

których zaliczyć można m.in. pozytywny wpływ na funkcjonowanie systemu 

immunologicznego i narządu wzroku, opóźnianie procesów starzenia i redukcję 

ilości komórek nowotworowych w organizmie, ochronę wyściółki przewodu 

pokarmowego i dróg oddechowych przed infekcjami, obniżanie poziomu chole-

sterolu, zapobieganie rozedmie płuc i bronchitowi oraz sprzyjanie prawidłowe-

mu rogowaceniu nabłonków [Luo i in. 2009]. Związek ten stosowany jest  

w leczeniu schorzeń związanych z nadwrażliwością na światło takich jak: po-

krzywka słoneczna, wielopostaciowe osutki świetlne, opryszczka ospówkowata, 

toczeń rumieniowaty oraz reakcje fotoalergiczne i fototoksyczne, które są po-

wodowane przyjmowaniem leków zawierających składniki światłouczulające 

[Wertz i in. 2004]. β-karoten jest również wykorzystywany w leczeniu fotoder-

matoz ze względu na zdolność do wygaszania tlenu singletowego, który jest 
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głównym czynnikiem nasilającym ich objawy [Igielska-Kalwat i in. 2012]. Jego 

silne właściwości przeciwutleniające (wykazuje wyższą aktywność antyoksyda-

cyjną niż witaminy C i E) wpływają na zdolność do hamowania procesu perok-

sydacji lipidów poprzez wchodzenie w reakcje z powstającymi rodnikami orga-

nicznymi [Gryszczyńska i in. 2011]. Związek ten jest również powszechnym 

składnikiem suplementów diety, w których najczęściej stosowany jest jako sku-

teczny i stabilny antyoksydant, opóźniający procesy starzenia się skóry i chro-

niący organizm przed promieniowaniem UV [Wertz i in. 2004, Luo i in. 2009]. 

β-karoten wpływa również na budowę i funkcje skóry poprzez warunkowanie 

wzrostu nabłonka oraz przeciwdziałanie złuszczaniu naskórka. Przyspiesza także 

procesy regeneracyjne, przeciwdziała rozwojowi zmian nowotworowych i chro-

ni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych [Igielska-Kalwat i in. 

2012]. 

β-karoten jest popularnym składnikiem kosmetyków, możemy go znaleźć  

w recepturach środków do mycia i kąpieli, szamponów i odżywek do włosów, 

preparatów do pielęgnacji twarzy i ciała, zwłaszcza o działaniu przeciwstarze-

niowym. Ze względu na swoje fotoprotekcyjne właściwości bardzo często jest 

składnikiem preparatów do opalania, w których wykazuje również działanie 

zmniejszające wrażliwość skóry na poparzenia słoneczne [Rivera i Canela-

Garayoa 2012]. Chociaż jego współczynnik ochrony przeciwsłonecznej jest sto-

sunkowo niski (SPF = 2), wykazano, że stosowanie preparatów z β-karotenem 

przed ekspozycją na działanie promieni słonecznych zmniejsza ryzyko wystą-

pienia oparzeń skóry u osób zdrowych [Ziemlański 2001, Gryszczyńska i in. 

2011]. Ponadto stosowany jest również w kremach samoopalających jako barw-

nik nadający skórze złocisty kolor. Jedną z najczęściej wykorzystywanych wła-

ściwości β-karotenu w kosmetykach pielęgnacyjnych jest jego działanie prze-

ciwstarzeniowe, mające znaczenie w kremach i serach przeznaczonych do cery 

dojrzałej i starzejącej się. Natomiast ze względu na zdolność do regulacji po-

ziomu sebum i właściwości zmiękczające naskórek jest cenionym składnikiem 

kosmetyków do cery trądzikowej. Ponadto stosowany jest w preparatach kosme-

tycznych przeciwdziałających nadmiernej keratynizacji [Gryszczyńska i in. 

2011]. Niezależnie od formy kosmetyku zawierającego β-karoten należy pamię-

tać, że przy dłuższym stosowaniu tego barwnika w ilości 30 mg/dzień może 

dojść do hiperkarotenodermii, której objawem jest odwracalne zabarwienie skó-

ry na żółto, spowodowane odkładaniem się nadmiaru barwnika w warstwie ro-

gowej naskórka [Čabrić i Pokrywka 2010]. 

 



 31 

Likopen 

Likopen pod względem chemicznym klasyfikowany jest jako nienasycony 

węglowodór alifatyczny, zbudowany z 8 reszt izoprenowych tworzących łań-

cuch węglowy o 40 atomach węgla (C40), połączonych 11 sprzężonymi i 2 nie-

sprzężonymi wiązaniami podwójnymi. Zawarte w jego strukturze wiązania po-

dwójne mogą ulegać izomeryzacji pod wpływem światła, temperatury lub reak-

cji chemicznych [Shi i in. 2008], co skutkuje mnogością form w jakich może 

występować likopen. Najczęściej spotykaną i jednocześnie najbardziej stabilną 

formą jest izomer all-trans likopenu, ale powszechne są również formy 5-cis,  

9-cis, 13-cis i 15-cis [Shi i in. 2008]. Likopen charakteryzuje się intensywnym 

czerwonym zabarwieniem, za które odpowiadają sprzężone wiązania podwójne 

w cząsteczce barwnika, wpływające na zdolność do pochłaniania określonych 

zakresów światła widzialnego [Gärtner i in. 1997]. Likopen syntetyzowany jest 

w komórkach roślin i mikroorganizmów. Natomiast ani człowiek, ani zwierzęta 

nie mają możliwości samodzielnej syntezy likopenu, w związku z tym musi on 

być dostarczany z zewnątrz, z pożywieniem lub jako suplement diety. Najbar-

dziej popularnym jego źródłem są pomidory, występuje on także powszechnie  

w wielu czerwonych owocach i warzywach, np. w arbuzach, różowych grejpfru-

tach, papajach, morelach, a także w niektórych gatunkach alg oraz grzybów. Co 

istotne, likopen bardzo dobrze rozpuszcza się w tłuszczach, które dodatkowo 

wpływają na jego większą bioprzyswajalność, dlatego polecane jest jego dostar-

czanie z naturalnych źródeł raczej w formie przetworzonej niż w postaci suro-

wych owoców lub warzyw [Berman i in. 2015]. Uważany jest za najbardziej 

skuteczny dietetyczny karotenoid pod względem zdolności do neutralizacji tlenu 

singletowego w rozpuszczalnikach organicznych. Jego skuteczność w tym za-

kresie jest większa niż wszystkich karotenoidów C40 i dwukrotnie większa niż 

β-karotenu. Chociaż niektóre badania wskazują, że likopen jest tylko nieco bar-

dziej efektywny niż β-karoten [Balić i Mokos 2019]. 

Poziom likopenu w organizmie człowieka mieści się w zakresie od 50 do  

90 nmol/l i zależny jest od czynników ogólnoustrojowych oraz od prowadzone-

go trybu życia. Przyjmuje się, że ze wszystkich karotenoidów występujących  

w organizmie człowieka, zawartość likopenu jest największa i stanowi ok. 30% 

[Shi i in. 2008]. Likopen charakteryzuje się licznymi właściwościami prozdro-

wotnymi, chroni m.in. organizm przed chorobami kardiologicznymi (zawał ser-

ca, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca) oraz przed rozwojem nowotworów 

(przełyku, żołądka, okrężnicy i odbytnicy, jamy ustnej, gardła i pęcherza mo-

czowego) [Turski i Więcławek 1952]. Ponadto likopen zmniejsza poziom stresu 

oksydacyjnego w organizmie poprzez swoje dwutorowe działanie. Po pierwsze 
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neutralizuje RFT, które mogą uszkadzać DNA, a po drugie reguluje mechani-

zmy naprawcze DNA [Brady i in. 1992, Islamin i Mehrali 2015]. Likopen 

wpływa pobudzająco na komunikację międzykomórkową, indukuje apoptozę 

oraz wpływa na system immunologiczny organizmu poprzez stymulację produk-

cji komórek obronnych [Rao i Agarwal 2000]. Barwnik ten obecny jest również 

w skórze, zwłaszcza w warstwie rogowej, w której lokalizuje się ze względu na 

najwyższą, w porównaniu z innymi karotenoidami, hydrofobowość i rozpusz-

czalność w tłuszczach. Badania dowodzą, że jego stężenie w skórze jest dwu-

krotnie wyższe niż stężenie β-karotenu i kilkadziesiąt razy wyższe niż ksantofili. 

Charakteryzuje się on również bardzo dużym potencjałem antyoksydacyjnym  

w porównaniu z innymi karotenoidami [Agarwal i Rao 2000]. 

Ze względu na swoje właściwości likopen znalazł zastosowanie w przemyśle 

kosmetycznym. Jest popularnym składnikiem receptur kosmetyków chroniących 

przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV), w których zmniejsza szkodliwe 

działanie promieniowania słonecznego, zapobiegając oparzeniom słonecznym, 

jak również rozwojowi raka skóry. Co ważne, likopen wpływa na pobudzenie 

naturalnych mechanizmów obronnych skóry, a także wpływa na regenerację 

naskórka [Bober i in. 2005]. Ze względu na swoje właściwości likopen dostar-

czony na skórę od zewnątrz przenika do warstwy rogowej naskórka i tam się 

umiejscawia, wykazując aktywność biologiczną. Jego przenikanie do głębszych 

warstw naskórka i do skóry właściwej jest utrudnione ze względu na dużą lipo-

filność względem lipidów stratum corneum [Igielska-Kalwat i Nowak 2016]. 

Likopen stymuluje również syntezę prokoloagenu, białka prekursorowego kola-

genu, odpowiedzialnego za prawidłowe nawilżenie, elastyczność i napięcie skó-

ry. Z tego powodu likopen pośrednio wykazuje działanie przeciwstarzeniowe, 

regenerujące oraz przyspieszające gojenie się ran. Jest również powszechnie 

wykorzystywany w leczeniu trądziku młodzieńczego, podczas kuracji wpływa 

na rozjaśnienie cery i poprawę jej kolorytu. Stosowany jest również jako skład-

nik toników przeznaczonych do cery tłustej, a także w recepturach kosmetyków 

pielęgnacyjnych dla cery suchej, szarej i zmęczonej [Heber i Qing-Yi 2002, 

Kumavat i Vhaudhari 2013]. 

Dostępny na rynku likopen w większości pochodzi ze standaryzowanej eks-

trakcji owoców pomidora lub z syntezy chemicznej, ale w obu przypadkach 

produkt ten jest dość drogi. Wśród najnowszych trendów dotyczących ekolo-

gicznego i zrównoważonego pozyskiwania likopenu do potencjalnego zastoso-

wania w kosmetologii zaznacza się możliwość wykorzystania produktów ubocz-

nych z procesu przetwórstwa pomidorów. Dzięki wstępnej enzymatycznej ob-

róbce skórek pomidora preparatami enzymów pektynolitycznych oraz zastoso-

waniu ekstrakcji wspomaganej surfaktantami można uniknąć stosowania roz-
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puszczalników organicznych do odzyskiwania lipofilowej frakcji likopenu, czy-

niąc proces jego ekstrakcji przyjaznym dla środowiska [Barbulova i in. 2015]. 

Luteina i zeaksantyna 

Luteina i zeaksantyna należą do ksantofili. Te żółto-pomarańczowe barwniki 

występują w kwiatach (aksamitki, nasturcji, nagietka), owocach (nektarynki, 

czarnej porzeczki, brzoskwini, melona, awokado, maliny) i warzywach (dyni, 

marchwi, pomidorze, papryce), w tym również warzywach liściastych (jarmużu, 

szpinaku, sałacie rzymskiej), w których są maskowane przez zielony chlorofil 

[Liu i in. 2007, Perry i in. 2009, Kwiatkowska 2010, Murillo i in. 2010]. Wystę-

pująca w płatkach oraz słupkach i pręcikach zeaksantyna ulega rozpadowi na 

pikrokrocynę i safranal, które nadają smak i aromat najdroższej na świecie przy-

prawie – szafranowi [Frusciante i in. 2014, Diretto i in. 2019]. 

Luteina i zeaksantyna to związki o takim samym wzorze chemicznym 

(C40H56O2). Są pochodnymi odpowiednio α- i β-karotenu. Ze względu na obec-

ność grup hydroksylowych w pierścieniu węglowym charakteryzują się większą 

polarnością niż pozostałe karotenoidy. Luteina jest nienasyconym węglowodo-

rem polienowym, zbudowanym z ośmiu reszt izoprenowych, posiadającym dwie 

grupy –OH w pierścieniach β- i Σ-jonowych [Krinsky i in. 2003]. Dobrze roz-

puszcza się w tłuszczach i rozpuszczalnikach organicznych. Jest efektywnym, 

chociaż mniej skutecznym niż likopen czy β-karoten, wygaszaczem tlenu single-

towego [Balić i Mokos 2019]. Zeaksantyna jest geometrycznym izomerem lutei-

ny i vice versa. Grupy –OH obu tych związków związane są z atomami węgla  

w pozycji 3 i 3′, a różnice w budowie dotyczą tylko pozycji jednego z podwój-

nych wiązań w końcowym pierścieniu. Luteina ma jeden, a zeaksantyna dwa  

β-pierścienie, co warunkuje ciemniejszą barwę drugiego związku [Aruna i Ba-

skaran 2010, Murillo i in. 2010, Šivel i in. 2014]. Zmiana pozycji wiązania po-

dwójnego w zeaksantynie i dodatkowe sprzężone wiązanie podwójne sprawia, 

że barwnik ten jest stabilniejszy i bardziej efektywny w działaniu antyoksyda-

cyjnym niż luteina. Obecność końcowych grup – OH sprawia, że spośród karo-

tenoidów tylko luteina i zeaksantyna mogą przenikać barierę krew–siatkówka, 

tworząc pigmenty plamki żółtej oraz barierę krew–mózg. Ponadto końcowe gru-

py hydroksylowe i sprzężony łańcuch polienowy, będący chromoforem, warun-

kują przeciwutleniające działanie tych ksantofili w błonach bogatych w nienasy-

cone kwasy tłuszczowe [Johnson i in. 2011, Johnson i in. 2013, Vishwanathan  

i in. 2013, Kamoshita i in. 2016, Hammond i in. 2017, Lindbergh i in. 2018].  
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Zeaksantyna i luteina są selektywnie kumulowane w soczewce oka oraz cen-

tralnej części siatkówki – plamce żółtej, która jest obszarem o dużym zagęsz-

czeniu fotoreceptorów, odpowiedzialnym za prawidłowe, wyraźne widzenie oraz 

właściwą percepcję kolorów [Gellermann i in. 2002, Huang i in. 2015, Wu i in. 

2015, Li i in. 2018]. Ekspozycja siatkówki na światło, jak również zachodzące  

w siatkówce procesy metaboliczne związane z funkcją receptorów oraz takie 

czynniki jak promieniowanie UV generują stres oksydacyjny w następstwie 

nasilonej produkcji RFT. Ponadto fotoreceptory zawierające duże ilości nienasy-

conych kwasów tłuszczowych są szczególnie narażone na destrukcyjne działanie 

RFT. Luteina i zeaksantyna chronią wrażliwe struktury oka przed stresem oksy-

dacyjnym. Korzystny wpływ tych związków wynika z ich silnej aktywności 

antyoksydacyjnej, tj. zdolności do wychwytywania RFT oraz obniżenia poziomu 

lipofuscyny – wewnątrzkomórkowego brązowego barwnika wytwarzanego pod-

czas syntezy lipidów i lipoprotein, czego konsekwencją jest spadek fotooksyda-

cyjnego uszkodzenia komórek nabłonka barwnikowego siatkówki [Rapp i in. 

2000, Sundelin i Nilsson 2001, Gao i in. 2011, Kaya i in. 2012, Sahin i in. 2019, 

Różanowska i in. 2021].  

Dodatkowo luteina i zeaksantyna pomagają zachować strukturę błon komór-

kowych poprzez zapobieganie peroksydacji kwasów tłuszczowych i kontrolo-

wanie tempa reakcji chemicznych zachodzących z udziałem tlenu. Dzięki żółtej 

barwie absorbują głównie wysokoenergetyczne fale światła niebieskiego (naj-

bardziej szkodliwego dla funkcjonowania siatkówki), zmniejszając jego inten-

sywność nawet o 40–90%. Stanowią tym samym naturalny filtr chroniący przed 

niekorzystnym wpływem promieniowania ultrafioletowego typu A, B i C (UV-A, 

UV-B i UV-C). Luteina i zeaksantyna znacząco zmniejszają ryzyko zaćmy  

i zwyrodnienia plamki żółtej w oku. W preparatach stosowanych do oczu ważna 

jest właściwa proporcja luteiny i zeaksantyny, która powinna wynosić w przy-

bliżeniu 5 : 1 [Thomson i in. 2002, Roberts i Dennison 2015, Murillo i in. 2019]. 

Oprócz pozytywnego wpływu na wzrok uzyskano bardzo obiecujące rezulta-

ty dotyczące wpływu luteiny i zeaksantyny na skórę. W badaniach przeprowa-

dzonych na pozbawionych sierści myszach potwierdzono, że wzbogacenie diety 

w luteinę i zeaksantynę łagodziło stan zapalny wywołany przez promieniowanie 

UV typu B (UV-B), jak również ograniczało nadmierną proliferację komórek 

naskórka oraz apoptozę komórek (poparzenia skóry) [Gonzalez i in. 2003, Lee  

i in. 2004]. W badaniach klinicznych stwierdzono znaczący (44%) spadek ryzy-

ka zachorowania na czerniaka u osób na diecie o zwiększonej zawartości karote-

noidów, w tym także luteiny [Millen i in. 2004]. Także luteinowy preparat Flo-

raGLO® zawierający ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta 

L.), stosowany doustnie lub zewnętrznie u kobiet w wieku 25–50 lat, minimali-
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zował efekty przedwczesnego starzenia, powodując znaczący wzrost uwodnienia 

oraz poprawę elastyczności skóry, jak również wzrost poziomu lipidów po-

wierzchniowych i spadek poziomu ich peroksydacji. Najlepsze rezultaty uzyska-

no w przypadku łącznego stosowania kosmetyków i preparatów doustnych [Da-

na i in. 2008].  

Dzięki możliwości przenikania do warstwy korneocytowej i do lipidów mię-

dzykomórkowych ksantofile znacznie zwiększają nawilżenie warstwy rogowej 

naskórka [Bin-Jumah i in. 2021]. Miejscowe oraz doustne stosowanie luteiny  

i zeaksantyny w celach kosmetycznych przejawiało działanie antyoksydacyjne, 

przyczyniając się do zwiększenia elastyczności i poziomu nawilżenia skóry. 

Dane literaturowe potwierdzają, że zeaksantyna z sinicy Synechocystis pevalekii 

może być stosowana jako naturalny składnik filtrów przeciwsłonecznych oraz 

jako środek stabilizujący dla chemicznych filtrów przeciwsłonecznych [Tendul-

kar i in. 2018]. Wykazano także, że doustne podawanie luteiny może zapewniać 

lepszą ochronę antyoksydacyjną niż jej stosowanie miejscowe [Palombo i in. 

2007]. Doustna suplementacja preparatem zawierającym luteinę i zeaksantynę 

przyczyniła się do rozjaśnienia skóry oraz poprawy jej ogólnej kondycji. Wyni-

kało to z właściwości antyoksydacyjnych i działania fotoochronnego zawartych  

w nim ksantofili [Juturu i in. 2016]. Wyniki najnowszych badań Shim [2019] su-

gerują, że zeaksantyna wykazuje również działanie przeciwzapalne. Z tego wzglę-

du może być skuteczna jako składnik kosmetyków o działaniu przeciwzapalnym, 

np. wykorzystywanych do pielęgnacji skóry atopowej czy łuszczycowej.  

Zatem poprawę kondycji powierzchniowej warstwy lipidowej skóry po za-

stosowaniu luteiny, a także zeaksantyny można tłumaczyć: (a) regulacją funkcji 

gruczołów łojowych oraz zwiększeniem poziomu lipidów powierzchniowych, 

dzięki czemu skóra jest bardziej natłuszczona i mniej podatna na wpływ czynni-

ków zewnętrznych; (b) efektem fotoprotekcyjnym oraz (c) zwiększoną elastycz-

nością i nawilżeniem skóry w następstwie przenikania luteiny i zeaksantyny do 

błon komórkowych keratynocytów, co zwiększa zdolność zatrzymywania wody 

w głębszych warstwach skóry przez warstwę rogową naskórka. W polepszeniu 

stanu nawilżenia naskórka duże znaczenie ma również zmniejszona peroksyda-

cja lipidów. 

Astaksantyna 

Astaksantyna to jeden z najsilniejszych naturalnych niedawno odkrytych 

związków bioaktywnych z grupy przeciwutleniaczy. W związku z tym nazywa-

na bywa „królową karotenoidów” [Janiczek i Ruprich 2017]. Należy do grupy 
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ksantofili, a jej struktura składa się z dwóch pierścieni końcowych połączonych 

łańcuchem polienowym. Jest karotenoidem wtórnym, pochodną kantaksantyny  

i zeaksantyny [Engler-Jastrzębska i in. 2019]. Strukturę chemiczną związku 

tworzy osiem jednostek izoprenowych, w których skład wchodzi 40 atomów 

węgla. Polienowy łańcuch węglowy zakończony jest z obydwu stron pierście-

niami β-jononowymi. Astaksantyna posiada właściwości chemiczne i cechy 

fizjologiczne ksantofili takie jak wysoką lipofilność i intensywną czerwoną bar-

wę, związaną z pochłanianiem światła przez jej układ polienowy. Ze względu na 

swoje zarówno hydroksylowe, jak i ketonowe grupy funkcyjne w pierścieniach 

końcowych astaksantyna ma wyższą polarność niż inne karotenoidy oraz aktyw-

ność przeciwutleniającą znacznie większą niż β-karoten, luteina, zeaksantyna 

czy kantaksantyna [Pogorzelska i in. 2016, Córdova i in. 2018].  

Naturalnie syntetyzowana jest przez glony oraz niektóre grzyby i bakterie.  

W przypadku człowieka i zwierząt, w związku z brakiem zdolności syntezy 

astaksantyny jest ona dostarczana do organizmu wraz z pożywieniem. W naturze 

znanych jest niewiele organizmów produkujących astaksantynę (występuje 

głównie w środowisku morskim), należą do nich m.in. glon Haematococcus 

pluvialis i drożdże Xanthophyllomyces dendrorhous, Phaffia rhodozyma czy 

Paracoccus carotinifaciens [Schmidt i in. 2011, Córdova i in. 2018]. Źródłem 

astaksantyny są m.in. drożdże, ryby łososiowate, kryl, mikroglony, krewetki. 

Astaksantyna jest obecna w większości czerwonych organizmów wodnych 

[Ekpe i in. 2018]. 

Astaksantyna wyróżnia się korzystnymi dla zdrowia właściwościami antyok-

sydacyjnymi i nutraceutycznymi, ma również zastosowanie w przemyśle akwa-

kultury jako suplement diety ryb łososiowatych. Ze względu na wysoką aktyw-

ność przeciwutleniającą astaksantyny jest coraz więcej doniesień dotyczących 

korzystnych właściwości tego związku dla zdrowia człowieka, w tym właściwo-

ści, takich jak przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe, przeciwbakteryjne, immu-

nostymulujące, fotoochronne, neuroprotekcyjne, przeciwnowotworowe oraz 

korzystne dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia [Córdova i in. 

2018]. Właściwości astaksantyny wynikające m.in. z jej działania antyoksyda-

cyjnego, przeciwzapalnego oraz to, że można ją bezpiecznie stosować, dają 

możliwości wykorzystania jej w przemyśle kosmetycznym. Astaksantyna wyka-

zuje wpływ na przebarwienia, hamuje syntezę melaniny oraz przeciwdziała foto-

starzeniu się skóry [Arakane 2002, Tominaga i in. 2012]. Wywiera działanie 

ochronne przeciw promieniowaniu UV poprzez ochronę skóry przed uszkodze-

niami wywoływanymi przez promieniowanie słoneczne dzięki zwiększeniu gę-

stości optycznej, neutralizowaniu tlenu singletowego lub tworzeniu kwasu reti-

nowego [Arakane 2002].  
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Karotenoid ten zwiększa również nawilżenie najbardziej zewnętrznych 

warstw skóry, przeciwdziała rogowaceniu naskórka, poprawia elastyczność skó-

ry i działa przeciwzmarszczkowo [Bin-Jumach i in. 2021]. Takie działanie 

astaksantyny związane jest z jej dobrą rozpuszczalnością w tłuszczach i łatwym 

wnikaniem w warstwę rogową naskórka, gdzie przyśpiesza jego odnowę, wyka-

zuje działanie normalizujące w procesach różnicowania keratynocytów i wpływa 

na funkcje regulacyjne skóry [El-Agamey i in. 2004]. Astaksantyna lokalizowa-

na w głębszych warstwach skóry poprawia poziom jej nawilżenia i elastyczność, 

działając w skórze właściwej, powoduje zwiększone wytwarzanie kolagenu  

i elastyny [Yamashita 2006]. Astaksantyna wykorzystywana jest do produkcji 

kremów chroniących skórę przed promieniowaniem słonecznym. Stosuje się ją 

też w kosmetykach (kremach, balsamach, serach), które mają wpływ na opóź-

nienie procesów starzenia się skóry, poprawę kolorytu, elastyczności, wygładze-

nia i nawilżenia. Może być też stosowana jako suplement diety (nutrikosmetyk) 

w postaci tabletek w celu poprawy kondycji skóry [Igielska-Kalwat i in. 2013]. 

Po raz pierwszy związek ten został wykorzystany w formie suplementacji doust-

nej w 1991 r. [Matsuno 1991]. Według późniejszych badań Tominaga i in. 

[2012] astaksantyna pochodząca z H. pluvialis może mieć wpływ na poprawę 

właściwości wszystkich warstw skóry, przy stosowaniu łącznie suplementacji 

doustnej oraz aplikacji miejscowej, oraz może poprawić stan skóry kobiet i męż-

czyzn. Stwierdzono, że związek ten przyczynia się do ujednolicenia kolorytu 

skóry oraz wspomaga niwelowanie zmian pigmentacyjnych [Engler-Jastrzębska 

i in. 2019]. Azjaci używają astaksantyny do rozjaśniania skóry. Zmniejsza ona 

do około 40% syntezę melaniny (melanogenezę), redukuje również plamy star-

cze, piegi i cienie pod oczami [Bin-Jumah i in. 2021]. Astaksantynę wykorzystu-

je się również do produkcji preparatów matujących, szczególnie dla cery tłustej  

i mieszanej, dla której ciężko dobrać odpowiednie produkty do pielęgnacji  

i makijażu [Janiczek i Ruprich 2017].  

Żeby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na ten karotenoid w przemyśle ko-

smetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i paszowym, podejmowane są 

działania w celu opracowania opłacalnych ekonomicznie bioprocesów alterna-

tywnych dla obecnej syntezy chemicznej. Wiele badań wskazuje na konieczność 

poszukiwania naturalnego źródła astaksantyny jako metody produkcji gwarantu-

jącej korzystne właściwości tego związku. Jednak do tej pory naturalna astak-

santyna z H. pluvialis, P. rhodozyma czy P. carotinifaciens nie była konkuren-

cyjna cenowo wobec astaksantyny syntetyzowanej chemicznie [Schmidt i in. 

2011]. 
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Podsumowanie i perspektywy na przyszłość 

Ochronne działanie karotenoidów na skórę wpływa na ich szerokie wykorzy-

stanie w kosmetologii – jako składników emulsji kosmetycznych, nutraceuty-

ków, kosmeceutyków i fotoprotektantów. Karotenoidy ze względu na silne dzia-

łanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i immunomodulujące zwiększają ochro-

nę skóry przed promieniowaniem UV, zapewniając długotrwałą ochronę przed 

fotostarzeniem i przyczyniając się do poprawy jej ogólnego wyglądu. Związki 

te, aplikowane doustnie lub miejscowo, mogą być pomocne w leczeniu niektó-

rych fotodermatoz, chorób zapalnych skóry czy niwelowaniu zmian pigmenta-

cyjnych. W praktyce lepsze efekty pielęgnacyjne lub/i lecznicze można uzyskać 

raczej dzięki karotenoidom pochodzenia naturalnego niż ich syntetycznym od-

powiednikom. Ze względu na szybki rozwój nanotechnologii obiecujące wydaje 

się wykorzystanie nanonośników, które mogą umożliwić bardziej efektywny 

transport karotenoidów przez błony komórkowe, a tym samym zwiększenie ich 

aktywności biologicznej. Niezbędne są również wysiłki na rzecz poszerzenia 

wiedzy na temat już znanych oraz wciąż nieodkrytych karotenoidów, ich skut-

ków prozdrowotnych i ochronnych, a także interakcji z innymi przeciwutlenia-

czami. Postęp w zakresie optymalizacji strategii doustnego i miejscowego sto-

sowania karotenoidów oraz zastosowanie nowych technologii mających na celu 

efektywniejsze ich dostarczanie do komórek pozwolą na lepsze wykorzystanie 

potencjału tych substancji w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry. 
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Streszczenie. Przemysł kosmetyczny wykorzystuje wysoką biologiczną aktywność 

karotenoidów w wielu rodzajach kosmetyków, nutrikosmetyków i kosmeceutyków. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy literatury można stwierdzić, że różne związki 

z grupy karotenoidów mogą istotnie wpływać na poprawę kondycji skóry i redukować 

skutki fotostarzenia. Stosowane są one jako składniki filtrów chroniących przed promie-

niowaniem UV, kremów poprawiających koloryt skóry lub środków doustnych wpływa-

jących pozytywnie na jej wygląd. Ponadto mogą mieć zastosowanie w preparatach redu-

kujących zmiany pigmentacyjne, w tym zapobiegających powstawaniu piegów. Ko-

rzystna rola karotenoidów związana jest głównie, chociaż nie tylko, z ich aktywnością 

antyoksydacyjną, np. wobec tlenu singletowego oraz rodników peroksylowych. Posze-

rzenie wiedzy dotyczącej karotenoidów może pomóc w zidentyfikowaniu nowych 

związków należących do tej grupy, ustalić ich znaczenie prozdrowotne oraz ocenić po-

tencjalne zastosowanie w kosmetologii. Ponadto nowy trend dotyczący pozyskiwania 

bioaktywnych składników do zastosowań kosmetycznych, w tym karotenoidów, z pro-

duktów ubocznych przemysłu spożywczego sprzyja zrównoważonemu rozwojowi oraz 

redukcji odpadów. 

Słowa kluczowe: astaksantyna, fotostarzenie, karoteny, ksantofile, nutrikosmetyki 
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Występowanie i aktywność biologiczna saponin 

Marta Dmitruk1 , Bożena Denisow1 , Mirosława Chwil1 ,  

Renata Matraszek-Gawron1 , Małgorzata Bożek1  

Saponiny (saponozydy) pod względem chemicznym stanowią niejednorodną 

grupę metabolitów wtórnych należących do związków glikozydowych. Ich czą-

steczka zbudowana jest z łańcucha 3–5 monocukrów (prostych lub rozgałęzio-

nych) oraz składnika niecukrowego aglikonu (sapogeniny) o charakterze stero-

lowym lub terpenowym połączonego z cukrowcem wiązaniem glikozydowym 

[Rao i Gurfinkel 2000, Sędek i Michalik 2005, Vincken i in. 2007, Parus 2013]. 

Wśród cukrowców w saponinach występują przeważnie: glukoza, galaktoza, 

ramnoza, ksyloza, fukoza, arabinoza, a niekiedy spotyka się kwas galakturono-

wy i glukuronowy. Sterolowy charakter aglikonu uwarunkowany jest obecnością 

zasadowego steranu zbudowanego z 27 atomów węgla, natomiast charakter ter-

penowy związany jest z występowaniem α-amyryny o 30 atomach węgla [Jenner 

i in. 2005, Sędek i Michalik 2005, Sahu i in. 2008, Parus 2013].  

Obecność saponin stwierdzono w różnych surowcach ok. 500 gatunków ro-

ślin, należących do ponad 90 rodzin botanicznych, naturalnie występujących 

w różnych strefach klimatycznych. Związki te występują także u bezkręgowców 

morskich [Rao i Gurfinkel 2000, Sędek i Michalik 2005, Parus 2013]. Saponiny 

sterolowe są stosunkowo mało rozpowszechnione, występują wśród roślin 

z rodzin: Liliaceae (liliowate), Agavaceae (agawowe), Dioscoreaceae (pochrzy-

nowate). Z kolei saponiny triterpenowe występują powszechnie wśród roślin  

z rodzin: Caryophyllaceae (goździkowate), Primulaceae (pierwiosnkowate), 

Sapotaceae (sączyńcowate) i wielu innych. Nazwa saponiny podchodzi z łaciń-

skiego słowa sapo oznaczającego mydło. Określenie to po raz pierwszy zostało 

użyte na początku XIX w. [Sparg i in. 2004, Sędek i Michalik 2005, Parus 

2013]. Ze względu na silnie pieniące właściwości saponin rośliny zawierające te 

związki chemiczne (np. Saponaria – mydlnica) używane były do mycia, zanim 

mydło pojawiło się w powszechnym użytku [Oldridge 2018]. Efekt pieniący 

saponin jest spowodowany obniżaniem napięcia powierzchniowego roztworu, co 

jest możliwe dzięki amfifilowemu charakterowi tych związków [Vincken i in. 
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2007, Lorent i in. 2014]. W medycynie ludowej wykorzystywano gatunki roślin 

zawierające saponiny jako przeciwzapalne, przeciwwirusowe, wykrztuśne 

[Wang i in. 2008, Sarkhel 2016].  

Wiele właściwości fizykochemicznych saponin wykorzystywano w różnych 

formach w przemyśle spożywczym [Tamura i in. 2012, Kregiel i in. 2017, Gon-

zalez i Sörensen 2020], farmaceutycznym [Guo i in. 2008, Ravi i Manasvi 2016, 

Kregiel i in. 2017, Liao i in. 2021] i kosmetycznym [Tamura i in. 2012, Bezerra 

i in. 2018, Nizioł‐Łukaszewska i Bujak 2018]. Obecny trend używania kosmety-

ków pochodzenia naturalnego wpłynął na poszukiwanie kolejnych możliwości 

w formułowaniu nowych naturalnych, bezpiecznych i skutecznych kosmetyków 

jako zamienników dla powszechnie stosowanych środków chemicznych [Bezer-

ra i in. 2018, Nizioł-Łukaszewska i Bujak 2018, Herranz-López i Barrajón- 

-Catalán 2020]. Do saponiny należą liczne biologicznie aktywne związki che-

miczne, które obecnie zyskały szerokie zainteresowanie w branży kosmetycznej 

jako naturalne składniki wielu receptur środków myjących [Aghel i in. 2010, 

Nizioł-Łukaszewska i Bujak 2018], pieniących [Yang i in. 2010, Aktas i Tontul 

2021] i emulgujących [Bezerra i in. 2018, Nkafamiya i in. 2018]. Saponiny są 

także szeroko wykorzystywane jako składniki aktywne w kosmetyce, głównie ze 

względu na swoją aktywność przeciwutleniającą [Bezerra i in. 2018, Doost i in. 

2019], przeciwzapalną [Hassan i in. 2012, Bai i in. 2018], regenerującą [Sevim-

li-Gür i in. 2011, Kim i in. 2020] i przeciwstarzeniową [Lin i in. 2021]. 

Celem pracy było określenie występowania saponin w wybranych surowcach 

roślinnych oraz ich aktywności antyoksydacyjnej i przeciwzapalnej na podsta-

wie analizy oryginalnych publikacji naukowych.  

Występowanie saponin w wybranych surowcach roślinnych 

Saponiny są gromadzone w różnych organach roślin. U wielu gatunków me-

tabolity te występują w korzeniach, u innych w zielu, liściach, kwiatach i nasio-

nach. Grupa saponin jest bardzo zróżnicowana pod względem struktury che-

micznej. Fitozwiązki te wykazują szeroki zakres działania fitoterapeutycznego 

(tab. 1 i 2).  

 

 

 

 

 

 



 47 

Tabela 1. Saponiny triterpenowe w wybranych surowcach roślinnych 

 
Gatunek 

rośliny 

i rodzina 

Surowiec Saponiny (aglikon) Działanie Źródło 

Acacia victo-

riae Mimosa-

ceae 

Acacia 

victoriae 

semen 

awicyna C, D, G  

(kwas oleanolowy) 

antymutagenne,  

przeciwnowotworowe,  

permeabillizacja błon  

Haridas i in. 2001, 

Xu i in. 2009 

Aesculus 

hippocasta-

num Hippoca-

stanaceae 

Hippoca-

stani semen 

escyna 

(protoescygenina, 

baryngtogenina C) 

przeciwwirusowe,  

przeciwzapalne, przeciwwy-

siękowe, antyoksydacyjne, 

uszczelniające naczynia 

krwionośne, przeciwnowo-

tworowe, hipoglikemizujące, 

hemolityczne 

Bader i in. 2000, 

Geisler i in. 2020 

Astragalus 

membrana-

ceus 

Fabaceae  

Astragali 

radix 

saponina AS I  

(astragalusaponina) 

antyoksydacyjne,  

hipoglikemizujące, 

fibrynolityczne,  

przeciwnowotworowe,  

immunomodulacyjne 

Yin i in. 2004,  

Lee i in. 2013 

Bupleurum sp. 

Apiaceae 

Bupleuri 

radix 

saikosaponiny A, B, D2, 

fruticesaponina B,  

rotundiozydy A, C, E, F 

(kwas echinocystowy, 

primulagenina A, kwas 

oleanolowy), biodesmozy-

dowa fruticesaponina B 

przeciwwirusowe,  

przeciwzapalne,  

przeciwbólowe,  

przeciwnowotworowe 

Hsu i in. 2004, 

Achouri i in. 2017 

Glycyrrhiza 

glabra 

Fabaceae 

Glycyrrhi-

zae radix 
glicyryzyna 

przeciwwirusowe,  

przeciwzapalne, wykrztuśne,  

spazmolityczne, hemolityczne 

Alexyuk i in. 2019 

Glycine max 

Fabaceae 

Glycine 

semen 

saponazyd A, B  

(gypsogenina) 

antyoksydacyjne,  

antymutagenne, przeciwwiru-

sowe, przeciwnowotworowe,  

pianotwórcze 

Kim i in. 2004, 

Góral i Wojciechow-

ski 2020 

Gynostemma 

pentaphyllum 

Cucurbitaceae 

Gynostem-

mae herba, 

folium, 

radix 

gypenozydy (dammaran) 

antyoksydacyjne,  

hipoglikemizujące,  

melanogenne 

Chen i in. 2019, 

Tsang i in. 2019 

Gypsophila 

paniculata 

Caryophylla-

ceae 

Gypsophilae 

radix 
gipsozyd A (gypsogenina) 

wykrztuśne,  

antyoksydacyjne,  

przeciwdrobnoustrojowe 

Weng i in 2009, 

Kołodziej i in. 2019 

Hedera helix 

Araliaceae 

Hederae 

folium 

hederasaponina C 

α-hederyna  

(hederakozyd B, C) 

wykrztuśne, spazmolityczne, 

przeciwgrzybicze,  

pierwotniakobójcze,  

hemolityczne 

Sparg i in. 2004, 

Tatia i in. 2019 

Herniaria 

glabra Ca-

ryophyllaceae 

Herniariae 

herba 
glabroidy A, B 

przeciwbakteryjne, 

spazmolityczne 

Danloy i in. 1994, 

Sparg i in. 2004  

Lysimachia 

sikokiana 

Primulaceae 

Lysimachia 

herba 
sakurasosaponiny 

przeciwbakteryjne,  

przeciwgrzybicze 

Sparg i in. 2004, 

Podolak i in. 2013 
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Panax  

ginseng 

Araliaceae 

Ginseng 

radix,  

rhizoma 

ginsenozydy Rg1, 

Rg2, Rh1, Rh2, R0 

(panaksozydy;  

kwas oleanolowy, 

protopanaksadiol, 

protopanaksatriol) 

antyoksydacyjne, psychopo-

budzające, przeciwnowotwo-

rowe, obniżają poziom LDL- 

-cholesterolu, immunomodu-

lacyjne, przeciwbólowe 

Sparg i in. 2004, 

Guo i in. 2021 

Primula  

officinalis, P. 

elatior  

Primulaceae 

Primulae 

radix 

primulasaponina A  

(protoprimulagenina A) 

wykrztuśne,  

przeciwgrzybiczne,  

moczopędne 

Sparg i in. 2004, 

Włodarczyk i in. 

2020 

Quillaja 

saponaria 

Quillajaceae 

Quillajae 

cortex 
saponazydy A i B 

immunostymulujące, prze-

ciwwirusowe, przeciwgrzy-

biczne, przeciwbakteryjne, 

przeciwpasożytnicze i prze-

ciwnowotworowe, obniżają 

poziom LDL-cholesterolu 

Schöpke i Hiller 

1990, Fleck i in. 

2019 

 
Tabela 2. Saponiny steroidowe w wybranych surowcach 

 

Gatunek Surowiec Saponiny Działanie Autor 

Agave sp. 

Agavaceae Agavea 

folium 
hekogenina 

przeciwutleniające, prze-

ciwwirusowe, przeciwbakte-

ryjne, przeciwnowotworowe, 

hemolityczne 

Simmons-Boyce  

i Tinto 2007,  

Sidana i in. 2016 

Digitalis 

purpurea,  

D. lanata 

Plantagina-

ceae 

Digitalis 

purpureae 

folium, 

Digitalis 

lanatae 

folium 

gitonina (gitogenina), 

digitonina (digitogenina), 

digalonina (digalogenina), 

tigonina (tigogenina) 

uspokajające,  

przeciwnowotworowe 

Kawasaki  

i Nishioka 1964 

Dioscorea 

tokoro,  

D. composita,  

D. mexicana 

Dioscoreaceae 

Dioscorea 

rhizoma 
dioscyna (diosgenina) przeciwzapalne 

Hernández- 

-Vázquez i in. 2020 

Saponaria 

officinalis  

Caryophylla-

ceae 

Saponariae 

radix 

saponazyd A, B  

(gypsogenina) 

wykrztuśne, obniżające 

poziom LDL-cholesterolu,  

pianotwórcze 

Schöpke i Hiller 

1990, Gonzales  

i Sörensen 2020 

Ruscus  

aculeatus 

Asparagaceae 

Rusci  

aculeati 

rhizoma 

ruskogenina, 

neuroruskogenina, ruscyna 

przeciwzapalne,  

przeciwnowotworowe 

Sparg i in. 2004, 

Masullo i in. 2016 

Trigonella 

foenum-

graecum 

Fabaceae 

Trigonellae 

foenugraeci 

semen  

dioscyna (diosgenina) 
przeciwzapalne,  

przeciwhiperglikemiczne 

Kolhe i Rachh 

2018 

Yucca sp.,  

Yucca  

filamentosa 

Agavaceae 

Yucca  

filamentosa 

herba 

smilanina (smilagenina), 

tigonina (tigogenina) 

przeciwzapalne,  

hemolityczne,  

przeciwdrobnoustrojowe 

Hassan i in. 2010 
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Działanie antyoksydacyjne 

Wolne rodniki powstają w reakcji utleniania w odpowiedzi na różne czynniki 

uszkadzające komórki. Powodują wysuszenie i zmianę pigmentacji skóry oraz 

nieprawidłowe gromadzenie elastyny [Herrling i in. 2008, Kusumawati i Indray-

anto 2013]. W konsekwencji pojawiają się zmarszczki i oznaki fotostarzenia 

[Chuarienthong i in. 2010, Shanbhag i in. 2019]. Dostępne na rynku różne grupy 

kosmetyków zawierają m.in. aktywne składniki przeciwutleniające, które, wią-

żąc wolne rodniki, hamują proces utleniania oraz pełnią funkcję ochronną przed 

stresem oksydacyjnym [Kusumawati i Indrayanto 2013, Costa i Santos 2017, 

Sedaghat Doost i in. 2018, Jarzębski i in. 2020]. 

W surowcach roślinnych występuje kilka grup związków chemicznych  

o zróżnicowanej aktywności przeciwutleniającej, m.in.: flawonole, flawonoidy, 

karotenoidy, olejki eteryczne, polifenole, saponiny, stylbeny i terpeny. Antyok-

sydanty te wykorzystano w wielu recepturach kosmetycznych. Uzyskane prepa-

raty kosmetyczne zazwyczaj zawierają kombinacje wielu ekstraktów roślinnych 

otrzymywanych np. z: Aesculus hippocastanum L., Camellia sinensis (L.)  

O. Kuntze, Glycyrrhiza glabra L., Panax ginseng Meyer, Primula officinalis Jacq., 

Saponaria officinalis L., Trigonella foenum-graecum L., Yucca sp. [Sharma i in. 

2016, Smułek i in. 2017, Tugce Ozkan i in. 2017, Jiménez-Pérez i in. 2018, 

Becker i in. 2019, Jarzębski i in. 2019, Lee i in. 2019, Ronsisvalle i in. 2020].  

Wśród saponin wyizolowanych z trzech gatunków: Glycyrrhiza glabra L. 

(Fabaceae), Viola tricolor L. (Violaceae) i Solanum dulcamara L. (Solanaceae) 

najwyższy potencjał antyoksydacyjny wykazał ekstrakt z V. tricolor, natomiast 

najsilniejszą zdolność do zmniejszania działania drażniącego odnotowano  

u S. dulcamara. Wyizolowane saponiny z tych taksonów zastosowane w recep-

turze żelu do mycia ciała na bazie składników pochodzenia naturalnego zmniej-

szały potencjał podrażnienia skóry o około 40–50% w porównaniu z próbą kon-

trolną niezawierającą saponozydów [Nizioł-Łukaszewska i Bujak 2018]. 

Wykazano, że aktywność przeciwutleniająca zawierających saponiny i fenole 

ekstraktów z Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae) i Agave sisalana Perrine ex 

Engelm. (Agavoideae) była wyższa o 25% w porównaniu z wyizolowanymi 

poszczególnymi saponinami. Grupa tych związków pochodząca z Z. joazeiro 

miała działanie antygrzybiczne przeciwko Candida albicans (156 μg/ml)  

i Aspergillus niger (312,5 μg/ml), natomiast pozyskana z A. sisalana nie wyka-

zała takiej aktywności [Ribeiro i in. 2013]. 

W badaniach in vitro stwierdzono działanie antyoksydacyjne saponin wyeks-

trahowanych z Trichosanthis radix – korzenia Trichosanthis kirilowii Maxim 

(Cucurbitaceae) przy wykorzystaniu metody DPPH, zaś in vivo potwierdzono tę 
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aktywność w testach na dysmutazę ponadtlenkową i dehydrogenazę mleczanową 

oraz zawartość aldehydu malonowego i całkowitą zdolność antyoksydacyjną. 

Z rezultatów tych badań wynika, że saponiny we frakcji n-butanolowej mogą 

być potencjalnym produktem antyoksydacyjnym, ponieważ stres oksydacyjny 

był łagodzony przez CCl4 [Chen i in. 2014]. 

W innym eksperymencie bogata w saponiny i fenole odtłuszczona mączka 

z nasion Hibiscus cannabinus L. (Malvaceae) zawierała największą ilość związ-

ków fenolowych i saponin w postaci pochodnych n-butanolu, następnie ekstrak-

tu etanolowego i wodnego [Chan i in. 2014]. W wielu testach antyoksydacyj-

nych potwierdzono, że frakcja butanolu miała wyższą aktywność antyoksyda-

cyjną w porównaniu z dwoma pozostałymi. Aktywność ta była silnie skorelowa-

na z zawartością wymienionych dwóch grup antyoksydantów. Uwzględniając, 

że te trzy analizowane frakcje były bogate w związki przeciwutleniające, stwier-

dzono, że mączka z nasion H. cannabinus może stanowić potencjalny składnik 

aktywny w nutraceutykach, w naturalnych konserwantach i żywności funcjonal-

nej [Chan i in. 2014].  

Działanie przeciwzapalne 

Aktywność przeciwzapalna jest jednym z najważniejszych i najlepiej udo-

kumentowanych działań właściwości biologicznych saponin. Istnieją obiecujące 

dane dotyczące możliwości ich wykorzystania w leczeniu schorzeń neurodegra-

dacyjnych, które są obecnie ważnym problemem zdrowotnym [Jang i in. 2013]. 

W badaniach przeprowadzonych na linii unieśmiertelnionych komórek mikro-

gleju myszy BV2 potwierdzono, że saponiny pozyskane z korzeni Platycodon 

grandiflorus (rozwaru wielkokwiatowy, Campanulaceae) wyraźnie ograniczały 

indukowane lipopolisacharydem (LPS) uwalnianie neurotoksycznych mediato-

rów prozapalnych, w tym tlenku azotu (NO) i prostagalandyny E2 (PGE2) oraz 

prozapalnych cytokin, TNF-α i interleukiny-1β (IL-1β), nie powodując przy tym 

efektu cytotoksycznego. Jednocześnie saponiny zmniejszały aktywność jądro-

wego czynnika transkrypcyjnego NF kappa (NF-κB), zapobiegając jego translo-

kacji z cytoplazmy do jądra, hamowały również indukowaną obecnością LPS 

fosforylację serynowo-treoninowej kinazy białkowej B (AKT) oraz kinazy biał-

ka aktywowanego przez mitogen (MAPK). Przeciwzapalne działanie saponin 

jest zatem efektem hamowania aktywacji NF-κB i szlaków sygnałowych kinazy 

3-fosfatydyloinozytolu i kinazy białkowej AKT (PI3K/AKT) oraz MAPK [Jang 

i in. 2013]. Z badań na liniach komórkowych BV2 oraz męskich osobnikach 

myszy szczepu ICR (20–30 g), przeprowadzonych przez zespół badaczy kiero-
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wany przez Lee [2012] wynika, że triterpenowe saponiny izolowane z Cau-

lophyllum thalictroides (Berberidaceae) ograniczały indukowaną LPS ekspresję 

syntazy NO, jak również tłumiły ekspresję TNF-α, IL-1β, i IL-6 w komórkach 

mikrogleju oraz hamowały wyrażanie COX-2, NOS i cytokin prozapalnych  

w nadnerczach myszy, wykazując w ten sposób działanie przeciwzapalne. Zda-

niem autorów gatunek ten może mieć potencjalne terapeutyczne zastosowanie  

w łagodzeniu objawów chorób związanych ze stanem zapalnym.  

Wyniki przedklinicznych badań przeprowadzonych na myszach Swiss Albino 

(17–27 g) oraz szczurach Wistar (150–200 g), na podstawie karageninowego 

testu obrzęku łapy, wskazują na obiecujące działanie dotyczące przeciwzapalnej 

aktywności ekstraktów saponin z różnych organów pięciu nigeryjskich gatun-

ków roślin leczniczych [Hassan i in. 2012]. Badane gatunki: Dichrostachys cine-

rea Linn (liście), Ficus iteophylla Miq (kora i łodygi), Schwenkia americana 

Linn (całe rośliny), Asparagus africanus Lam (kłącza), Indigofera pulchra Willd 

(liście) redukowały stan zapalny odpowiednio w: 72%, 66%, 61%, 55% i 40%. 

Jednakże konieczne są dalsze badania nad terapeutycznymi właściwościami 

ekstraktów saponinowych ww. gatunków oraz izolacja i szczegółowa identyfi-

kacja występujących w nich saponin. W badaniach z wykorzystaniem jako 

obiektu biologicznego niespokrewnionej wielofunkcyjnej rasy szczurów albino-

sów CD® IGS (Sprague Dawley) o masie 180–200 g wykazano, że wzbogacona 

w saponiny butanolowa frakcja wodnoalkoholowego ekstraktu z Agave britto-

niana T. subsp. brachypus jest w głównym stopniu odpowiedzialna za przeciw-

zapalny efekt uzyskany w ostrych i przewlekłych modelach eksperymentalnych 

[González-Madariaga i in. 2020].  

W ostrym modelu karageninowego obrzęku łapy szczura najwyższy stopień 

łagodzenia stanu zapalnego stwierdzono po trzech godzinach leczenia w obrębie 

grupy osobników otrzymujących dawki 50 mg/kg i 100 mg/kg frakcji wzboga-

conej w saponinę. Z kolei w modelu przewlekłym przeciwzapalne działanie 

ekstraktu butanolowego wzbogaconego saponinami (100 mg/kg) przejawiało się 

zmniejszeniem suchej masy ziarniniaka oraz zwiększeniem procentowego po-

wstrzymania stanu zapalnego [González-Madariaga i in. 2020]. Potrzebne są 

jednak dalsze badania w kierunku poszukiwania nowych fitozwiązków z grupy 

saponin o wysokiej aktywności przeciwutleniającej i przeciwzapalnej oraz próby 

kliniczne potwierdzające ich skuteczność w przygotowanej recepturze farmaceu-

tycznej lub kosmetycznej, a także określenie standaryzacji i bezpieczeństwa ich 

stosowania.  
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Podsumowanie 

Ważnym czynnikiem przy formowaniu naturalnego produktu jest dobór m.in. 

odpowiednich antyoksydacyjnych związków chemicznych, potwierdzających 

stabilność oraz synergiczne ich działanie w produktach farmaceutycznych lub 

kosmetycznych. Aktywność biologiczna saponin triterpenowych i steroidowych 

jest zróżnicowana. Obejmuje m.in. działanie: przeciwwirusowe, przeciwbakte-

ryjne i przeciwgrzybiczne, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, spazmolityczne  

i wykrztuśne. Obiecujące dane wskazują na przeciwzapalną aktywność saponin 

pozyskanych z Platycodon grandiflorus, Caulophyllum thalictroides, Schwenkia 

americana, Asparagus africanus, Dichrostachys cinerea, Ficus iteophylla, Indi-

gofera pulchra oraz Agave brittoniana T. subsp. brachypus, co uzasadnia ich 

zastosowanie w łagodzeniu stanów zapalnych. Działanie przeciwzapalne sapo-

nin jest efektem hamowania aktywacji NF-κB oraz szlaków sygnałowych kinazy 

3-fosfatydyloinozytolu i kinazy białkowej AKT (PI3K/AKT) oraz MAPK. Moż-

liwe jest wykorzystanie saponin o aktywności antyoksydacyjnej i przeciwzapal-

nej do opracowania nowych receptur mogących znaleźć zastosowanie w lecze-

niu schorzeń neurodegradacyjnych, które są obecnie ważnym problemem zdro-

wotnym. 
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Streszczenie. Saponiny zbudowane są z łańcucha 3–5 monocukrów (prostych lub rozga-

łęzionych) i składnika niecukrowego aglikonu (sapogeniny), połączonego z cukrowcem 

wiązaniem glikozydowym. W królestwie roślin występują w środowisku naturalnym 

w ok. 500 gatunkach notowanych w różnych strefach klimatycznych. Taksony te groma-

dzą saponiny w różnych surowcach: korzeniach, zielu, kwiatach i nasionach. Wysoka 

zdolność saponin do obniżania napięcia powierzchniowego roztworów wodnych powo-

duje, że w kontakcie z wodą mogą tworzyć pianę. Saponiny wyizolowane z rodzajów 

m.in.: Aesculus, Agave, Bupleurum, Camellia, Dioscorea, Glycyrrhiza, Panax, Primula,

Ruscus, Saponaria Trigonella, Yucca wykazywały wysoką aktywność antyoksydacyjną.

Z kolei obiecujące dane wskazują na przeciwzapalną aktywność saponin pozyskanych

z rodzaju: Agave, Asparagus, Caulophyllum, Dichrostachys, Ficus, Indigofera, Platyco-

don i Schwenkia. Łagodzenie stanów zapalnych jest efektem hamowania aktywacji

NF-κB oraz szlaków sygnałowych kinazy 3-fosfatydyloinozytolu i kinazy białkowej

AKT (PI3K/AKT) oraz MAPK. Saponiny o aktywności antyoksydacyjnej i przeciwza-

palnej mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu schorzeń neurodegradacyjnych, które są

obecnie ważnym problemem zdrowotnym.

Słowa kluczowe: surowce roślinne, fitozwiązki, saponozydy, aktywność antyoksyda-

cyjna, działanie przeciwzapalne 
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Zastosowanie olejków eterycznych w kosmetologii 

Magdalena Walasek-Janusz1 , Ewa Dorota Zalewska1 , 

Grażyna Zawiślak1 , Robert Gruszecki1

Olejki eteryczne to szeroko rozpowszechnione w świecie roślin metabolity 

wtórne. Są to lotne, lipofilowe, płynne substancje, których najważniejszymi 

składnikami są terpeny. Olejki eteryczne pod względem chemicznym stanowią 

wieloskładnikowe, płynne mieszaniny związków seskwiterpenowych i monoter-

penowych oraz ich pochodnych, w tym również pochodnych aromatycznych. 

Najczęściej występującymi pochodnymi są substancje o charakterze ketonów, 

alkoholi, estrów, aldehydów czy eterów. Olejki eteryczne uzyskuje się najczę-

ściej podczas destylacji z parą wodną lub przez ekstrahowanie określonym roz-

puszczalnikiem materiału roślinnego [Rassem i in. 2016, Kohlmünzer 2017, 

Wolski i in. 2017]. Cechą charakterystyczną olejków jest ich bardzo duże zróż-

nicowanie. Pod względem składników stanowią mieszaninę kilku, kilkudziesię-

ciu, a czasem nawet ok. 400 różnych substancji chemicznych. Ze względu na 

aktywność farmakologiczną oraz zapach tych związków zastosowanie ich 

w kosmetologii jest bardzo różnorodne [Trytek i in. 2007, Bakkali i in. 2008, 

Abers i in. 2021]. Mieszaniny tworzące olejki najczęściej różnią się zawartością, 

stężeniem oraz właściwościami składników wchodzących w ich skład. Najczę-

ściej o aktywności danego olejku decyduje związek, którego stężenie procento-

we w mieszaninie jest największe.  

Celem pracy było przedstawienie właściwości olejków eterycznych stosowa-

nych w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kosmetologii oraz w aro-

materapii.  

Właściwości olejków eterycznych 

Różnorodność substancji występujących w olejkach eterycznych decyduje 

o ich szerokim zakresie działania. Dane literaturowe wskazują, że znajdują one

zastosowanie zarówno w lecznictwie, jak i praktyce kosmetycznej jako związki

o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, prze-
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ciwgrzybiczym i antyseptycznym. Bardzo ważnym aspektem użytkowym olej-

ków eterycznych jest możliwość wykorzystania ich walorów zapachowych  

i dużej lotności w aromaterapii [Bennike i Johansen 2018]. Aromaterapia jest 

zaliczana do medycyny tradycyjnej, w której stosuje się produkty pochodzenia 

naturalnego, najczęściej są to związki i ich mieszaniny otrzymywane z różnych 

części roślin. Według Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego (PTA) 

[2021] olejki eteryczne stosowane w aromaterapii wprowadzane są do organi-

zmu za pomocą dróg oddechowych w postaci inhalacji, poprzez wąchanie  

i wdychanie oraz poprzez skórę w postaci różnego rodzaju kosmetyków, oliwek 

i maści leczniczych bądź poprzez masaże, kąpiele i kompresy. W aromaterapii 

nigdy nie należy podawać olejków drogą doustną oraz w domowej aromaterapii 

również nie zaleca się stosowania olejków nierozcieńczonych, ponieważ mogą 

one doprowadzić do ciężkich działań niepożądanych w miejscu aplikacji [PTA 

2021].  

Olejki eteryczne ze względu na bogactwo składników wykazują szerokie 

działanie farmakologiczne oraz fizjologiczne na organizm człowieka, dlatego też 

wykorzystywane są zarówno w profilaktyce, jak i w terapii wielu schorzeń. Sto-

sowane są w kosmetologii, do produkcji kosmetyków, jak również jako składni-

ki zabiegów pielęgnacyjnych czy też masaży, kąpieli leczniczych [Marwicka  

i in. 2015]. Cechą charakterystyczną prawie wszystkich olejków jest działanie 

antyseptyczne dzięki zawartości np. związków fenolowych oraz tymolu i euge-

nolu. Najbardziej znanym olejkiem o szerokim spectrum działania przeciwbakte-

ryjnego jest olejek z drzewa herbacianego, który jest skuteczny wobec ponad  

30 szczepów bakterii [Sienkiewicz i in. 2007, Hołderna-Kędzia 2010, Kaniew-

ska 2011, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2012]. Działanie przeciwbakteryjne olej-

ków w kosmetologii jest wykorzystywane w leczeniu bakteryjnych chorób skó-

ry, w leczeniu trądziku i łupieżu oraz przy wyrobie kosmetyków, gdyż są one 

stosowane jako konserwanty. Ponadto olejki eteryczne wykazują działanie prze-

ciwgrzybicze, przeciwzapalne, pielęgnacyjne, antyseptyczne, przeciwbólowe 

oraz antycellulitowe. Przykładem takiego olejku jest olejek cedrowy [Matuszew-

ska 2010]. 

Działanie drażniące skórę 

Olejki eteryczne mogą być aplikowane zewnętrznie jako środki drażniące 

skórę. Podane bezpośrednio na jej powierzchnię powodują podrażnienie zakoń-

czeń nerwowych, czego efektem jest zaczerwienienie, niekiedy wywołują stan 

zapalny czy też alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Do olejków drażniących 
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zaliczane są przede wszystkim te, które w swym składzie mają m.in. pinen, li-

monen, borneol, kamforę, izosiarkocyjaniany, cyneol i są to np. olejki terpenty-

nowe, olejek rozmarynowy, eukaliptusowy, sandałowy czy też olejek gorczyco-

wy [Kohlmünzer 2017, Bennike i Johansen 2018].  

Rozwiązaniem bardzo obiecującym i pomijającym efekt podrażnienia jest 

wykorzystanie nanostruktur jako nośników substancji czynnych wchodzących  

w skład olejków eterycznych. Przykładem takiego zastosowania jest eugenol 

wykazujący działanie przeciwzapalne i właściwości przeciwutleniające. Związek 

ten może być w takiej postaci transportowany w głębsze warstwy skóry, wywo-

łując zamierzony efekt terapeutyczny a niwelując działania niepożądane [De 

Araújo Lopes i in. 2018]. 

Olejki eteryczne działające drażniąco na skórę mogą być wykorzystane lecz-

niczo szczególnie jako środki przeciwbólowe oraz rozgrzewające. Zwłaszcza 

odpowiednio rozcieńczone mogą być także stosowane w leczeniu różnego ro-

dzaju dermatoz. Najnowsze badania wskazują, iż olejek lawendowy oraz jego 

składniki: linalol i octan linalilu po miejscowym podaniu wykazują bardzo dużą 

skuteczność w zmniejszaniu objawów łuszczycy [Rai i in. 2020]. 

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa 

Jedną z najważniejszych aktywności farmakologicznych olejków eterycznych 

jest działanie przeciwbakteryjne. Obecnie w związku z nadużywaniem antybio-

tyków obserwuje się wzrost antybiotykoodporności wśród bakterii chorobotwór-

czych. Dlatego też coraz większe znaczenie ma poszukiwanie nowych związków 

o działaniu przeciwbakteryjnym i wprowadzanie ich do kosmetologii oraz aro-

materapii. Olejki eteryczne wykazują zarówno działanie bakteriostatyczne, jak  

i bakteriobójcze. W badaniach przeprowadzonych przez Mumu i Hossain [2018] 

olejek z drzewa herbacianego wykazał aktywność wobec: Staphylococcus aure-

us, Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae, S. agalactiae, Pseudomonas aeru-

ginosa, Proteus vulgaris, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Bacillus 

subtilis i Klebsiella pneumonia, ponadto jego skuteczność była większa niż tra-

dycyjnie stosowanych antybiotyków. Natomiast olejek eukaliptusowy w prezen-

towanym badaniu okazał się najbardziej skuteczny wobec szczepów bakterii  

S. aureus, P. vulgaris i A. hydrophila. Olejek z drzewa herbacianego, dodatkowo 

posiada działanie przeciwbakteryjne wobec szczepu P. aeruginosa izolowanego 

bezpośrednio od pacjentów klinicznych z miejscowymi infekcjami skórnymi 

[Rajeshnidhi i Mahesh 2019]. Zastosowany w kosmetykach do ciała, takich jak 

balsam i mydło do mycia rąk wykazywał silne działanie przeciwbakteryjne 
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zwłaszcza wobec szczepu S. aureus oraz E. coli [Huynh i in. 2012]. Olejki ete-

ryczne z powodzeniem mogą być stosowane w leczeniu grzybic skóry, przykła-

dem takiego olejku jest olejek tymiankowy otrzymywany z Thymus vulgaris.  

W badaniach przeprowadzonych przez Moazeni i in. [2021] zarówno olejek, jak 

i jego główny składnik – tymol – były skuteczne w zwalczaniu dermatofitów,  

w tym Candida albicans, C. glabrata i C. parapsilosis oraz wobec izolowanego 

szczepu Aspergillus fumigatus. W badaniach przeprowadzonych przez Boukha-

tema i in. [2020] olejek tymiankowy wykazał znaczące działanie przeciwgrzybi-

cze wobec drożdżaków i grzybów strzępkowych, tj. wobec Candida tropicalis, 

C. albicans, C. parapsilosis oraz Aspergillus terreus i A. fumigatus. Wymienione 

powyżej doniesienia naukowe wskazują na wysoką skuteczność olejków ete-

rycznych zarówno wobec bakterii, jak i grzybów. Daje to bardzo duże nadzieje 

co do zastosowania tych substancji jako skutecznego środka w leczeniu zakażeń 

grzybiczych i bakteryjnych, w tym skórnych.  

Najnowsze doniesienia literatury wskazują, iż nie tylko olejki, ale także po-

szczególne ich składniki wykazują działanie przeciwbakteryjne. Spośród mono-

terpenów acyklicznych, monocyklicznych i dicyklicznych największą efektyw-

ność wobec wzorcowych szczepów bakterii i grzybów wykazał cytral, borneol, 

α-terpineol i p-cymen. Najwyższą aktywność bakteriobójczą wobec S. aureus 

wykazał cytronelol, geraniol oraz octan geranylu, natomiast linalol okazał się 

być skuteczny wobec E. coli. Spośród substancji czynnych wchodzących  

w skład olejków eterycznych silną aktywność wobec S. aureus wykazały także 

α-bisabolol, chamazulen, izoeugenol i α-azaron. Działanie przeciwgrzybicze 

wobec C. albicans wykazał geraniol, octan geranylu, cytronelol, cytronelal, 

mentol, α-pinen, octan bornylu, tujon oraz chamazulen, farnezol i α-bisabolol 

[Kaniewski i in. 2016]. W badaniach przeprowadzonych z wykorzystaniem 19 

olejków eterycznych, w tym m.in.: olejku z drzewa herbacianego, tymiankowe-

go, z oregano, lawendowego, miętowego i rozmarynowego, dokonano oceny ich 

aktywności wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz 

grzybów. Wykazano, że spośród wszystkich badanych składników olejków ete-

rycznych z drzewa herbacianego, rozmarynu i cynamonowca wonnego (olejek 

kasjowy) substancje lotne są najlepszymi środkami przeciwbakteryjnymi o sze-

rokim spectrum działania [Abers i in. 2021]. 

Działanie przeciwzapalne 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, olejki eteryczne wykazują także silne 

działanie przeciwzapalne. Badania przeprowadzone w warunkach in vitro i in vivo 
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wykazały, iż olejki eteryczne mają zdolność do hamowania enzymów procesu 

zapalnego bądź hamowania syntezy i uwalniania mediatorów związanych  

z tym procesem w organizmie. Badania przeprowadzone w warunkach in vitro  

z wykorzystaniem monoterpenów, takich jak: terpinen, farnesol, β-kariofilen,  

D-limonen, trans-nerolidol, α-bisabolol, germakren D oraz octan cytronelolu, 

wykazały, iż związki te najsilniej obniżały aktywność enzymu LOX-5 będącego 

jednym z enzymów odpowiedzialnych za powstawanie procesu zapalnego  

w organizmie [Baylac i Racine 2003]. Spośród olejków eterycznych zdolność 

hamowania enzymu LOX-5 wykazały także olejki otrzymane z Cinnamomum 

zeylanicum, Aloe barbadensis, Juniperus communis, Citrus aurantium subsp. 

bergamia, Lavandula officinalis, Eucalyptus globulus, Thymus vulgaris, Illicium 

verum [Wei i Shibamoto 2010]. Badania wskazują, iż mieszaniny zawierające  

w swym składzie takie związki jak karwakrol, limonen, cytronellal i aldehyd 

cynamonowy charakteryzują się właściwościami silnie przeciwzapalnymi [Pérez 

i in. 2011].  

Olejki eteryczne jako konserwanty 

Zarówno podłoża maściowe, jak i inne komponenty wchodzące w skład pre-

paratów kosmetycznych, które warunkują właściwą przenikalność substancji 

leczniczych, są bardzo dobrą pożywką dla rozwoju drobnoustrojów. Czystość 

mikrobiologiczna stanowi o możliwości użycia danego preparatu, jak również  

o długości jego stosowania i przechowywania. Bakterie i grzyby zasiedlające 

kosmetyki przyczyniają się do pogorszenia ich jakości. Drobnoustroje bytujące 

w preparatach powodują zmiany ich konsystencji, barwy, zapachu, rozdzielenie 

faz kosmetyku czy wytrącenie się osadu. Dlatego też są one przyczyną ograni-

czenia trwałości preparatu kosmetycznego, a nawet jego dyskwalifikacji. Ponad-

to mogą powodować alergię, stany zapalne i dermatozy [Bojarowicz i in. 2018]. 

W celu zabezpieczenia kosmetyków producenci stosują różnego rodzaju środki 

konserwujące. Odpowiednio dobrane konserwanty nie mogą wywoływać efektu 

terapeutycznego, natomiast powinny charakteryzować się dobrą rozpuszczalno-

ścią, brakiem toksyczności, odpowiednim pH i dużą aktywnością przeciwdrob-

noustrojową. Ponadto nie powinny powodować podrażnienia skóry, alergii  

i innych efektów ubocznych [Shaw i de Catanzaro 2009, Vandenberg i Bugos 

2021]. Dlatego też olejki eteryczne, w związku z ich działaniem przeciwbakte-

ryjnym i przeciwgrzybiczym, są bardzo dobrym wyborem jako naturalne kon-

serwanty [Kaniewski i in. 2016, Bojarowicz i in. 2018, Pal i Piotrowska 2018, 

Wiśniewska i Parzych 2019]. Jak wykazały badania Herman [2014], olejki ete-
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ryczne zastosowane w produkcji leków recepturowych w stężeniu 2,5% wykaza-

ły znacznie silniejsze działanie antyseptyczne aniżeli metyloparaben (syntetycz-

ny środek konserwujący) zastosowany w stężeniu 0,4%. Do znanych olejków 

eterycznych wykazujących właściwości konserwujące należą olejki: konopny, 

goździkowy, z drzewa herbacianego, rozmarynu lekarskiego, mięty pieprzowej, 

rokitnika, lawendy lekarskiej, szałwii muszkatołowej czy cynamonowca cejloń-

skiego. Wśród licznych związków chemicznych zawartych w olejkach eterycz-

nych szczególnie tymol, karwakrol, anetol i aldehyd cynamonowy odznaczają 

się silnymi właściwościami inhibicyjnymi wobec wielu gatunków drobnoustro-

jów. Związki α-bisabolol, chamazulen, izoeugenol i α-azaron chronią kosmetyki 

przed wzrostem S. aureus, natomiast chamazulen, farnezol i α-bisabolol hamują 

wzrost C. albicans. Mechanizm działania olejków eterycznych jako konserwan-

tów polega na denaturacji białek lub inaktywacji układów enzymatycznych 

drobnoustrojów [Adaszyńska i Swarcewicz 2012]. W badaniach Herman [2014] 

wykazano, że olejek cynamonowy całkowicie hamował wzrost bakterii, drożdży 

i pleśni. Natomiast w stężeniu 2,5% może być alternatywą dla metyloparabenu 

w kosmetykach.  

Podsumowanie 

Aktualne dane literaturowe potwierdzają i wskazują szerokie możliwości 

wykorzystania olejków eterycznych w kosmetologii oraz aromaterapii ze wzglę-

du na ich udokumentowane działanie terapeutyczne. Natomiast ich właściwości 

przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze warunkują zastosowanie tych związków 

w produkcji kosmetyków, w których pełnią funkcję konserwantów. Z kolei ich 

zapach oddziałuje na strefę psychiczną, co umożliwia ich stosowanie w aromate-

rapii, bowiem relaksują, uspokajają, poprawiają nastrój oraz pomagają w zasy-

pianiu. 
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Przegląd wybranych olejków eterycznych wykorzystywanych  

w kosmetologii i aromaterapii  

Magdalena Walasek-Janusz1 , Ewa Dorota Zalewska1 ,  

Grażyna Zawiślak1 , Robert Gruszecki1  

Surowce roślinne są źródłem substancji biologicznie czynnych wykorzysty-

wanych w wielu dziedzinach medycyny oraz do produkcji kosmetyków. Olejki 

eteryczne stanowią grupę metabolitów wtórnych, które powstają na skutek za-

chodzących w roślinie procesów życiowych i zlokalizowane są w tworach egzo-

gennej lub endogennej tkanki wydzielniczej. Pozyskuje się je m.in. przez desty-

lację z parą wodną, tłoczenie na zimno, hydrodestylację lub ekstrakcję odpo-

wiednio dobranym rozpuszczalnikiem [Rassem i in. 2016]. 

Skład chemiczny olejków eterycznych jest bogaty i zróżnicowany, co decy-

duje o ich wielokierunkowej aktywności biologicznej. Zazwyczaj dominującymi 

składnikami olejków są terpeny o szerokim działaniu terapeutycznym [Bakkali  

i in. 2008, Abers i in. 2021]. Jedną z charakterystycznych cech olejków jest ich 

zapach. Z tego też względu mają one zastosowanie w aromaterapii, w produkcji 

płynów pielęgnacyjnych, kremów, balsamów, mydeł, szamponów i perfum. 

Bardzo ważną właściwością olejków jest ich działanie przeciwdrobnoustrojowe, 

dzięki któremu są wykorzystywane w produkcji kosmetyków [Bojarowicz i in. 

2018, Pal i Piotrowska 2018].  

Celem pracy było przedstawienie charakterystyki wybranych olejków ete-

rycznych stosowanych w kosmetologii i aromaterapii z uwzględnieniem ich 

właściwości leczniczych, konserwujących i pielęgnacyjnych. 

Olejek herbaciany 

Olejek herbaciany (tea tree oil – TTO) otrzymywany jest na drodze destylacji 

z parą wodną liści drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia – maleluka skrę-

tolistna). Ma on silne właściwości antyseptyczne, a ponadto działa oczyszczają-

co i odświeżająco. TTO bardzo dobrze rozpuszcza się w tłuszczach, jest sub-
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stancją lipofilną, co powoduje, że charakteryzuje się dobrą przenikalnością do 

wewnętrznych warstw skóry, do układu krążenia i układu limfatycznego. Dzięki 

właściwościom przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym olejek powoduje 

ograniczenie rozwoju grzybów, m.in. Aspergillus spp., Candida albicans oraz 

bakterii, szczególnie efektywny jest w stosunku do Escherichia coli, Pseudomo-

nas aeruginosa i Staphylococcus aureus. Z tego też powodu stosowany jest jako 

utrwalacz oraz jest składnikiem preparatów kosmetycznych wykorzystywanych 

np. do pielęgnacji twarzy i jamy ustnej [Adaszyńska i Swarcewicz 2012, Salva-

tori i in. 2017]. TTO jest składnikiem preparatów polecanych przy łupieżu, zapa-

leniu łojotokowym skóry, trądziku, podrażnieniach oraz suchości skóry. Spośród 

związków chemicznych wchodzących w jego skład za najbardziej aktywne 

uznano terpinen-4-ol, γ-terpinen, 1,8-cineol, α-terpinen, α-terpineol, p-cymen  

i α-pinen [Lam i in. 2018, Aldora i in. 2021, Sharmeen i in. 2021]. 

Olejek goździkowy 

Olejek goździkowy (Caryophyllorum oleum) jest pozyskiwany z pąków 

kwiatowych różnych gatunków goździkowca (Eugenia spp.) metodą destylacji  

z parą wodną. Ma przyjemny zapach, zazwyczaj określany jako słodki, korzenny 

z balsamiczno-owocową nutą. Do głównych składników olejku należą: eugenol 

(75–95%), β-kariofilen (1–7%), α-humulen (1–2%) i alkohol benzylowy (1%) 

[Srivastava i in. 2005, Yusuf i in. 2020]. Olejek charakteryzuje się silnym dzia-

łaniem aseptycznym, dezynfekującym i rozkurczowym. Wykorzystywany jest  

w wielu kosmetykach, szczególnie do płukania jamy ustnej, przy przeziębieniu  

i problemach trawiennych [Góra i Lis 2019]. Olejek goździkowy ogranicza lub 

całkowicie hamuje rozwój wielu mikroorganizmów chorobotwórczych, m.in. 

bakterii E. coli, Mycobacterium phlei, Bacillus subtilis, oraz grzybów, tj. 

Aspergillus niger i Penicillum chrysogenum. Ma również silne właściwości an-

tyoksydacyjne [Yusuf i in. 2020]. Ponadto olejek może być pozyskiwany także  

z gałązek i liści goździkowców. Na skład takiego olejku ma wpływ stopień doj-

rzałości liści – w miarę upływu czasu zwiększa się w nich zawartość eugenolu. 

Olejek z liści jest tańszy od olejku z pączków ze względu na ilość i łatwość po-

zyskiwania surowca. W jego skład wchodzą eugenol (75–95%), β-kariofilen  

(1–7%), α-humulen (1–2%) i alkohol benzylowy (1%). Olejek ten jest wykorzy-

stywany głównie do otrzymywania eugenolu – związku używanego do produkcji 

preparatów stomatologicznych. Ponadto oba olejki stosowane są w przemyśle 

spożywczym jako przyprawy oraz perfumeryjnym jako składniki perfum i wód 

toaletowych [Färber i Mayer 2016, Góra i Lis 2019]. 
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Olejek cytrynowy 

Olejek cytrynowy pozyskiwany jest z owocni cytryny zwyczajnej (Citrus li-

mon (L.) Burm.) zarówno poprzez tłoczenie na zimno, jak i w wyniku destylacji 

z parą wodną. Ostatnią metodą, ze względu na znacznie lepszą jakość, jest pozy-

skiwany olejek handlowy. Głównymi składnikami olejku są limonen (50–80%), 

β-pinen (5–20%), γ-terpinen (5–10%), α-pinen (1–2%) i sabinen (1–3%). Skład-

nikami nadającymi mu charakterystyczny zapach jest neral (0,5–1,5%) i geranial 

(1–2%), które określane są wspólną nazwą cytral oraz aldehydy alifatyczne [Gó-

ra i Lis 2019, Sharmeen i in. 2021]. Olejek tłoczony z owocni cytryny zwyczaj-

nej jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, a szczegól-

nie perfumeryjnym. Olejek cytrynowy o dużej zawartości cytralu, tj. od 40% do 

60%, wchodzi w skład perfum oraz męskich wód toaletowych w połączeniu  

z olejkiem bergamotowym, pomarańczowym, neroli i petitgrain. Olejek cytry-

nowy jest stosowany jako środek tonizujący, uspokajający, poprawiający kon-

centrację, łagodzący napięcie nerwowe, a także jako środek obniżający ciśnienie 

tętnicze krwi. Znane są również właściwości przeciwzapalne olejku, używany 

jest bowiem przy różnych stanach zapalnych skóry m.in. przy egzemie  

i opryszczce [Klimek-Szczykutowicz i in. 2017]. Z uwagi na właściwości foto-

uczulające nie należy go stosować bezpośrednio na skórę przy ekspozycji na 

słońce [Sharmeen i in. 2021]. Ponadto olejek cytrynowy wykazuje właściwości 

przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie przeciwbakteryjne, i dlatego może być 

używany jako konserwant. W badaniach Fishera i Phillipsa [2006] linalol  

in vitro wykazywał wysoką skuteczność w stosunku do bakterii Gram-

ujemnych. Natomiast w badaniach Diasa i in. [2019] linalol ograniczał wzrost 

grzybów drożdżoidalnych, tj. Candida tropicalis, C. albicans i C. krusei, powo-

dujących zapalenie jamy ustnej.  

Olejek bergamotowy 

Bergamotowy olejek eteryczny (BEO) otrzymywany jest z owocni pomarań-

czy bergamoty Citrus aurantium (L.) spp. bergamia Risso et Point., odznacza się 

świeżym, słodkim i intensywnym zapachem o ostrej nucie przypominającej za-

pach cytrynowy, który wraz z upływem czasu zmienia się w kwiatowo- 

-balsamiczny [EMA 2021a]. W BEO zawartość limonenu wynosi od 25% do 

50% i jest niższa od ilości tego związku w innych olejkach cytrusowych, zawar-

tość linalolu wynosi do 20%, a octanu linalilu od 15% do 40%. W skład BEO 

wchodzą również kumaryny, np. psolaren, bergamotyna, cytropten i bergapten. 
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Kumaryny są związkami fototoksycznymi, dlatego też stężenie olejku w kosme-

tykach nie powinno być wyższe niż 2%. BEO jest niezwykle cennym olejkiem 

wykorzystywanym w przemyśle perfumeryjnym, jest składnikiem perfum, wód 

aromatycznych, wód kolońskich typu fougère i chypre. Znane jest również za-

stosowanie BEO w przemyśle spożywczym jako składnik do aromatyzowania 

herbat i wyrobów tytoniowych. BEO jest wykorzystywany w aromaterapii, a ze 

względu na działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe w leczeniu sta-

nów zapalnych skóry, wrzodów, czyraków, trądziku, łuszczycy i łojotoku. Po-

maga również w leczeniu depresji [EMA 2021a]. Ponadto wykorzystywany jest 

jako składnik do konserwacji żywności i kosmetyków [Fisher i Phillips 2006, 

Kunicka-Styczyńska i in. 2009].  

Olejki otrzymywane z pomarańczy gorzkiej 

Z pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium (L.) ssp. amara Engler) otrzymuje 

się trzy rodzaje olejków, przy czym różnią się one zapachem, działaniem oraz 

składem chemicznym. Wyróżniamy olejek z owocni, z kwiatów (olejek neroli) 

oraz z liści (olejek petitgrain) pomarańczy gorzkiej. 

Olejek pomarańczy gorzkiej pozyskiwany jest na zimno metodą tłoczenia  

i charakteryzuje się przyjemnym, intensywnym, gorzkim cytrusowym zapa-

chem, z delikatną nutą kwiatową. Składnikami olejku są przede wszystkim wę-

glowodory monoterpenowe (96–97%), wśród których dominuje limonen. Olejek 

wykorzystywany jest głównie w przemyśle perfumeryjnym do produkcji wody 

po goleniu i wody kolońskiej. Szerokie zastosowanie w aromaterapii wynika  

z jego działania pobudzającego, odświeżającego i łagodzącego. Ponadto pobu-

dza pozytywne myślenie i jest stosowany pomocniczo w leczeniu depresji, bez-

senności, stanów lękowych oraz w łagodzeniu napięcia mięśniowego. Uela-

stycznia ściany naczyń włosowatych, a w formie rozcieńczonej stosowany jest 

w leczeniu trądziku, wyprysków oraz w miejscowym leczeniu infekcji grzybi-

czych skóry [Färber i Mayer 2016, Wróblewska-Łuczka 2019].  

Olejek neroli otrzymuje się poprzez hydrodestylację świeżych kwiatów. Cha-

rakteryzuje się oryginalnym, słodkim, kwiatowym zapachem. Głównymi skład-

nikami są linalol, β-pinen, α-terpineol, limonen, sabinen, nerol, nerolidol, octan 

linalilu i α-pinen [Sharmeen i in. 2021]. W przemyśle perfumeryjnym jest wyko-

rzystywany do produkcji ekskluzywnych perfum, natomiast do produkcji tań-

szych wód toaletowych i kolońskich używa się syntetycznej bazy neroli. Olejek 

neroli działa uspokajająco, łagodzi stany depresyjne i lękowe. W aromaterapii 

uważany jest za jeden z najskuteczniejszych środków pomocniczych w leczeniu 
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depresji, nerwic, stanów lękowych, stresu i rozdrażnienia. W kosmetologii sto-

sowany jest jako dodatek do kąpieli, ponieważ opóźnia procesy starzenia się 

skóry, działa przeciwzmarszczkowo, uszczelnia włosowate naczynia krwiono-

śne. Ponadto zaleca się stosowanie go do pielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej 

do podrażnień oraz do leczenia blizn i rozstępów. Stosowany jest także jako 

dodatek do kąpieli i masażu relaksacyjnego [Färber i Mayer 2016, Góra i Lis 

2019]. 

Olejek petitgrain otrzymywany jest metodą destylacji z parą wodną (typ pa-

ragwajski) lub przegrzaną parą wodną (typ bigarade). Głównymi składnikami 

olejku jest octan linalilu i linalol. Olejek petitgrain bigarade o charakterystycz-

nym kwiatowo-drzewnym, słodkim zapachu z ostrą, gorzką nutą, produko-

wany w krajach śródziemnomorskich, jest wykorzystywany w przemyśle per-

fumeryjnym. Powszechnie jest używany w aromaterapii jako środek uspoka-

jający, odświeżający i odkażający. Stosowany jest do produkcji wód toale-

towych, wód kolońskich, mydeł i odświeżaczy powietrza. W kosmetologii 

z powodzeniem jest zalecany w leczeniu wyprysków oraz trądziku [Sikora 

2010, Draelos 2011, Góra i Lis 2019]. 

Olejek lawendowy 

Olejek lawendowy otrzymywany jest z lawendy wąskolistnej (Lavandula an-

gustifolia Mill.) poprzez destylację kwiatów z parą wodną [Misharina i in. 2009, 

EMA 2021b, Koriem 2021]. Olejek ten o charakterystycznym ziołowo- 

-kwiatowym zapachu jest najbardziej ceniony, natomiast olejki pozyskiwane  

z innych gatunków rodzaju Lavandula mają inny skład chemiczny i działanie.  

W aromaterapii zaleca się stosowanie tylko i wyłącznie czystego, naturalnego 

olejku lawendowego, którego głównymi składnikami są linalol (20–40%) i octan 

linalilu (15–45%) [Michalski i Zielińska 2015, Färber i Mayer 2016, Aprotosoaie  

i in. 2017]. W aromaterapii stosowany jest w kąpielach pielęgnacyjnych oraz 

rozluźniających, przyspiesza gojenie się skóry [Färber i Mayer 2016]. Ze wzglę-

du na silne właściwości aseptyczne stosowany jest w leczeniu wszystkich rodza-

jów trądziku, łupieżu i grzybic. W kosmetologii oraz przemyśle perfumeryjnym 

używany jest do produkcji kremów, mydeł, płynów, soli do kąpieli i dezodoran-

tów. Olejek lawendowy występuje w większości męskich kosmetyków, jest 

składnikiem wód toaletowych, kolońskich, płynów po goleniu [Michalski i Zie-

lińska 2015, Färber i Mayer 2016].  
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Olejek różany 

 

Współcześnie olejek różany jest jednym z najdroższych olejków wykorzy-

stywanych w kosmetologii oraz w przemyśle perfumeryjnym. Jego wyjątkowość 

jest związana z bardzo małą zawartością w płatkach kwiatów [Zdrojewicz i in. 

2014, Góra i Lis 2019]. Otrzymuje się go poprzez destylację z parą wodną.  

W zależności od regionu świata wykorzystywane są w tym celu różne gatunki, 

np. róża damasceńska (Rosa damascena), róża karbowana (Rosa rugosa),  

a w Polsce róża stulistna (Rosa centifolia) i dzika róża (Rosa canina) [Kalemba- 

-Dróżdż i Cierniak 2013, Sharmeen i in. 2021]. Obecnie na skalę przemysłową 

olejek otrzymywany jest z róży damasceńskiej, uprawianej głównie w Bułgarii, 

Afganistanie i Turcji [Färber i Mayer 2016]. Olejek ten jest półstałą substancją  

o żółtawozielonej lub żółtej barwie i kwiatowym, przyjemnym zapachu. Jego 

skład chemiczny jest bardzo złożony bowiem występuje w nim ok. 400 związ-

ków, przy czym cytronellol, geraniol, nerol i linalol są głównymi składnikami 

[EMA 2021c, Sharmeen i in. 2021].  

Olejek różany działa przeciwdepresyjnie, antyoksydacyjnie, tonizująco, silnie 

przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. W aromaterapii wykorzystuje się go  

w leczeniu bezsenności, nerwic, stanów lękowych [Zdrojewicz i in. 2014].  

W badaniach Bastani i in. [2020] wykazano, iż aromaterapia różą damasceńską 

zmniejsza uczucie lęku pooperacyjnego u osób starszych. Prawdopodobnie czą-

steczki aromatu oddziałują silnie na układ nerwowy, powodując uwalnianie 

neuroprzekaźników (endorfiny, encefaliny), zmniejszają lęk i działają przeciw-

bólowo. W kosmetologii stosowany jest w leczeniu trudno gojących się ran  

i blizn, w stanach zapalnych skóry oraz w pielęgnacji skóry suchej, szorstkiej  

i wrażliwej. Wykazuje także działanie antyoksydacyjne i rozluźniające, dlatego 

jest stosowany jako dodatek do odprężających kąpieli i masaży, ponadto wcho-

dzi w skład ekskluzywnych perfum o zapachu kwiatowym. W kosmetologii 

stosowana jest także woda różana – produkt uboczny destylacji olejku eterycz-

nego, która służy do produkcji toników, szamponów, płynów do kąpieli i mydeł 

[Kalemba-Dróżdż i Cierniak 2013, Färber i Mayer 2016, Góra i Lis 2019].  

Podsumowanie 

W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania wykorzysta-

niem związków pochodzenia roślinnego w kosmetologii. Olejki eteryczne sta-

nowią ważną, heterogenną grupę lotnych związków chemicznych o przyjemnym 

zapachu. Związki te wykazują właściwości lecznicze, konserwujące i pielęgna-
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cyjne. Posiadają zdolność przenikania przez barierę naskórka oraz mogą być 

promotorami przenikania do głębszych warstw skóry, a przez to do tkanek doce-

lowych i krwioobiegu wielu innych substancji aktywnych i leków. Przedstawio-

ne poszczególne charakterystyki olejków eterycznych w niniejszej pracy wska-

zują na ich liczne właściwości farmakologiczne oraz na szerokie możliwości 

wykorzystania w aromaterapii i produkcji kosmetyków. 
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Streszczenie. Olejki eteryczne są heterogenną grupą zazwyczaj lotnych związków che-

micznych, w których skład może wchodzić wiele substancji o przyjemnym zapachu. 

Bogaty i zróżnicowany chemicznie skład decyduje o wielokierunkowej aktywności bio-

logicznej. Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze olejków eterycznych są 

potwierdzane przez liczne badania, a szczególnie te dotyczące oddziaływania olejków na 

wzrost i rozwój kolonii bakterii i grzybów chorobotwórczych dla człowieka. Aktywność 

przeciwdrobnoustrojowa wielu olejków eterycznych często przewyższa działanie 

sztucznych konserwantów. Spośród olejków pozyskiwanych z roślin cytrusowych za 

najcenniejsze uznawany jest pomarańczowy, cytrynowy i bergamotowy. Olejki charakte-

ryzują się bardzo silnym działaniem pobudzającym i odświeżającym, dzięki czemu są 
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wykorzystywane w aromaterapii, przy poczuciu apatii, rozbicia i braku motywacji do 

działania. Jak wykazano jednym z najcenniejszych olejków eterycznych stosowanych 

w kosmetologii, w przemyśle perfumeryjnym oraz jako środek konserwujący jest olejek 

z drzewa herbacianego. 

 

Słowa kluczowe: biokosmetologia, olejki cytrusowe, olejek lawendowy, olejek różany, 

olejek goździkowy, olejek z drzewa herbacianego  
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Aromaterapia olejkiem lawendowym 

 

Mirosława Chwil1  

Aromaterapię znano już w starożytności. Kuracje zapachowe olejków ete-

rycznych stosowano w obrzędach religijnych, a właściwości lecznicze wykorzy-

stywano w celach terapeutycznych. Najstarszym źródłem tej wiedzy są: Biblia, 

Księgi Wedy i egipskie papirusy. W starożytnym Egipcie prozdrowotną aktyw-

ność olejków eterycznych wykorzystano w aromatycznych mieszankach zioło-

wych sporządzonych m.in. z mirtu, tymianku i rumianku oraz żywic olibanum  

i mirry [Marwicka i in. 2015].  

Pojęcie aromaterapii pochodzi z języka greckiego od dwóch słów: aromata 

oznaczającego wonne korzenie lub zioła oraz therapeia – leczenie lub opieka, 

czyli w dosłownym tłumaczeniu znaczy leczenie zapachem [Fradelos i Komini 

2015, Marwicka i in. 2015, Urtnowska-Joppek 2018]. W aromaterapii wykorzy-

stano biologicznie aktywne związki chemiczne olejków eterycznych w celu po-

prawy samopoczucia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego w uzupełniają-

cej terapii zdrowotnej [Gnatta i in. 2016]. Aktywne związki wnikają do organi-

zmu przez drogi oddechowe podczas inhalacji lub przez skórę w trakcie masażu. 

Liczne aromaterapeutyki mają szeroki zakres aplikacji, mogą być stosowane 

w różnych zabiegach w celach terapeutycznych i kosmetycznych. W czynno-

ściach tych ważny jest prawidłowy dobór środka aromaterapeutycznego do scho-

rzenia oraz zachowanie środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa [Michalak 

2018]. W aromaterapii stosowane są wysokiej jakość olejki eteryczne, m.in.: lawen-

dowy, rozmarynowy, różany, eukaliptusowy, cytrynowy, sandałowy i melisowy.  

Celem pracy było określenie skuteczności aromaterapii olejkiem lawendo-

wym w wybranych jednostkach chorobowych potwierdzonej badaniami klinicz-

nymi na podstawie doniesień naukowych z latach 2015–2021. Oryginalne publi-

kacje naukowe wyszukiwano za pośrednictwem baz danych Google Scholar  

i PubMed.  
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Biologicznie aktywne związki olejku eterycznego roślin z rodzaju Lavandula 

Rodzaj Lavandula obejmuje ok. 39 gatunków [Upson i Andrews 2004, Bou-

sta i Farah 2020]. Trzy z nich należą do olejkodajnych: lawenda wąskolistna 

(Lavandula angustifolia Mill.), lawenda szerokolistna (Lavandula latifolia Vill.) 

i hybryda dwóch wymienionych – lawandyna (Lavandula × intermedia Emeric 

ex Loiseleur) [Bajalan i Pirbalouti 2015, Carrasco i in. 2016, Kıvrak 2018, Tar-

dugno i in. 2019, Gallotte i in. 2020]. Z pierwszego gatunku pozyskuje się olejek 

lawendowy (INCI: Lavandula angustifolia oil), z drugiego olejek spikowy  

(INCI: Lavandula latifolia oil) i z trzeciego olejek lawandynowy (INCI: Lavan-

dula hybryda oil) [Carrasco i in. 2016a, 2016b, Bejar 2020]. 

Wśród 300 składników bułgarskiego olejku lawendowego pozyskanego 

z 6 odmian Lavandula angustifolia (‘Drużba’, ‘Hebal’, ‘Raya’, ‘Sewelopolis’, 

‘Hemus’ i ‘Jubilejna’) dominował: linalol (19,1–31,8%), octan linalolu (35,6–

43,8%), (Z)-β-ocymen (3,1–9,0%), (E)-β-ocymen (0,9–4,5%), β-kariofilen 

(2,5–5,7%), oktan-3-on (0,1–2,6%), β-felandren (0,2–2,2%), terpinen-4-on 

(0,2–6,8%), α-terpineol (0,7–0,9%), octan lawandulilu (0,1–4,7%), (z)-β-farnezen 

(0,5–5,2%) [Góra i Lis 2019]. 

W hiszpańskim olejku lawendowym dominował: linalol (37–54 %), octan li-

nalilu (21–36 %) i (E)-β-kariofilen (1–3 %), w pozyskanym z L. latifolia: linalol 

(35–51 %), eukaliptol (26–32 %), kamfora (10–18 %), α-pinen (1–2 %), α-terpi- 

neol (1–2 %) i α-bisabolen (1–2 %), natomiast z Lavandula × intermedia: linalol 

(34–47%), octan linalilu (17–34%), kamfora (4–9%) i eukaliptol (3–7%) [Carra-

sco 2016a, 2016b]. Bejar [2020], analizując koncentrację składników w olejkach 

lawendowym, spikowym i lawandynowym, stwierdził, że wśród nich procento-

wo największy udział miały: linalol (odpowiednio: 20–24%, 34–50%, 24–38%), 

1,8–cineol (0–10%, 18–39%, 4–11%), kamfora (0–1,5%, 8–16%, 6–11%), limo-

nen (0–1%, 0,5–3%, 0,5–1,5%), octan lawandulilu (0–8%, nie określono,  

1–3%), α-terpinen-4-ol (0–8%, nie określono, 0,3–5%). 

Świeży i kwiatowy zapach nadają olejkom linalol i octan linolilu, a różano-

ziołowa nuta zależy od koncentracji lawandulolu i jego octanu. O jakości olejków 

świadczy proporcja octanu linalolu i linalolu, która jest korzystna, jeśli wynosi 

powyżej 1. Z kolei stosunek sumy octanu linalolu i linalolu do triterpen-4-olu 

powinien mieścić się w przedziale 13–100. Negatywnie na zapach olejku wpły-

wa wysoka zawartość cymenu, cyneolu, kamfory i terpinen-4-olu [Góra i Lis 

2019]. 
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Aromaterapia olejkiem lawendowym 

Aromaterapia jako niekonwencjonalna metoda może być stosowana w wa-

runkach szpitalnych, ambulatoryjnych, opiece paliatywnej, hospicjum i onkolo-

gii. Tę wspomagającą terapię wykorzystano w różnych stanach pacjentów: złego 

samopoczucia, lęku, bólu, bezsenności, stresu, depresji i demencji [Buckle i in. 

2016, Farrar i Farrar 2020]. Wytyczne terapii multimodalnych obejmują obok 

farmakologicznych metod także niefarmakologiczne terapie dostosowane do 

indywidualnych objawów pacjenta [Häuser i in. 2015, Arnold i Clauw 2017, 

Testa i in. 2018] (tab. 1 i 2). 

Jedną ze stosowanych niekonwencjonalnych metod jest aromaterapia olej-

kiem lawendowym. W badaniach klinicznych skuteczność tej techniki potwier-

dzono m.in. w uśmierzeniu bólu u pacjentek w połogu [Metawie i in. 2015,  

Haniyah i Setyawati 2018, Nugraha i Majalengka 2018, Pakseresht i in. 2020, 

Rahmawati i Yuniarti 2020]. Obecnie liczba urodzeń dzieci przez cesarskie cię-

cie znacznie wzrosła. Po zabiegu tym większość matek odczuwa ból. Dowie-

dziono, że zastosowana aromaterapia olejkiem lawendowym poprawiała ich 

samopoczucie i nastrój w wyniku obniżenia poziomu odczuwania bólu [Metawie 

i in. 2015, Haniyah i Setyawati 2018, Nugraha i Majalengka 2018, Pakseresht 

i in. 2020, Rahmawati i Yuniarti 2020]. Rozluźniające działanie na układ pracy 

mięśni przypisano głównie octanowi linalolu [Vaziri i in. 2017, Rahmawati 

i Yuniarti 2020]. Skuteczność tego olejku zastosowanego do masażu u pacjentek 

podczas porodu była podobna [Lamadah i Nomani 2016, Manaf i in. 2020]. 

Technika ta łagodziła także bóle menstruacyjne [Bakhtshirin i in. 2015]. Inni 

badacze udokumentowali, że wdychanie olejku lawendowego przez dzieci 

zmniejszało ich ból i negatywne bodźce poszczepienne [Vaziri 2019]. Arslan  

i in. [2020] sugerują aromaterapię lawendową jako wspomagającą w stomatolo-

gii dziecięcej, ponieważ łagodzi niepokój i lęk przed zabiegami dentystycznymi. 

Uszkodzenie tkanek i pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego jest 

głównym powodem bólu pooperacyjnego u pacjentów [Ghadirian i in. 2020]. 

Stwierdzono, że aromaterapia lawendowa u tych osób wpływała relaksująco  

i obniżała poziom odczuwania bólu [Surya i in. 2020]. Podobny skuteczny efekt 

stwierdzono u pacjentów po zabiegu wycięcia wyrostka robaczkowego. Metodę 

tę określono jako wspomagającą i przeciwbólową terapię [Ghadirian i in. 2020]. 

Bóle neuropatycze wiążą się z chorobami nowotworowymi oraz kręgosłupa, 

chemioterapią i cukrzycą. Pojawiają się także w wyniku stosowania leków 

uszkadzających włókna nerwowe: cisplatyny, cytarabiny, docetakselu, doksoru-

bicyny, oksaliplatyny, paklitaksely i winkrystyny [Banach i in. 2015, Carozzi  

i in. 2015, Nesteruk i in. 2015, Colloca i in. 2017, Przeklasa-Muszyńska i in. 
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2017, Starobova i Vetter 2017, Izgu i in. 2019]. Dowiedziono, że masaż olej-

kiem lawendowym zmniejszał ból i zmęczenie u pacjentów z neuropatią cukrzy-

cową [Rivaz i in. 2021]. Badania kliniczne potwierdziły, że aromaterapia lawen-

dowa u pacjentów podczas chemioterapii ogranicza niepokój i lęk oraz poprawia 

jakość snu [Özkaraman i in. 2018, Kiefer 2019]. Także u pacjentek oczekują-

cych na operację piersi inhalacja lawendowa obniżała poziom lęku [Beyliklioğlu 

i Arslan 2019]. 

 
Tabela 1. Aromaterapia olejkiem lawendowym w postaci inhalacji stosowana w wybranym  

stanie pacjenta 

Stan pacjenta 

Liczba 

pacjen-

tów 

Liczba 

kropli 

olejku 

Czas  

stosowania 

(min) 

Częstotliwość 

stosowania 
Źródło 

Cięcie cesarskie 

22 3 15–30 

1 raz przed zabie-

giem, 1 raz po 

zabiegu 

Haniyah  

i Setyawati 

2018 

15 
nie okre-

ślono 
10 1 raz po zabiegu 

Nugraha  

i Majalengka 

2018 

110 5 3 
4, 8 i 12 h po 

zabiegu 

Pakseresht  

i in. 2020 

25 
nie okre-

ślono 
5 

1 raz przed za-

biegiem 

Rahmawati  

i Yuniarti 2020 

Chemioterapia 90 3 5 
1 raz dziennie 

przez miesiąc 

Özkaraman  

i in. 2018 

Ból poszczepienny 25 5 1 jednorazowo 
Vaziri i in. 

2019 

Stan przed  

operacją piersi 
80 3 20 

24 h przed zabie-

giem 

Beyliklioğlu  

i Arslan 2019 

Ekstrakcja zęba 126 2 3 przed zabiegiem 
Arslan i in. 

2020 

Wyrostek  

robaczkowy 
120 3 3 

2 razy – 6 i 12 h 

po zabiegu 

Ghadirian i in. 

2020 

Stan pooperacyjny 30 5 20 
1 raz dziennie 

przez 3 dni 

Surya i in. 

2020 

Fibromialgia 42 3 10 
1 raz dziennie 

przed snem 

Yasa i Bashan 

2021 
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Tabela 2. Aromaterapia olejkiem lawendowym w postaci masażu stosowanego w wybranym  

stanie pacjenta 

Stan pacjenta 
Liczba 

pacjentów 

Liczba 

kropli lub 

stężenie 

olejku 

Czas 

stosowa-

nia (min) 

Częstotliwość  

stosowania 
Źródło 

Bóle  

menstruacyjne 
80 2 krople 15 

1 raz na początku 

menstruacji przez dwa 

cykle 

Bakhtshirin i in. 

2015 

Poród 60 2 krople 20 
2 razy w trakcie 

porodu 

Lamadah  

i Nomani 2016 

Miogenne 

zaburzenie 

skroniowo- 

-żuchwowe 

90 3% 1–20 
2 razy w tygodniu 

przez 2 miesiące 
Benli i in. 2020 

Neuropatia  

cukrzycowa 
75 3% 10 

1 raz przed snem 

codziennie przez 

miesiąc 

Rivaz i in. 2021 

 

 

Fibromialgia charakteryzuje się przewlekłym i rozległym bólem, problemami 

ze snem i nastrojem, wyczerpaniem fizycznym i trudnościami poznawczymi 

[Choy 2015, Häuser i in. 2015, Arnold i Clauw 2017, Häuser i Fitzcharles 2018, 

Testa i in. 2018]. Zdiagnozowane objawy tego schorzenia dotyczą 2–4% całej 

populacji. Stosowana wziewnie lub miejscowo aromaterapia olejkiem lawendo-

wym przez 4 tygodnie o stężeniu linalolu 29,3% i octanu linalilu 27,7% znaczą-

co poprawiała samopoczucie pacjentów z fibromialgią [Yasa i Bashan 2021].  

Miogenne zaburzenia czynnościowe stawu skroniowo-żuchwowego są wyni-

kiem nieprawidłowej pracy mięśni, przy czym występuje ból i trudności odwie-

dzenia żuchwy [Pedro Herráez i in. 2016, Wright i Klasser 2019]. U pacjentów  

z tym schorzeniem zastosowany masaż olejkiem lawendowym był skuteczny  

w leczeniu bólu [Benli i in. 2020].  

W badaniach klinicznych wykazano, że po aplikacji olejku lawendowego  

w postaci inhalacji lub masażu nie stwierdzono ubocznych skutków w omawia-

nych jednostkach chorobowych. Natomiast wpływała ona korzystnie na samo-

poczucie pacjentów. 
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Podsumowanie 

Obecnie coraz większą popularność zyskuje trend poszukiwania nowych natu-

ralnych, bezpiecznych i skutecznych biologicznie aktywnych związków chemicz-

nych do zastosowania w produktach farmaceutycznych, kosmetycznych i spożyw-

czych. Jednym z nich są olejki eteryczne m.in. olejek lawendowy. Dominują  

w nim: linalol, octan linalilu, octan lawandulilu, (E)-β-kariofilen, 1,8-cineol, kam-

fora, limonen i α-terpinen-4-ol. Olejek wykazuje aktywność antyseptyczną, roz-

kurczową i relaksującą. Jest stosowany w różnych kompozycjach ziołowych oraz 

w aromaterapii – dziedzinie medycyny alternatywnej. Liczne eksperymenty do-

kumentują skuteczności tej metody. Olejek lawendowy m.in. uśmierza bóle poo-

peracyjne i neuropatyczne, poprawia stan fizyczny i nastrój pacjentek podczas 

porodu i po cięciu cesarskim, obniża lęk przed zabiegami dentystycznymi wśród 

dzieci, łagodzi depresję u pacjentów hemodializowanych, poprawia samopoczu-

cie i jakość snu u osób podczas terapii przeciwnowotworowej. 
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Streszczenie. Aromaterapia jest dziedziną medycyny alternatywnej, wykorzystuje wy-

sokiej jakości olejki eteryczne, m.in. olejek lawendowy. Wśród biologicznie aktywnych 

związków chemicznych olejku wyekstrahowanego z Lavandula angustifolia dominowa-

ły: linalol, octan linalilu, octan lawandulilu, (E)-β-kariofilen, 1,8-cineol, kamfora, limo-

nen i α-terpinen-4-ol. Celem pracy było określenie skuteczności wspomagającej aroma-

terapii olejkiem lawendowym w wybranych jednostkach chorobowych na podstawie 

przeglądu najnowszej oryginalnej literatury naukowej. Aromaterapia olejkiem lawendo-

wym łagodzi bóle pooperacyjne i neuropatyczne. Poprawia stan fizyczny i nastrój pa-

cjentek podczas porodu i po cesarskim cięciu, w tym przypadku głównie octan linalolu 

działał rozluźniająco na układ pracy mięśni. W stomatologii dziecięcej metoda ta sku-

tecznie obniża lęk przed zabiegami dentystycznymi wśród dzieci. U pacjentów hemodia-

lizowanych łagodzi stany lękowe i depresję. Wpływa korzystnie na samopoczucie i ja-

kość snu u pacjentów podczas terapii przeciwnowotworowej, w której olejek lawendowy 

wykorzystano ze względu na jego relaksujące działanie. 

Słowa kluczowe: lawenda wąskolistna, fitoterapia, fitozwiązki, masaż, inhalacja 
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Roślinne komórki macierzyste w kosmetyce 

Katarzyna Rubinowska1 , Agata Konarska1 

Surowce roślinne oraz produkty pochodzenia roślinnego stanowią najpopu-

larniejszą i jednocześnie najważniejszą grupę fitoproduktów wykorzystywanych 

w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Najefektywniej 

i najszybciej rozwijającym się spośród wymienionych jest przemysł kosmetycz-

ny, w którym od lat 90. XX w. obserwuje się niemal całkowite przekierowanie 

na substancje aktywne pochodzenia roślinnego [Pandey i in. 2015]. Specyfika 

przemysłu kosmetycznego narzuca potrzebę wprowadzania kolejnych innowacji, 

a produkty cechuje dosyć krótki czas obecności na rynku, co wymusza na pro-

ducentach konieczność ciągłego szukania nowych rozwiązań biotechnologicz-

nych i prowadzenia badań nad wykorzystaniem dostępnych surowców [Gomes 

i in. 2020]. Składniki aktywne pochodzenia roślinnego cieszą się obecnie rosną-

cą popularnością, również z tego względu, że substancje aktywne pozyskiwane 

z innych źródeł, takich jak tkanki zwierzęce czy uprawy modyfikowane gene-

tycznie, nie są powszechnie akceptowane i dopuszczane do użytku w kosmety-

kach i zabiegach kosmetologicznych.  

Pozyskiwanie obecnie nowych substancji aktywnych z najpopularniejszych 

gatunków roślin jest ograniczone z kilku powodów. Po pierwsze w tkankach 

roślinnych znajduje się duża ilość toksycznych lub niepożądanych i trudnych do 

usunięcia metabolitów wtórnych. Po drugie dany gatunek może cechować się 

zbyt powolnym lub sezonowym wzrostem, a koncentracja pożądanego składnika 

może okazać się zmienna i zależna od metody i warunków uprawy. Wreszcie 

pożądany gatunek może być zaliczony do chronionych, a prawodawstwo może 

zakazać jego uprawy [Schürch i in. 2008]. Remedium na powyższe trudności 

okazała się możliwość wykorzystania biotechnologicznych rozwiązań, które 

znalazły zastosowanie w opracowaniu nowych metod pozyskiwania substancji 

aktywnych z surowców roślinnych, a także kumulacji metabolitów w tkankach, 

jednak łączenie biotechnologii i kosmetologii posiada wciąż nierozwinięty po-

tencjał. Rosnące znaczenie biotechnologii obserwowane jest również w bada-

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, ul. Akademicka 15, 

20-950 Lublin 
 katarzyna.rubinowska@up.lublin.pl

https://orcid.org/0000-0002-8962-3452
https://orcid.org/0000-0003-2174-7608
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niach dotyczących bezpieczeństwa kosmetyków. Ponadto inżynieria tkankowa  

i molekularna stworzyły nowe możliwości badania wpływu substancji na tkanki 

zwierzęce bez konieczności testowania na żywych organizmach [Kostarelos  

i Rheins 2002]. Dużą nadzieję daje dynamiczny rozwój hodowli kultur tkanko-

wych in vitro i związane z tym nowe aspekty pozyskiwania substancji aktyw-

nych pochodzenia roślinnego, z możliwością wykorzystania ich w przemyśle 

kosmetycznym. 

Komórki macierzyste charakteryzują się specyficznymi właściwościami, ta-

kimi jak zdolność do samoodtwarzania się przez nieograniczony czas oraz zdol-

ność różnicowania się w wyspecjalizowane typy komórek. Wśród nich można 

wyróżnić komórki macierzyste totipotencjalne (mogą stać się każdą komórką 

organizmu), pluripotencjalne (mogą różnicować się w dowolny typ komórek 

somatycznych), multipotencjalne (mogą różnicować się w wiele rodzajów ko-

mórek) i unipotencjalne (dzieląc się, tworzą jedną komórkę macierzystą i drugą 

zdolną do różnicowania się w określony typ komórek). Roślinne komórki macie-

rzyste możemy zakwalifikować do totipotencjalnych, z tego względu roślina ma 

zdolność do wzrostu i wytwarzania nowych organów przez cały okres swojego 

życia [Pavolović i Radotić 2017, Bielawska i Szymanowska 2018]. Natomiast  

w skórze ludzkiej znajdują się głównie komórki macierzyste unipotencjalne, 

których ilość wraz z wiekiem maleje i tym samym zmniejsza się potencjał rege-

neracyjny skóry. Ograniczenie ilości dermalnych komórek macierzystych, które 

mogłyby przekształcić się w aktywne fibroblasty produkujące kolagen i elasty-

nę, uznaje się za jedną z przyczyn objawów starzenia się skóry [Prombonas  

i Grdeń 2016]. Badania naukowe potwierdziły, że na komórki macierzyste zlo-

kalizowane w ludzkiej skórze korzystnie działają substancje znajdujące się 

w totipotencjalnych roślinnych komórkach macierzystych, co stało się powodem 

wzrostu zainteresowania możliwościami ich wykorzystania w preparatach ko-

smetycznych o działaniu przeciwstarzeniowym [Prombonas i Grdeń 2016, Gunia- 

-Krzyżak i in. 2021]. 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie najnowszych osiągnięć biotech-

nologii, dotyczących wykorzystania ekstraktów roślinnych komórek macierzys-

tych jako cennego źródła substancji aktywnych w recepturach kosmetycznych. 

Regulacje prawne i oczekiwania konsumentów dotyczące składników  

aktywnych zawartych w kosmetykach 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  

nr 1223/2009 za produkt kosmetyczny uważa się każdą substancję lub mieszani-
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nę substancji przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi organami ludzkiego 

ciała (naskórkiem, włosami, paznokciami, ustami i narządami płciowymi) lub  

z zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej w celu wyłącznie lub głównie ich 

oczyszczenia, perfumowania, zmiany wyglądu, utrzymania w dobrej kondycji,  

a także korekty zapachów ciała [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 1223/2009]. Wymagania stawiane współczesnym kosmetykom 

są równie wysokie jak w przypadku wyrobów medycznych, ale obejmują oprócz 

korzystnych efektów ich działania również wrażenia estetyczne i komfort stoso-

wania produktu. Wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny akty praw-

ne regulujące prawo farmaceutyczne zabraniają reklamowania produktów ko-

smetycznych jako posiadających zdolność zapobiegania chorobom czy leczenia 

ich, reklamowania używania kosmetyków w celu przywrócenia, poprawienia lub 

modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakolo-

giczne, immunologiczne lub metaboliczne [Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2021 r., poz. 1977, art. 2 pkt. 32]. Producenci, 

wychodząc naprzeciw konsumentom, jednocześnie muszą spełniać ściśle okre-

ślone warunki wprowadzania produktu na rynek. Kosmetyk musi być bezpiecz-

ny i funkcjonalny, a o jego popularności i skuteczności w opinii publicznej de-

cyduje najczęściej substancja aktywna w nim zawarta. Wykorzystywana sub-

stancja czynna musi być przede wszystkim bezpieczna, ale też innowacyjna  

i umożliwiająca skuteczny marketing, co wiąże się z wciąż zmieniającymi się 

trendami na rynku. Rolnictwo, farmacja i przemysł spożywczy są źródłem sub-

stancji aktywnych znajdujących zastosowanie w kosmetykach. Transfer techno-

logiczny rozwiązań i wiedzy zaczerpniętej z wymienionych dziedzin do produk-

cji kosmetyków jest więc uzasadniony [Kostarelos i Rheins 2002]. W ostatnim 

dziesięcioleciu obserwuje się znaczny wzrost świadomości konsumentów  

w zakresie składu produktów kosmetycznych. Współczesny kosmetyk już nie 

tylko musi być skuteczny i bezpieczny, ale również wytworzony z naturalnych 

substancji, metodami, które nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko 

[Schmid i Zülli 2012, Fonseca-Santos i in. 2015].  

Biotechnologia jako źródło substancji biologicznie czynnych  

wykorzystywanych w kosmetyce 

Biotechnologia uznawana jest obecnie za jedną z najprężniej rozwijających 

się dziedzin nauki. Liczne rozwiązania biotechnologiczne wprowadzane są m.in. 

w rolnictwie, gdzie do uprawy wdrażane są rośliny transgeniczne, w przemyśle 

farmaceutycznym, w którym obserwuje się wzrost produkcji biofarmaceutyków, 
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w ochronie środowiska – poprzez tworzenie zrównoważonych rozwiązań mają-

cych na celu ochronę środowiska naturalnego, a także w przemyśle – w produk-

cji etanolu i biogazów [Gomes i in. 2020]. Od wielu lat przy wykorzystaniu bio-

technologii pozyskiwane są substancje aktywne pochodzenia roślinnego stoso-

wane w przemyśle kosmetycznym, w tym szikonina, popularny pigment używa-

ny w produkcji kosmetyków, pozyskiwany z Lithospermum erythrorhizon [Fuji-

ta i Tabata 1986, Payne i in. 1991], arbutyna, składnik kosmetyków o właściwo-

ściach rozjaśniających pozyskiwany z Catharanthus roseus [Yokoyama i Yanai-

gi 1991] czy kartamina, barwnik pozyskiwany z Carthamus tinctorius [Oda 

2005, Haghbeen 2006]. Współczesna biotechnologia wywiera znaczący, wielo-

kierunkowy wpływ na przemysł kosmetyczny. Firmy kosmetyczne wykorzystują 

rozwiązania biotechnologiczne głównie do odkrywania, opracowywania i wy-

twarzania składników preparatów kosmetycznych oraz do oceny działania sub-

stancji aktywnych na skórę, w szczególności na zmiany związane z jej starze-

niem [Zappelli i in. 2016]. Substancje aktywne pochodzenia roślinnego wyko-

rzystywane w kosmetologii i dermatologii estetycznej to głównie metabolity 

wtórne, których zawartość w organizmach roślinnych nie przekracza zazwyczaj 

1% suchej masy [Kubala 2013]. Pozyskiwanie tych substancji z naturalnych 

źródeł jest często trudne, niezwykle czasochłonne i nieopłacalne, ponadto wy-

maga dużej ilości materiału roślinnego do pozyskania stosunkowo małej ilości 

substancji aktywnej. Kolejnym problemem są również ograniczenia siedliskowe 

roślin, zmienność pór roku oraz utrudnione możliwości pozyskiwania cennych 

składników roślinnych z gatunków chronionych [Schürch i in. 2008]. Antidotum 

na zaistniałe problemy okazała się biotechnologia i szybki rozwój metody nam-

nażania in vitro komórek i tkanek roślinnych [Kazmierski i Roszkowski 2019].  

In vitro to metoda hodowli komórek i tkanek polegająca na wyizolowaniu  

i utrzymaniu żywych komórek, tkanek czy organów ponad 24 h poza ich natu-

ralnym mikrośrodowiskiem. Hodowla jest możliwa dzięki umieszczeniu wyizo-

lowanych komórek czy tkanek w odpowiednich pożywkach, bogatych w sub-

stancje odżywcze niezbędne do prawidłowego metabolizmu komórkowego, re-

gulatory wzrostu i rozwoju oraz makro- i mikroelementy [Stokłosowa 2004]. 

Technologia kultur in vitro umożliwia produkcję na dużą skalę komórek lub 

tkanek roślinnych o dużej koncentracji substancji aktywnych, które w warun-

kach naturalnych występują w roślinie w niewielkich ilościach lub ich chemicz-

na synteza jest skomplikowana i nieopłacalna. Co istotne, na drodze biotechno-

logicznej możliwe jest uzyskanie surowca roślinnego wolnego od zanieczysz-

czeń środowiskowych, mikrobiologicznych i toksyn, dostępnego przez cały rok  

i przede wszystkim o takiej samej zawartości substancji aktywnej w każdej partii 

[Dal Toso i Melandri 2010]. Kultury in vitro pozwalają także na namnażanie 
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komórek roślinnych w stałych, kontrolowanych warunkach, co znacznie skraca 

czas potrzebny na pozyskanie dużej ilości materiału, w porównaniu z tradycyj-

nymi metodami uprawy [Kazmierski i Roszkowski 2019].  

Roślinne komórki macierzyste 

Komórki macierzyste są komórkami prekursorowymi wykazującymi zdol-

ność do proliferacji, utrzymywania swojej liczby na takim samym poziomie,  

a także wytwarzania funkcjonalnych i zróżnicowanych komórek potomnych, 

które są charakterystyczne dla organu, z którego pochodzą. Ponadto charaktery-

zuje je wydłużony cykl komórkowy – obniżona dynamika podziałów, nieograni-

czona zdolność do samoodnowy i stan uśpienia metabolicznego [Szustka i Roga-

lińska 2017]. Komórki macierzyste roślin zlokalizowane są w ściśle określonych 

obszarach – merystemach, wśród których wyróżniamy merystemy pierwotne 

(merystem wierzchołkowy pędu i korzenia, merystem interkalarny i merystem 

kwiatowy) oraz merystemy wtórne (kambium, fellogen i tkankę przyranną – 

kalus) [Szczęsny 2008]. W ostatnich latach szczególne zainteresowanie skupia 

się na kulturach in vitro tkanek kalusa jako roślinnych komórek macierzystych 

(PSC). Kalus to tkanka roślinna powstająca w miejscu uszkodzenia mechanicz-

nego. Najczęściej różnicuje się z komórek kambium, jednak jeśli uszkodzenie 

nie dochodzi do kambium, wówczas żywe zróżnicowane komórki przylegające 

do miejsca zranienia ulegają odróżnicowaniu i stają się merystematyczne, wy-

twarzając tkankę kalusową. Proces formowania kalusa jest jednym z etapów 

embriogenezy somatycznej, a odróżnicowane komórki przekształcają się w ko-

mórki macierzyste, mające zdolność odtworzenia nowej tkanki, a nawet całej 

rośliny [Moruś i in. 2014, Aggarwal i in. 2020]. Do zainicjowania tego typu 

hodowli można wykorzystać nawet niewielki eksplantat roślinny. Pozwala to na 

uzyskanie dużej ilości substancji biologicznie czynnych w stosunkowo krótkim 

czasie, bez hodowli całej rośliny. Dlatego PSC są alternatywą dla pozyskiwania 

związków biologicznie czynnych z wybranych gatunków roślin zasiedlających 

naturalne stanowiska [Kazmierski i Roszkowski 2019]. 

Większość preparatów kosmetycznych posiadających w swoim składzie PSC 

w rzeczywistości zawiera ekstrakty z komórek macierzystych, dlatego właści-

wym określeniem PSC stosowanych w kosmetykach jest PSC ‘ekstrakt’, który 

wykazuje pozytywne działanie na skórę [Szymanowska i in. 2019]. Należy pod-

kreślić, że komórki macierzyste i ekstrakty z komórek macierzystych nie wyka-

zują takich samych właściwości. Ekstrakty z PSC nie są żywymi komórkami,  

a preparaty kosmetyczne mające je w swoim składzie cechują właściwości ściśle 
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związane ze składem metabolitów wtórnych ekstraktów. W skład ekstraktu PSC 

wchodzą produkty metabolizmu roślin: lipidy, białka, węglowodany i polifenole, 

które wykazują silne działanie antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe oraz pobu-

dzające regenerację skóry, a także hormony roślinne. Do szczególnie cennych 

substancji aktywnych o działaniu antyoksydacyjnym wchodzących w skład eks-

traktów PSC zaliczamy polifenole, kwasy fenolowe, flawonoidy, triterpeny oraz 

karotenoidy. Wszystkie te substancje wpływają bezpośrednio lub pośrednio na 

proces opóźniania starzenia się skóry, ponadto wykazują właściwości stymulują-

ce ludzkie komórki macierzyste naskórka i skóry właściwej do podziałów.  

    W efekcie ich działania obserwowana jest stymulacja produkcji kolagenu  

i regulacja funkcji komórek naskórka, co wpływa na spłycenie zmarszczek, po-

prawę kolorytu i elastyczności skóry [Matysek-Nawrocka i Różyk 2019]. PSC są 

również odpowiedzialne za odbudowę uszkodzonego naskórka, aktywację na-

prawy DNA komórki oraz ochronę przed promieniowaniem UV [Barbulova i in. 

2014, Georgiev i in. 2018]. Metabolity wtórne wchodzące w skład ekstraktów 

PSC mogą wykazywać działanie fotoprotekcyjne, chroniąc skórę przed nieko-

rzystnym wpływem promieniowania UV. Do działań tych możemy zaliczyć 

m.in.: pochłanianie części promieniowania UVA i UVB, hamowanie wywoła-

nych promieniowaniem UV reakcji wolnorodnikowych w komórkach skóry, 

ochronę naturalnych antyoksydantów, łagodzenie odpowiedzi zapalnych w kera-

tynocytach, modulowanie nadmiernego metabolizmu, proliferacji i osłabienie 

immunosupresji wywołanych promieniowaniem UV [Korkina i in. 2017, Szy-

manowska i in. 2019]. Rośliny, z których pozyskiwane są PSC, nie są dobierane 

przypadkowo, ponieważ muszą charakteryzować się zwiększoną trwałością 

związaną z czasem przechowywania oraz tolerancją na warunki, w których ro-

sną, a także wykazywać unikatowe właściwości lecznicze i adaptacyjne [Miczka 

2016]. Ponadto, hodowla PSC w warunkach laboratoryjnych pozwala na stymu-

lację komórek roślinnych do produkcji określonych pożądanych związków. 

Efekt ten można uzyskać, działając na niezróżnicowaną hodowlę komórkową 

elicytorami, czyli czynnikami indukującymi biochemiczne reakcje obronne ro-

ślin. Do elicytorów zaliczamy m.in. stresory biotyczne i abiotyczne oraz czą-

steczki sygnałowe, takie jak kwas salicylowy i jasmonowy [Ebel i Cosio 1994, 

Poulev i in. 2003]. 

Po raz pierwszy kosmetyki zawierające PSC pojawiły się na rynku w 2008 r., 

kiedy szwajcarska firma Mibelle AG Biochemistry opracowała technologię Phy-

toCellTech, która umożliwia hodowlę komórek kalusa z rzadkich i chronionych 

gatunków roślin. Pierwsze PSC pozyskiwane były z jabłek Malus domestica,  

a następnie również z innych gatunków roślin: Argania spinosa, Saponaria pu-

mila, Rhododendron ferrugineum, Vitis vinifera, Crithmum maritimum, Syringa 
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vulgaris, Citrus aurantium, Centella asiatica i Lycopersicon esculentum 

[Schmid i in. 2008, Dal Toso i Melandri 2011, Georgiev 2015, Matysek- 

-Nawrocka i Różyk 2019]. Pierwszy zarejestrowany liposomalny preparat Phy-

toCellTech Malus domestica zawierał ekstrakt PSC pochodzący z rzadkiej 

szwajcarskiej odmiany jabłoni Uttwiler Spätlauber o następującym składzie: 

ekstrakt PSC w stężeniu 9%, fosfolipidy – 0,14%, glicerol – 0,4%, fenoksyeta-

nol – 1,4%, ketrol T – 1%. Producent zaleca stosowanie ekstraktu jako dodatku 

do kosmetyków w stężeniu od 2% do 5% [Schmid i in. 2008, Szymanowska i in. 

2019]. Zarówno badania in vitro, jak i in vivo potwierdziły korzystny efekt sto-

sowania ekstraktów PSC na skórę, jednak w zależności od gatunku, z którego 

pozyskiwano PSC, efekt był odmienny. PSC pozyskiwane z Malus domestica 

opóźniają zanikanie dermalnych komórek macierzystych, wykazują efekt 

ochronny przeciw promieniowaniu UV, a także właściwości przeciwutleniające 

poprzez symulację ekspresji genów, które odgrywają ważną rolę w regulacji, 

wzroście i proliferacji komórek (cyklina B1 i E1, p53, IGF II, oksygenaza he-

mowa 1) [Schmid i in. 2008, Gerogiev 2015]. Ekstrakt PSC Malus domestica 

redukuje zmarszczki pojawiające się wokół oczu i poprawia gęstość skóry 

[Schmid i in. 2008]. Opatentowany ekstrakt PSC PhytoCellTech Malus domesti-

ca obecnie jest składnikiem produktów znanych marek kosmetycznych, takich 

jak Dior, Lancôme, Guerlain i La Prairie. Wymienione firmy oferują kosmetyki 

pielęgnacyjne przeznaczone do cery dojrzałej, takie jak sera, kremy i maski do 

twarzy, kremy pod oczy, kosmetyki do makijażu, oraz produkty do pielęgnacji 

włosów, wśród których znajdziemy oleje, odżywki i sera z dodatkiem omawia-

nych składników aktywnych [Eibl i in. 2018].  

Ekstrakt PSC pozyskiwany z dojrzałych owoców Argania spinosa, która ro-

śnie tylko w południowo-zachodniej części Maroka w idealnych warunkach 

środowiskowych, stymuluje proliferację i przeżywalność ludzkich komórek 

macierzystych. Ponadto wykazuje właściwości przeciwstarzeniowe, przeciw-

zmarszczkowe i antycellulitowe [Schmid i in. 2008, Ples i in. 2016]. Ekstrakt 

PSC z Crithmum maritimum pozytywnie wpływa na proliferację i żywotność 

keratynocytów i fibroblastów skóry, co powoduje wzrost grubości poszczegól-

nych warstw skóry i zwiększenie gęstości komórek zarówno w naskórku, jak  

i w skórze właściwej [Lequeux 2011]. Natomiast PSC pozyskiwane z Lycopersi-

con esculentum wykazują ochronny wpływ na mysie komórki keratynocytów  

i fibroblastów, podczas działania na nie stresu oksydacyjnego wywołanego sto-

sowaniem metali ciężkich (Ni i Pb). Ponadto stymulują produkcję kolagenu 

I i III przez fibroblasty w obecności metali ciężkich oraz zmniejszają ekspresję 

kolagenazy MMPq, 3 i 9, której wzrost obserwowano w warunkach analizowa-

nego stresu [Tito i in. 2011]. Prowadzone badania dowodzą, że ekstrakt PSC 
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pozyskiwany z Lycopersicon esculentum wykazuje silne działanie antyoksyda-

cyjne, chroniące komórki skóry przed wolnymi rodnikami [Tito i in. 2011]. Na-

tomiast ekstrakty PSC pochodzące z Vitis vinifera wykazują działanie ochronne 

przeciwko promieniowaniu UV, a także detoksykacyjne [Georgiev 2015]. Eks-

trakty PSC pozyskiwane z Coffea bengalensis i Nicotiana sylvestris wykazują 

stymulujące działanie na fibroblasty, pobudzając je do produkcji kolagenu  

i zwiększając tym samym możliwości regeneracyjne skóry [Apone i in. 2010, 

Tito i in. 2011], a ekstrakt PSC pozyskiwany z Zingiber officinale redukuje wi-

doczność rozszerzonych porów skóry i ogranicza produkcję sebum [Tito i in. 

2011]. 

Ekstrakty z PSC budzą obecnie coraz większe zainteresowanie wśród produ-

centów kosmetyków, dlatego na rynku kosmetycznym pojawia się coraz większa 

liczba firm mających w swojej ofercie półprodukty – ekstrakty PSC – przezna-

czone do wykorzystania w recepturach kosmetycznych. Do najbardziej znanych 

możemy zaliczyć: Naolys (Francja), Active Concept LLC (USA), Akott Evolu-

tion S.R.L. (Włochy), Biocosmethic (Francja), Infinitec (Hiszpania), Innova BM 

(Bułgaria), In vitro Plant-Tech AB (Szwecja), Sederma (Wielka Brytania), Pro-

vital Group (Hiszpania) i Vitalab (Włochy) [Georgiev i in. 2018, Szymanowska  

i in. 2019]. 

Podsumowanie 

Zastosowanie komórek macierzystych w kosmetologii uważane jest za prze-

łomowe odkrycie, pozwalające na zahamowanie objawów starzenia się skóry  

i możliwość uzyskania młodego wyglądu nawet w wieku dojrzałym. Za najistot-

niejsze oddziaływanie na skórę uznaje się ich ochronny wpływ na dermalne 

komórki macierzyste przeciwdziałające działaniu wolnych rodników i substancji 

toksycznych, zwiększenie zdolności naprawczych komórek macierzystych, 

przeciwdziałanie powstawaniu plam pigmentacyjnych poprzez ochronę melano-

cytów przed promieniowaniem UV i stymulację fibroblastów do produkowania 

składników macierzy zewnątrzkomórkowej oraz włókien kolagenowych [Prom-

bonas i Grdeń 2016, Miastkowska i Sikora 2018]. Wyniki badań naukowych 

wykazały skuteczność ekstraktów PSC, dlatego coraz częściej są one wykorzy-

stywane w różnego rodzaju zabiegach z zakresu kosmetologii i medycyny este-

tycznej. Najpopularniejsze obecnie ekstrakty PSC pozyskiwane są z jabłoni 

szwajcarskiej, pomarańczy gorzkiej i lilaka pospolitego, to one najczęściej znaj-

dują się w recepturach produktów kosmetycznych. 
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Obecnie coraz większe zainteresowanie budzi możliwość wykorzystania PSC 

w medycynie regeneracyjnej, zwłaszcza w leczeniu trudno gojących się ran. 

Prowadzono badania nad możliwościami regeneracyjnymi kalusowego ekstraktu 

z Oryza sativa, które potwierdziły jego właściwości pobudzające migrację ko-

mórek, co ma istotne znaczenie w procesie zabliźniania się ran. Według autorów 

badań materiały lipidowe zawarte w tym ekstrakcie mogą stymulować ekspresję 

czynników wzrostu wewnątrz rany [Park i in. 2018]. Ponadto prowadzone są 

badania nad możliwością wykorzystania opatrunków hemicelulozowych nowej 

generacji, które są wykonane z nanocząsteczkowych włókien PSC. Opatrunki te 

wykazują korzystne działanie na zmniejszenie stanu zapalnego, obrzęku i pobu-

dzenie procesów regeneracyjnych w ranie. Ponadto obecne w opatrunku sub-

stancje aktywne pochodzenia roślinnego pozwalają na usunięcie martwych tka-

nek z rany, a także pobudzają procesy ziarninowania [Szymanowska i in. 2019]. 
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Streszczenie: Komórki macierzyste to komórki o szczególnych właściwościach, które 

zdolne są do samoodtwarzania się przez nieograniczony czas, a także do różnicowania 

się w określone typy komórek. Rozwój biotechnologii daje obecnie możliwość namna-

żania roślinnych komórek macierzystych i wykorzystywania ich ekstraktów jako skład-

ników w recepturach kosmetycznych. Właściwości formuł kosmetycznych powstałych 

z wykorzystaniem roślinnych komórek macierzystych zależne są od rodzaju i ilości 

metabolitów wtórnych w nich zawartych, przy czym najczęściej wymienia się działanie 

antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe, pobudzające regenerację skóry i ochronne. Celem 

niniejszej pracy było przedstawienie najczęściej wykorzystywanych w kosmetologii 

ekstraktów roślinnych komórek macierzystych, ich właściwości i możliwości zastoso-

wania. 

Słowa kluczowe: ekstrakty komórek macierzystych, ekstrakty PSC, kosmetologia, re-

ceptury kosmetyków anti-aging, substancje antyoksydacyjne, substancje przeciwstarze-

niowe 
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Naturalne substancje roślinne o właściwościach 

promieniochronnych 

 

Agata Konarska1 , Katarzyna Rubinowska1  

Rozpowszechnianie się wiedzy na temat dobroczynnych właściwości kosme-

tyków naturalnych i roślinnych substancji biologicznie aktywnych oraz szkodli-

wego oddziaływania promieniowania ultrafioletowego (UV) na skórę człowieka 

sprawiło, że stale rośnie zainteresowanie związkami roślinnymi mającymi zdol-

ność pochłaniania promieniowania UV. Związki te są pierwszymi sensorami  

i mediatorami oddziaływania energii słonecznej ze względu na specyficzną 

strukturę chemiczną i obecność chromoforów, które pochłaniają energię światła 

słonecznego i rozpraszają ją w postaci energii cieplnej lub fluorescencyjnej 

[Ramakrishna i Ravishankar 2011, Podolec i in. 2021]. Rośliny uważane są za 

bardzo wartościowe źródło fotoochronnych oraz przeciwstarzeniowych związ-

ków stosowanych do opracowywania receptur kosmeceutyków i dermokosmety-

ków [Saewan i Jimtaisong 2015, Korkina i in. 2018]. Roślinne składniki aktyw-

ne rzadziej niż związki syntetyczne są przyczyną reakcji alergicznych i komedo-

gennych czy innych negatywnych skutków ubocznych oraz są znacznie tańsze  

i bardziej przyjazne dla środowiska w przeciwieństwie do organicznych filtrów 

UV, które wykazują liczne działania niepożądane [Molins-Delgado i in. 2018, 

Zhan i in. 2021]. Ponadto często stosowane jednocześnie filtry mineralne i orga-

niczne mogą oddziaływać cytotoksycznie lub genotoksycznie oraz prowadzić do 

rozkładu filtrów organicznych z wytworzeniem toksycznych produktów [Da-

miani i in. 2007, Obanla i in. 2019].  

Najbardziej szkodliwy wpływ na skórę człowieka wywiera promieniowanie 

UV-B (o długości fal w zakresie 280–315 nm) odpowiedzialne m.in. za oparze-

nia, raka skóry i zaćmę [Sirerol i in. 2015, Fernando i in. 2016], a w mniejszym 

stopniu promieniowanie UV-A (o zakresie długości fal 315–400 nm), które 

przyśpiesza procesy starzenia na skutek generowania reaktywnych form tlenu 
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(RFT) oraz może niszczyć DNA i działać kancerogennie [Brem i in. 2017, Khan 

i in. 2018]. 

Naturalne substancje i surowce roślinne odznaczające się zdolnością pochła-

niania promieniowania UV charakteryzują się z reguły niewystarczającymi wła-

ściwościami promieniochronnymi i dość niską wartością współczynnika ochrony 

przeciwsłonecznej SPF (z ang. sun protection factor), dlatego też z reguły nie 

pełnią funkcji filtrów przeciwsłonecznych, natomiast dzięki właściwościom 

przeciwzapalnym i immunomodulującym mogą niwelować późne skutki nad-

miernej ekspozycji skóry na promieniowanie UV, tj. kancerogenezę i foto-

starzenie [Sneha i in. 2015, Donglikar i Deore 2017]. Ważną rolę w składzie 

nowoczesnych preparatów przeciwsłonecznych powinny pełnić również natural-

ne przeciwutleniacze neutralizujące wolne rodniki powstające pod wpływem 

promieniowania UV [Bojarowicz i Bartnikowska 2014, Julkunen-Tiitto  

i in. 2015]. Według zaleceń nowoczesnej kosmetologii, w celu ochrony skóry 

w czasie długotrwałej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, receptury ko-

smetyków fotoprotekcyjnych powinny bazować przede wszystkim na łącznie 

stosowanych mineralnych i organicznych filtrach o szerokim spektrum działania 

ochronnego, ze wskazaniem wzbogacania ich składnikami naturalnymi, które 

pozwolą ograniczyć zawartość szkodliwych filtrów organicznych i jednocześnie 

podwyższyć wartość współczynnika SPF [Radice i in. 2016, Montenegro i San-

tagati 2019].  

Do idealnych promieniochronnych składników roślinnych należą te, które ab-

sorbują promieniowanie UV-A i UV-B, są nietoksyczne, niedrażniące, odporne 

na światło, ciepło i pot, wolno się wchłaniają oraz szybko rozpuszczają się  

w odpowiednim nośniku [Chiari-Andréo i in. 2020]. Wyniki badań naukowych 

prezentują wiele roślinnych substancji biologicznie czynnych o właściwościach 

fotoprotekcyjnych, które w znacznym stopniu spełniają powyższe wymogi. Sub-

stancje te należą do różnych grup metabolitów, takich jak flawonoidy, fenolokwa-

sy, saponiny, alkaloidy, triterpeny, lipidy, karotenoidy, naftochinony czy też po-

chodne antracenowe. Mechanizm działania tych związków obejmuje stymulację 

odpowiedzi przeciwzapalnej i immunologicznej, detoksykację, modulacyjne dzia-

łanie antyoksydantów oraz zmianę ekspresji genów [Saewan i Jimtaisong 2015].  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych substancji roślin-

nych, które są szczególnie interesujące dla przemysłu kosmetycznego ze wzglę-

du na ich znaczny potencjał promieniochronny i antyoksydacyjny.  
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Flawonoidy 

Flawonoidy należące do grupy związków fenolowych to najważniejsze i naj-

lepiej zbadane naturalne związki promieniochronne, które odznaczają się znacz-

ną zdolnością absorbcji promieniowania UV-A i UV-B, przeciwdziałania RFT  

i zwalczania przedwczesnego starzenia się skóry wywołanego różnymi czynni-

kami zewnętrznymi [de Alencar Filho i in. 2016, Chiari-Andréo i in. 2020].  

Apigenina (5,7-dihydroxyflawon) powszechnie występuje w surowcach ko-

smetycznych pozyskiwanych z Calendula officinalis, Artemisia inculta, Arnica 

montana (f. Asteraceae) czy Cuminum cyminum (f. Apiaceae) [Anitha i in. 2016, 

Donglikar i Deore 2017], a także w owocach jabłoni i winorośli oraz różnych 

warzywach (fasola, brokuły, seler, cebula, pietruszka, pomidor) [Kowalczyk i in. 

2017]. Apigenina chroni komórki przed apoptozą i hamuje ekspresję białka 

proapoptotycznego oraz tworzy kompleksy z DNA, zwiększając jego trwałość 

[Bridgeman i in. 2016, Righini i in. 2019]. Wartość SPF dla apigeniny jest sto-

sunkowo wysoka i wynosi 10,08 [Britto i in. 2017]. 

Bajkalina, bajkaleina i wagonina to flawonoidy obecne w ekstrakcie z tar-

czycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis f. Lamiaceae), które posiadają wła-

ściwości antyoksydacyjne, a także wykazują znaczną absorbancję promieniowa-

nia UV [Seok i in. 2016, Zhou i in. 2016]. Dodatek wymienionych flawonoidów 

do kremów przeciwsłonecznych zwiększa współczynnik fotoprotekcji kosmety-

ków i przywraca naturalną równowagę w skórze uszkodzonej wskutek nadmier-

nego działania promieni słonecznych [Seok i in. 2016]. Bajkalina ogranicza 

apoptozę, produkcję RFT oraz tworzenie dimerów cyklobutenopirymidynowych 

(CPD) i oksydacyjnych adduktów DNA [Sui i in. 2020].  

Genisteina (4ʹ,5,7-trihydroksyizoflawon) występuje głównie w nasionach soi 

(Glycine max f. Fabaceae) [Carneiro i in. 2020] oraz w organach koniczyny łą-

kowej (Trifolium pratense f. Fabaceae) [Widyarini i in. 2001]. Genisteina wyka-

zuje aktywność przeciwutleniającą i fotoochronną oraz zapobiega uszkodzeniom 

skóry poprzez hamowanie nitrowania białek [Terra i in. 2015] i blokowanie ok-

sydacyjnych i fotodynamicznych uszkodzeń DNA oraz działanie przeciwfoto-

kancerogenne [Song i in. 2015, Terra i in. 2015]. Substancja ta hamuje także 

angiogenezę, a tym samym unaczynienie guzów oraz proliferację komórek no-

wotworowych [Saewan i Jimtaisong 2015]. Genisteina i jej metabolity, takie jak 

ekwol, izoekwol i dehydroekwol, stosowane miejscowo hamują wywołane przez 

UV-B wytwarzanie nadtlenku wodoru i nadwrażliwość kontaktową oraz zmniej-

szają obrzęk zapalny [Widyarini i in. 2001, Terra i in. 2015]. Genisteina stoso-

wana łącznie z kurkuminą wykazuje skuteczniejsze pochłanianie promieniowa-

nia UV-B [Riswanto i in. 2021]. Wyciągi izoflawonowe ekstrahowane z maku-

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/genistein


 98 

cha sojowego hamowały apoptozę keratynocytów indukowaną przez UV-B oraz 

uwalnianie nadtlenku wodoru i fosforylację kinaz aktywowanych mitogenami 

[Chiang i in. 2007], a także osłabiały rumień i przeznaskórkową utratę wody 

(TEWL), zmniejszały grubość naskórka i zwiększały aktywność katalazy oraz 

hamowały ekspresję cyklooksygenazy indukowanej (COX-2) i proliferujących 

antygenów komórkowych (PCNA) w odpowiedzi na ekspozycję na UV-B 

[Huang i in. 2010].  

Katechiny to typ flawonoli obecnych w skórce owoców winorośli, jabłoni, 

granatu, amli (agrestu indyjskiego) i borówki oraz w kakao, herbacie zielonej, 

oolong i czarnej [Al-Snafi 2020]. Epikatechina, galusan epikatechiny, epigallo-

katechina i galokatechina inaktywują RFT oraz pomagają zmniejszyć uszkodze-

nia DNA i występowanie rumienia, opóźniając degradację macierzy zewnątrz-

komórkowej wywołanej promieniowaniem UV [Shi i in. 2016]. Katechiny od-

znaczają się właściwościami antyoksydacyjnymi silniejszymi od witaminy C i E 

i są zdolne do wychwytywania tlenu singletowego, nadtlenku wodoru i rodni-

ków hydroksylowych [Grzesik i in. 2018]. Badania zdolności fotoprotekcyjnych 

katechin wykazały, że mimo dość znacznej niestabilności, związki te, oprócz 

ochrony skóry przed promieniami UV, działają przeciwstarzeniowo i można je 

wykorzystywać w preparatach kosmetycznych i dermatologicznych [Zhang i in. 

2016, Ferreira-Nunes i in. 2018].  

Galusan epigallokatechiny wykazuje najsilniejszą aktywność biologiczną, 

tj. hamuje rozwój kolagenoz, chroni skórę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi 

wywoływanymi przez promieniowanie UV oraz przyspiesza naprawę DNA [Ka-

tiyar 2011, Kim i in. 2018]. Ponadto w eksperymencie przeprowadzonym na 

myszach, galusan epigallokatechiny wykazał działanie hamujące kancerogenezę 

i odpowiedź zapalną oraz immunosupresję indukowaną promieniowaniem UV 

[Katiyar 2011]. Galusan epigallokatechiny łatwo ulega fotodegradacji w warun-

kach promieniowania UV, którą można zredukować przez jednoczesne zastoso-

wanie witaminy E lub kwasu α-liponowego jako dodatkowego składnika kremu 

[Bianchi i in. 2011, Scalia i in. 2013].  

Kwercetyna (3,3ʹ,4ʹ,5,7-pentahydroksyflawon) charakteryzuje się właściwo-

ściami  antyoksydacyjnymi, przeciwzapalnymi i antykancerogennymi [Seo i in. 

2015, Kiekow i in. 2016]. Największe stężenia kwercetyny występują w cebuli, 

wiesiołku, neemie (miodle indyjskiej), słoneczniku, żurawinie, jabłku, herbacie, 

czerwonym winie, a także w ekstraktach z Gingko biloba, Apocynum venetum, 

A. hendersonii i Opuntia ficusindica. Badania donoszą, że kwercetyna hamuje 

powstawanie nowotworów skóry i może być stosowana jako filtr przeciwsło-

neczny [Dobrikova i Apostolova 2015]. Ma ogromny potencjał w zapobieganiu 

uszkodzeniom skóry wywołanym promieniowaniem UV, jednakże wykazuje 
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niską stabilność, przepuszczalność i rozpuszczalność, co stanowi istotną wadę 

tego metabolitu [Hung i in. 2012]. Tworzenie nanocząstek z różnymi polimera-

mi lub lipidami poprawia właściwości kwercetyny, a jej działanie prowadzi 

wówczas do znacznego osłabiania uszkodzeń wywołanych promieniowaniem 

UV [Caddeo i in. 2016, Zhu i in. 2016]. Znaczna zawartość kwercetyny oraz jej 

pochodnych w ekstrakcie z Ginkgo biloba sprawia, że wykazuje on silne wła-

ściwości przeciwutleniające, a preparaty kosmetyczne z tym ekstraktem zapo-

biegają uszkodzeniom spowodowanym promieniowaniem UV, takim jak TEWL, 

uszkodzenie bariery kinetycznej i rumień [Chiu i Kimballl 2003, Zhao i in. 

2020]. Ekstrakt z Ginkgo biloba działał jako silny „zmiatacz” wolnych rodni-

ków, zwiększając aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w skórze myszy na-

promieniowanej UV-B [Ren i in. 2019].  

Sylimarina to kompleks flawonolignanów obecnych w nasionach ostropestu 

plamistego (Silybum marianum f. Asteraceae) składający się z sylibiny A i B, 

izosylibiny, sylikrystyny, sylidianiny oraz taksyfoliny. Suche nasiona ostropestu 

zawierają 1–4% sylimariny [Shokrpour i in. 2007], która ma właściwości prze-

ciwnowotworowe i przeciwutleniające [Azadpour i in. 2020]. Głównym i naj-

bardziej aktywnym składnikiem sylimaryny są sylibininy, które stanowią  

50–60% składników tego metabolitu [Noh i in. 2011] i mają właściwości pro-

tekcyjne przed promieniowaniem UV-A [Svobodová i in. 2018]. Sylimaryna 

stosowana zarówno na skórę, jak i będąca składnikiem diety, ogranicza fotokar-

cynogenezę poprzez hamowanie stresu oksydacyjnego, stanu zapalnego oraz 

proliferacji i apoptozy komórek naskórka indukowanych promieniowaniem UV 

[Dhanalakshmi i in. 2005, Katiyar 2011, Guillermo-Lagae i in. 2015].  

Proantocyjanidyny są obecne zwłaszcza w kasztanowcu, oczarze wirginij-

skim, nasionach winorośli, jabłkach, czarnych jagodach, jęczmieniu, fasoli  

i głogu [Korać i Khambholja 2011]. Związki te uważane są za inhibitory mutacji 

DNA i silne przeciwutleniacze, które mogą osłabiać stres oksydacyjny wywoła-

ny przez UV-B, hamować aktywację komórkowych kaskad sygnałowych obej-

mujących szlaki MAPK i NF-κB oraz zmniejszać ryzyko fotokarcynogenezy 

[Mantena i Katiyar 2006, Yang i in. 2018].  

Proantocyjanidyny z pestek winogron były szeroko testowane pod kątem 

działania przeciwrakowego na modelach zwierzęcych in vivo. Wykazano, że 

hamują one rozwój nowotworów skóry wywołanych promieniowaniem UV-B, 

jak również złośliwą transformację brodawczaków w nowotwory. Zahamowanie 

rozwoju nowotworu skóry przez proantocyjanidyny winorośli zachodziło po-

przez hamowanie zapalenia, szybką naprawę uszkodzonego DNA oraz stymula-

cję układu odpornościowego [Filip i in. 2011, Katiyar 2016].  
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Antocyjany to flawonoidy, których barwnymi aglikonami są antocyjanidyny, 

takie jak cyjanidyna, pelargonidyna, delfinidyna i nasunina. Związki te po-

wszechnie występują w owocach granatu i innych owocach o barwie od żółtej 

do fioletowej, tj. w jabłku, brzoskwini, gruszce, fidze, agreście, wiśni, a także  

w ziarnach zbóż, czerwonej kapuście i bakłażanie [Korać i Khambholja 2011, 

Anitha i in. 2016]. Antocyjany redukują niekorzystne skutki ekspozycji na pro-

mieniowanie UV-B, chronią lipidy błon komórkowych przed utlenianiem 

i neutralizują enzymy niszczące tkankę łączną [Li i in. 2019]. Ponieważ antocy-

jany odznaczają się niską stabilnością i szybko ulegają degradacji w środowisku 

wodnym, opracowano kompleks antocyjanów, który wykazywał brak cytotok-

syczności dla komórek skóry oraz znaczną stabilność i ochronę przed UV-A 

[Priprem i in. 2017]. Saewan i Jimtaisong [2015] wykazali także, że delfinidyna 

znacznie hamuje stres oksydacyjny i ogranicza uszkodzenia skóry wywołane 

promieniowaniem UV-B, natomiast Sobiepanek i in. [2016] opisali korzystny 

wpływ delfinidyny w modulowaniu właściwości mechanicznych keratynocytów 

w odpowiedzi na napromieniowanie UV-B.  

Pyknogenol to mieszanina flawonoidów pozyskiwana głównie z kory Pinus 

pinaster oraz z pestek winogron [Bazerra i in. 2019]. Pyknogenol wykazuje bar-

dzo silne działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwrakotwórcze 

oraz może być stosowany w celu ochrony przed promieniowaniem UV i immu-

nosupresją po oparzeniach [Sime i Reeve 2004]. Ekstrakt z kory P. pinaster 

zawiera też inne wartościowe związki polifenolowe, tj. katechiny, taksyfolinę, 

procyjanidyny oraz kwasy fenolowe zwiększające jego działanie antyoksydacyj-

ne [Sharma i in. 2016]. 

Kwasy fenolowe 

Kwas ferulowy (kwas 4-hydroksy-3-metoksycynamonowy) występuje prze-

de wszystkim w ziarniakach zbóż i posiada właściwości antyoksydacyjne i prze-

ciwzapalne oraz zdolność do absorbowania promieniowania UV-B [Cavalcanti  

i in. 2020, Sauce i in. 2021]. Chroni przed peroksydacją lipidów, ma zdolność 

wiązania wolnych rodników tiolowych oraz chroni komórki przed nadtlenkami 

azotu [Mancuso i Santangelo 2014, Ambothi i in. 2015]. Kwas ten wykazuje 

znaczne synergistyczne działanie z witaminą C i E [Wu i in. 2013]. System 

ochrony przeciwsłonecznej składający się z kwasu ferulowego i organicznych 

filtrów UV skutecznie opóźnia rozwój rumienia i zapewnia wzrost SPF prepara-

tu fotoprotekcyjnego oraz ogranicza nasilenie stanu zapalnego [Peres i in. 2018].  
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Kurkumina to pochodna kwasu ferulowego pozyskiwana z kłączy ostryżu 

długiego (Curcuma longa f. Zingiberaceae). Głównymi składnikami kurkuminy 

są kurkuminoidy oraz olejki lotne – kurmeron i zingiberen [Jurenka 2009]. Kur-

kuminoidy bardzo skutecznie zapobiegają uszkodzeniom komórek przez RFT  

i są zdolne do unieczynniania rodników hydroksylowych [Panahi i in. 2017]. 

Kurkumina może być stosowana jako skuteczny filtr przeciwsłoneczny, a także 

wykazuje właściwości immunomodulujące oraz przeciwnowotworowe [Li i in. 

2018]. Stosowanie niskich dawek kurkuminy w hodowlach keratynocytów ha-

muje aktywację jądrowego czynnika transkrypcyjnego (NF-kB) wywołaną pro-

mieniowaniem UV-B [Madhunapantula 2012]. Kurkumina indukuje apoptozę 

oraz hamuje proliferację i inwazję komórek linii LNCaP (komórki hormo-

nowrażliwe) oraz DU145 i PC3 (komórki hormonooporne) [Teiten i in. 2011].  

Kumaryny to laktony kwasów hydroksycynamonowych obecne w ekstrak-

tach z Aesculus hippocastanum, Fraxinus chinensis, Artemisia spp., Ficus cari-

ca, Matricaria chamomilla, Calendula officinalis i Lamium album [Kasperkie-

wicz i in. 2016]. Kumaryny zostały zidentyfikowane jako fotostabilne absorbery 

UV z maksimum absorpcji w zakresie UV-A, które wykazują także właściwości 

fotooksydacyjne, antymutagenne i przeciwnowotworowe [Jivaramonaikul i in. 

2010, Karthikeyan i in. 2016]. Niektóre kumaryny należące do typu psolarenu, 

np. furanokumaryny obecne w organach różnych Heracleum sp. mogą wykazy-

wać silne działanie fotouczulające i być przyczyną fotodermatoz [Hosseinzadeh 

i in. 2019]. 

Kwas galusowy (kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy) w znacznych ilościach 

występuje w winogronach, borówce czernicy oraz czerwonym winie i zielonej 

herbacie. Kwas ten chroni komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i jest  

w stanie modulować odpowiedź zapalną wywołaną promieniowaniem UV-B 

poprzez zmniejszenie fosforylacji białek czynnika transkrypcyjnego AP-1, c-Jun 

i c-Fos [Hwang i in. 2014]. Miejscowe stosowanie kwasu galusowego u myszy 

poddanych promieniowaniu UV-B redukowało powstawanie zmarszczek i po-

prawiało ogólne nawilżenie skóry w porównaniu z grupą kontrolną traktowaną 

wyłącznie UV-B. Ponadto kwas galusowy był w stanie ograniczać produkcję 

RFT, hamować nadmierny rozrost naskórka oraz degradację kolagenu w skórze 

właściwej wywołane promieniowaniem UV-B [Hwang i in. 2014]. Ochronne 

działanie kwasu galusowego i jego pochodnych pozyskiwanych z alg Spirogyra 

spp. w odpowiedzi na stres wywołany promieniowaniem UV-B wykazali Wang  

i in. [2017a] w modelach in vitro i in vivo.  
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Inne związki fenolowe 

Resweratrol (3′4′5′–trihydroxy-trans-stilben) to rozpuszczalny w tłuszczach 

związek należący do klasy polifenoli, powszechnie spotykany w czerwonych 

winogronach i grejpfrutach, czarnych jagodach, orzeszkach ziemnych, czerwo-

nym winie, a także w ekstraktach z korzeni rdestu ostrokończystego (Polygonum 

cuspidatum), rdestu ptasiego (P. aviculare) i korzeni ciemiężycy (Veratrum 

grandiflorum) [Aggarwal i in. 2004]. Resweratrol ma działanie przeciwutlenia-

jące, antymutagenne i przeciwzapalne. Stwierdzono, że ochronne działanie re-

sweratrolu następowało poprzez hamowanie mediatora stanu zapalnego COX-2, 

hamowanie dekarboksylazy ornityny (ODC), redukcję nadtlenku wodoru 

i zmniejszoną peroksydację lipidów [Afaq i in. 2003] oraz ma związek ze zmia-

nami w ekspresji genów [Lephart i Andrus 2017]. Wykazano, że przy stosowa-

niu miejscowym metabolit ten hamuje rozwój nowotworów wywołanych pro-

mieniowaniem UV-B [Donglikar i Deore 2017, Park 2017] oraz osłabia stres 

oksydacyjny w ludzkich keratynocytach wywołany przez UV-A [Liu i in. 2011]. 

Stosowanie resweratrolu jest ograniczone ze względu na jego niewielkie przeni-

kanie w głąb skóry [Alonso i in. 2017], jednak jego zamknięcie w nanocząstecz-

kach lipidów skutkuje większym wchłanianiem przez skórę, a w konsekwencji 

zwiększoną ochroną i aktywnością przeciwutleniającą [Wang i in. 2017b].  

Lignina pozyskiwana np. z Miscanthus sacchariflorus (f. Poaceae) i Pinus 

densiflora (f. Pinaceae) to polifenolowy polimer aromatyczny, który posiada 

chromoforowe grupy funkcyjne mogące pochłaniać szerokie spektrum promie-

niowania UV w zakresie 250–400 nm [Sadeghifar i Ragauskas 2020]. Lignina 

ma również właściwości antyoksydacyjne, a jej obecność w preparatach prze-

ciwsłonecznych znacznie zwiększa wartość współczynnika SPF tych produktów 

[Lee i in. 2019]. Qian i in. [2016] wykazali, że dodatek 1% ligniny do balsamu 

przeciwsłonecznego prawie dwukrotnie zwiększyło wartość SPF tego kosmetyku. 

Honokiol to hydroksylowany związek bifenolowy izolowany z Magnolia 

spp. Posiada właściwości przeciwutleniające [Costa i in. 2017], przeciwzapalne 

[Vaid i in. 2010], angiogenne oraz antynowotworowe [Fried i Arbiser 2009]. 

Honokiol zmniejsza stany zapalne wywołane przez wolne rodniki tlenowe 

i chroni przed ich szkodliwym działaniem keratynocyty HaCaT i fibroblasty 

[Costa i in. 2017]. Honokiol moduluje również ekspresję białek cyklu komór-

kowego w czerniaku skóry, wykazując działanie przeciwnowotworowe [Guil-

lermo-Lagae i in. 2017]. Miejscowe stosowanie honokiolu odwraca indukowaną 

przez promieniowanie UV immunosupresję, w czym pośredniczy hamowanie 

ekspresji COX-2 i późniejsze wytwarzanie PGE2 [Prasad i in. 2017].  
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Apocynina (4-hydroksy-3-metoksyacetofenon), znana też pod nazwą aceto-

wanilonu, jest obecna w ekstrakcie z korzeni katuki skorpionowej (Picrorhiza 

kuraro f. Plantaginaceae) i toiny konopiowatej (Apocynum cannabinum f. Apo-

cynaceae) [‘t Hart i in. 2014]. Apocynina ma silne działanie przeciwutleniające, 

przeciwzapalne i przeciwnowotworowe [Ma i in. 2018]. Opóźnia wystąpienie 

nowotworów skóry indukowanych przez UV-B oraz znacznie zmniejsza całko-

witą liczbę guzów [Byun i in. 2016], a także osłabia produkcję mediatorów sta-

nów zapalnych w keratynocytach, w tym szlaków Akt, mTOR i NF-kB [Nam  

i in. 2016].  

Glikozydy 

Ginsenozydy to zróżnicowana grupa steroidowych saponin pozyskiwanych 

z korzeni żeń-szenia (Panax ginseng f. Araliaceae) wykazująca działanie prze-

ciwzapalne i przeciwstresowe oraz zapobiegająca fotostarzeniu się skóry. Sapo-

niny te odpowiedzialne są za zmiatanie RFT, zwiększanie aktywności przeciwu-

tleniającej w keratynocytach poddanych działaniu promieniowania UV i obniża-

nie poziomu białka MMP-2 indukowanego przez UV-B [Oh i in. 2015]. Ekstrakt 

z żeń-szenia wywiera działanie przeciwzapalne poprzez zmniejszenie produkcji 

tlenku azotu i syntezy mRNA iNOS w keratynocytach HaCaT i ludzkich fibro-

blastach skóry oraz hamuje indukowaną przez UV-B ekspresję COX2 

i transkrypcję TNF-α w komórkach keratynocytów HaCaT [Lee i in. 2012]. 

Glicyryzyna (kwas lukrecjowy) to saponina triterpenowa występująca w ko-

rzeniu lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra f. Fabaceae) wykazująca działanie 

przeciwzapalne i przeciwutleniające [Afnan i in. 2012, Farrukh i in. 2015]. Gli-

cyryzyna wywiera hamujący wpływ na fotostarzenie fibroblastów skóry ludzkiej 

(NHDF) wywołane UV-B i na molekularne mechanizmy zaangażowane w ten 

proces. Zaobserwowano, że glicyryzyna zwiększa żywotność komórek i zapo-

biega jądrowym i cytoplazmatycznym zmianom indukowanym przez UV-B 

[Afnan i in. 2012].  

Salidrozyd (tyrozyn) występujący w różeńcu górskim (Rhodiola rosea 

f. Crassulaceae) wykazuje silne właściwości antyfotostarzeniowe i antystresowe 

[Mao i in. 2015]. Po zastososowaniu salidrozydu fibroblasty skóry ludzkiej na-

promieniowane UV-B odzyskiwały żywotność, a liczba starzejących się fibro-

blastów zmniejszała się. Salidrozyd zapobiegał zatrzymywaniu cyklu komórko-

wego wywołanemu przez UV-B i zmniejszał ekspresję białek p21, p53 i p16 

związanych ze starzeniem. Dodatkowo salidrozyd chronił przed indukcją synte-

zy MMP-1 i cytokin prozapalnych IL-6 i TNF-α powodowaną przez UV-B [Mao 
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i in. 2015]. Xiao-Ying i in. [2016] wykazali, że salidrozyd jest również w stanie 

chronić keratynocyty HaCaT przed utratą żywotności spowodowaną promienio-

waniem UV-B oraz wykazuje właściwości przeciwutleniające. Salidrozyd 

zmniejszał poziom cytoplazmatycznych RFT indukowanych przez keratynocyty 

HaCaT pod wpływem UV-B, jak również powodował wznowienie aktywności 

transkrypcyjnej genu Nrf2. Dodatkowo, badania prowadzone na świnkach mor-

skich wykazały, że doustne podawanie salidrozydu zapobiega nadmiernemu 

rozrostowi naskórka i hamuje apoptozę komórek oparzeń słonecznych w na-

skórku wywoływaną przez UV-B [Xiao-Ying i in. 2016].  

Saponiny pozyskiwane z buzdyganka naziemnego (Tribulus terrestris 

f. Zygophyllaceae) i trukwy walcowatej (Luffa cylindrica f. Cucurbitaceae) wy-

kazują właściwości fotoprotekcyjne i zapobiegają kancerogenezie indukowanej 

przez UV-B. Osłabiają także programowaną śmierć komórki indukowaną przez 

UV-B poprzez hamowanie wewnętrznego szlaku apoptozy [Sisto i in. 2012, 

Mishra i in. 2018].  

Karotenoidy 

Likopen, α- i β-karoten, luteina, astaksantyna i zeaksantyna to rozpusz-

czalne w tłuszczach pigmenty roślinne, które w największych ilościach występu-

ją w organach Solanum lycopersicum i Daucus carota oraz w żółtych, czerwo-

nych i pomarańczowych owocach i warzywach [Prasanth i in. 2020]. Aplikowa-

ne doustnie w postaci diety owocowo-warzywnej powodują wzrost zawartości 

karotenoidów w skórze i mają działanie przeciwutleniające i fotoprotekcyjne 

opóźniające pojawienie się guzów skóry lub redukujące ich ilość [Muszyńska  

i in. 2016, Balić i Mokos 2019]. Suplementacja karotenoidami chroni przed ru-

mieniem wywołanym promieniowaniem UV-B [Igielska-Kalwat i in. 2015]. 

Karotenoidy mogą być także pomocne w zapobieganiu i leczeniu niektórych 

fotodermatoz, w tym protoporfirii erytropoetycznej, porfirii skórnej późnej  

i polimorficznej osutki świetlnej [Balić i Mokos 2019]. 

Kapsantyna i kapsorubina to karotenoidy obecne w owocach czerwonej 

papryki [Fernández-Garcıá i in. 2016]. Związki te wykazują dużą zdolność prze-

ciwutleniającą poprzez wygaszanie singletowego tlenu cząsteczkowego i zmia-

tanie rodników nadtlenowych [Bosch i in. 2015]. Obydwa związki są również  

w stanie chronić skórne fibroblasty ludzkie przed cytotoksycznością indukowaną 

przez UV-B poprzez hamowanie nadmiernych uszkodzeń DNA oraz zapobiega-

nie apoptozie komórek [Fernández-Garcıá i in. 2016].  
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Luteina jest karotenoidem obecnym w wielu warzywach i owocach (jarmuż, 

szpinak, sałata, pietruszka, pomarańcze, brzoskwinie), a także w żółtych kwia-

tach (nagietek, aksamitka). Wykazuje silne właściwości przeciwutleniające  

i chroni ludzkie oczy i skórę przed szkodliwym oddziaływaniem światła słonecz-

nego [Pongcharoen i in. 2013, Grether‐Beck i in. 2017]. Ochronne działanie róż-

nych dawek luteiny ograniczające apoptozę indukowaną przez UV-B obserwo-

wano w hodowli keratynocytów ludzkich napromieniowywanych UV-B. Luteina 

zmniejszyła liczbę komórek apoptotycznych, jednak nie miała istotnego wpływu 

na proliferację napromieniowanych keratynocytów [Pongcharoen i in. 2013].  

Fitoen i fitofluen oraz ich pochodne to bezbarwne karotenoidy, które mają 

wysokie maksima absorpcji UV, zarówno w zakresie UV-B, jak i UV-A [Khoo  

i in. 2011].  

Pochodne antracenowe 

Pochodne antracenowe obecne są w różnych ekstraktach, np. z Aloe vera, 

Asperula odorata, Rhamnus frangula, Rheum officinalis i Juglans regia.  

Aloina to pochodna antracenowa składająca się z barboliny, tj. mieszaniny 

dwóch diastereoizomerów: aloiny A i aloiny B. Aloina wzmacnia mechanizmy 

obronne skóry, wspomaga ochronę przeciwsłoneczną i posiada działanie antyok-

sydacyjne, dzięki czemu znalazła zastosowanie w produkcji kremów przeciw-

słonecznych. Sprzyja także gojeniu i łagodzeniu podrażnień, stanów zapalnych 

oraz mikrourazów powodowanych przez promieniowanie UV [Ray i Ghosh 

2018, Sánchez i in. 2020]. Ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego zawierający aloi-

nę oraz emodynę wykazuje wysoki SPF (28,9) i odznacza się wysoką fotostabil-

nością [Napagoda i in. 2016]. W keratynocytach HaCaT ekstrakt z aloesu 

zmniejsza utlenianie błon lipidowych indukowane przez UV-A oraz zwiększa 

całkowitą przeżywalność komórek [Rodrigues i in. 2016]. W modelu mysim 

doustna suplementacja aloesem ograniczała indukowaną przez UV-B apoptozę 

komórek nabłonka i hamowała tworzenie metaloproteinaz macierzy MMP-2  

i MMP-13, a także redukowała głębokość zmarszczek związanych z promienio-

waniem UV [Misawa i in. 2017]. Połączenie naturalnych przeciwutleniaczy – 

aloesu i kurkuminy – wywołało zwiększoną ochronę przeciwutleniającą [Kitture  

i in. 2015].  

Antrachinony takie jak emodyna, reina, parietin i chryzofanol to pochodne 

antracenowe obecne w wyciągach z korzeni, liści i owoców Rumex crispus  

(f. Polygonaceae). Antrachinony i ich ekstrakty wykazały wysoką zdolność 

ochrony przed promieniowaniem UV, a spośród nich emodyna odznaczała się 
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najwyższą ochroną i wartością SPF wynoszącą 20,23 (100 µg/ml) i 30,59 (200 

µg/ml) [Demireze i Uzun 2016].  

Naftochinony 

Juglon (5-hydroksynaftochinon) będący pochodną naftalenu to naturalny 

barwnik roślinny otrzymywany z liści i mięsistej owocni różnych gatunków 

orzecha (Juglans regia, J. nigra, J. cinerea, J. mandschurica). Ekstrakty z orze-

chów wykorzystywane są jako środki usuwające z organizmu wolne rodniki,  

a ich działanie promieniochronne przejawia się głównie w zakresie promienio-

wania UV-B [Korać i Khambholja 2011]. Ekstrakty zawierające oprócz juglonu 

także naftol mają właściwości samoopalające [Sushma i Ratnamala 2019]. Ju-

glon reaguje wówczas z keratyną obecną w skórze i tworzy związki sklerojuglo-

nowe, które prowadzą do opalania skóry i chronią przed promieniami UV.  

Triterpeny 

Madekasozyd, azjatykozyd, kwas madekasowy i kwas azjatycki to triter-

peny obecne w ekstrakcie z wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica f. Apiaceae), 

które są odpowiedzialne za stymulowanie syntezy kolagenu oraz wykazują dzia-

łanie antyoksydacyjne [Astuti i in. 2021]. Ekstrakt z wąkroty wykazuje wysoką 

absorbancję promieniowania UV-B i może być wykorzystywany jako potencjal-

na naturalna ochrona przed uszkodzeniami wywołanymi przez ten typ promie-

niowania [Hashim i in. 2011]. Ponadto właściwości przeciwutleniające opisa-

nych triterpenów wspomagają fotostabilizację filtrów UV [Ling i in. 2010].  

Alkaloidy 

Berberyna, jatroryzyna, koptyzyna, epiberberyna i palmityna to alkaloi-

dy obecne w ekstrakcie otrzymywanym z kwiatostanów Coptis chinensis  

(f. Ranunculaceae). Związki te wykazują właściwości protekcyjne przeciwko 

promieniowaniu UV-B i mają działanie antyoksydacyjne [Ma i in. 2013]. Naj-

lepszymi właściwościami antyoksydacyjnymi odznaczała się berberyna. Stoso-

wanie ekstraktu w celu ochrony skóry zwierząt napromieniowanych UV-B po-

wodowało znaczny spadek aktywności peroksydazy glutationowej, katalazy, 

dysmutazy ponadtlenkowej i ilości hydroksyproliny.  
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Brachyceryna, alkaloid obecny w organach Psychotria brachyceras (f. Ru-

biaceae), chroni przed promieniowaniem UV-B, działając jak filtr UV i zmiatacz 

RFT [Porto i in. 2020].  

Melatonina 

Melatonina roślinna występuje w wielu ziołach i roślinach leczniczych, np. 

tarczycy bajkalskiej (Scutellaria biacalensis, f. Lamiaceae) oraz w orzechach, 

fasoli, pomidorach, owocach cytrusowych i winogronach [Hardeland 2016, 

Meng i in. 2017]. Fitomelatonina jest uznawana za silny „wymiatacz” RFT, 

dzięki czemu zapobiega uszkodzeniom komórek i stanom zapalnym [Acuña- 

-Castroviejo i in. 2014, Hacışevki i Baba 2018]. Zastosowanie melatoniny po

ekspozycji na promieniowanie UV-B spowodowało spadek produkcji RFT

w ludzkich melanocytach i keratynocytach, czemu towarzyszyła zwiększona

ekspresja p53, naprawa DNA i zmniejszone wytwarzanie CPD [Janjetovic i in.

2014, 2017]. Melatonina chroni także przed rumieniem wywołanym promienio-

waniem UV poprzez modulację mediatorów prozapalnych [Sierra i in. 2013,

Janjetovic i in. 2017]. Wykazano, że niektóre metabolity melatoniny, takie jak

4-hydroksymelatonina, są jeszcze silniejszymi przeciwutleniaczami niż sama

melatonina [Pérez-González i in. 2017].

Tłuszcze roślinne 

W produkcji kosmetyków przeciwsłonecznych stosowane są oleje, masła 

oraz woski roślinne. Tłuszcze roślinne wykazują raczej niskie i niewystarczające 

zdolności promieniochronne [Gause i Chauhan 2016], jednak ich włączenie do 

receptur preparatów przeciwsłonecznych często pozwala zredukować zawartość 

szkodliwych organicznych filtrów UV [Niculae i in. 2014, Montenegro i Santa-

gati 2019].  

Według Chiari et al. [2014] bogaty w polifenole olej z zielonej kawy, w połą-

czeniu z syntetycznym filtrem – etoksycynamonianem etyloheksylu, powoduje 

20-procentowy wzrost SPF. Stosunkowo wysokim współczynnikiem SPF 

(ok. 28) odznacza się olej z nasion malin, który wykazuje absorbancję zarówno 

w zakresie UV-A, jak i UV-B [Wang i in. 2011]. Znaczną wartością współczyn-

nika ochrony przeciwsłonecznej odznacza się także oliwa z oliwek i olej koko-

sowy (SPF powyżej 7) oraz olej rycynowy (SPF 5,7) [Kaur i Saraf 2010, 

Sushma i Ratnamala 2019]. Niektóre z olejów, np. migdałowy i rokitnikowy, 
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mimo że mają niskie wartości SPF, są bogate w polifenole (kwasy fenolowe, 

flawonoidy, antocyjany) [Kaur i Saraf 2010, Nishad i in. 2018] i wykazują dzia-

łanie antyoksydacyjne, zmniejszają peroksydację lipidów i podnoszą poziom 

nieenzymatycznych przeciwutleniaczy, takich jak zredukowany L-glutation 

(GSH), tioredoksyna (Trx) oraz witaminy E i A [Sultana i in. 2007, Gęgotek i in. 

2018]. Z kolei olej z amarantusa, nawet w bardzo niewielkich stężeniach  

(0,1–0,5%), w kulturach fibroblastów ludzkiej skóry chroni przed promieniowa-

niem UV-A i przeciwdziała hamowaniu biosyntezy kolagenu w fibroblastach 

skóry [Wolosik i in. 2017]. Składniki niezmydlającej się frakcji masła shea wy-

kazują silną absorpcję promieniowania UV-B, co pozwala dodawać je do ko-

smetyków fotoprotekcyjnych celem zwiększenia ich właściwości ochronnych 

[Wilczyński i in. 2010]. Do tłuszczów roślinnych wykazujących właściwości 

ochronne przed promieniowaniem UV należą również oleje – z pestek granatu, 

z kiełków pszenicy oraz z orzechów babassu, które posiadają także właściwości 

antyoksydacyjne [Badea i in. 2015, Da Silva i in. 2020].  

Wosk carnauba pozyskiwany z palmy Copernicia cerifera (f. Arecaceae) 

jest bogaty w pochodne cynamonianu, takie jak alifatyczne diestry kwasu  

p-metoksycynamonowego lub hydroksycynamonowego, które wykazują znacz-

ną absorpcję UV, a także działanie przeciwutleniające [Freitas i in. 2016]. Ostat-

nie badania dotyczące zastosowania wosku carnauba do enkapsulacji filtrów 

mineralnych wydają się być dość obiecujące [Chu et al. 2020]. 

Podsumowanie 

Nowoczesna kosmetologia wciąż poszukuje bezpiecznych i jednocześnie 

skutecznych substancji naturalnych o własciwościach fotoprotekcyjnych, które 

zapewnią szeroką ochronę przed szkodliwymi skutkami ekspozycji na promie-

niowanie UV-A i UV-B, a jednocześnie będą wykazywały aktywność antyoksy-

dacyjną, przeciwzapalną oraz immunomodulującą. Dotychczasowe wyniki ba-

dań wykazały większą skuteczność działania fotoprotekcyjnego w przypadku 

kombinacji różnych substancji naturalnych, w porównaniu z pojedynczymi 

składnikami. Należące do różnych kategorii związków roślinne substancje 

o właściwościach promieniochronnych i wykazujące aktywność przeciwutlenia-

jącą zapobiegają uszkodzeniom komórek, zwłaszcza naskórka i macierzy ze-

wnątrzkomórkowej skóry właściwej oraz wykazują ogromny potencjał neutrali-

zacji RFT indukowanych przez promieniowanie ultrafioletowe. Głębszego po-

znania wymaga synergizm między naturalnymi substancjami i syntetycznymi 

produktami fotoochronnymi. Wiele z fitozwiązków jest w stanie zwiększać war-
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tości SPF kosmetyku zawierajacego organiczne filtry przeciwsłoneczne, nie-

rzadko pozwalając ograniczyć ilość i niestabilność filtrów organicznych oraz 

redukując uboczne skutki ich działania. Naturalne substancje fotoprotekcyjne 

stanowić mogą bezpieczną, dostępną, łatwą w produkcji i zdecydowanie tańszą 

alternatywę dla fotoochrony skóry w porównaniu z filtrami organicznymi.  
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Streszczenie. Promieniowanie ultrafioletowe jest przyczyną fotostarzenia i nowotworów 

skóry oraz uszkodzeń DNA i szeregu zmian komórkowych. Zwiększa ilość reaktywnych 

form tlenu, które mogą powodować stany zapalne, modyfikować ekspresję genów 

w odpowiedzi na stres i osłabiać immunologiczną odpowiedź skóry. Rośliny produkują 

wiele substancji biologicznie aktywnych, które mogą być wykorzystywane w strategiach 

obronnych przed promieniowaniem UV w produktach przeciwsłonecznych i innych 

kosmetykach. Potencjalne działanie fotoochronne wykazują np. flawonoidy, kwasy feno-

lowe, antocyjany, karotenoidy, triterpenoidy czy saponiny. Substancje te, oprócz ochro-

ny przed UV, często posiadają także właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. 

W ostatnim czasie roślinne metabolity wtórne o właściwościach fotoprotekcyjnych zy-

skują na znaczeniu, gdyż w porównaniu z filtrami syntetycznymi cechują się większym 

bezpieczeństwem stosowania i łatwą dostępnością. Mechanizm działania tych związków 



 

obejmuje stymulację odpowiedzi przeciwzapalnej i immunologicznej, detoksykację, 

modulacyjne działanie antyoksydantów oraz zmianę ekspresji genów. W różnych donie-

sieniach oceniano promieniochronne właściwości wielu substancji aktywnych, a także 

korelację tych związków z aktywnością przeciwutleniającą. Poniższa praca przedstawia 

przegląd substancji roślinnych, które są szczególnie interesujące dla przemysłu kosme-

tycznego do stosowania w środkach przeciwsłonecznych.  

Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe, metabolity wtórne, fotoprotekcja, 

antyoksydanty 



 120 

Wykorzystanie borowiny w kosmetologii, odnowie biologicznej  

i rehabilitacji  

 

Tomasz Mieczan1 , Adam Bownik1 , Magdalena Toporowska1 ,  

Anna Kaczorowska1 , Andrzej Demetraki-Paleolog1  

Borowina – geneza i rodzaje 

Torfowiska jako zbiorniki akumulacji biogenicznej nie tylko odznaczają się 

wybitnymi walorami przyrodniczymi, ale również pełnią istotną rolę w różnych 

gałęziach gospodarki [Bragazza i in. 2012]. Szczególną rolę odgrywają osady 

torfowiskowe, które wykorzystywane mogą być m.in. w przemyśle kosmetycz-

nym, rehabilitacji czy odnowie biologicznej. Torfy to osady biogeniczne powsta-

łe z częściowo rozłożonych szczątków roślin torfotwórczych na skutek procesu 

torfienia. Zachodzi on w warunkach niewielkiego dostępu tlenu oraz przy odpo-

wiednich warunkach hydrologicznych [Skreczko i Trepka 2016]. Masa torfowa 

obejmuje zarówno części organiczne (głównie tkanki roślinne), jak i składniki 

mineralne. Aktywny zbiornik torfotwórczy składa się z akrotelmu oraz katotelmu.  

Akrotelm to żywy element ekosystemu torfowiskowego, jest bardzo cienki, 

ale przykrywa powierzchnię torfowiska bardzo szczelnie. Składa się z żywych 

roślin, ich obumarłych szczątków (dolne części), które tworzą górną warstwę 

akrotelmu. Miąższość tej warstwy wynosi od kilku do kilkudziesięciu centyme-

trów. Odpowiedzialna jest za utrzymanie ciągłości procesu torfotwórczego, do-

chodzącego do skutku wyłącznie w akrotelmie, izoluje od zewnętrznych wpły-

wów wcześniej nagromadzone złoża torfowe, jest biotopem dla wielu wyspecja-

lizowanych zwierząt i mikroorganizmów roślinnych i grzybowych. Akrotelm 

posiada duże zdolności pochłaniania wody, ale nie musi być stale nasycony wo-

dą, poprzez różnorodnie uformowaną mikrostrukturę uzyskał szeroką skalę  

adaptacji, na torfowiskach przejściowych i wysokich istnieje zaś kilkanaście 

mikrosiedlisk, przeważnie rozmieszczonych w sposób mozaikowaty. Są to miejsca 

o różnym uwilgotnieniu, wypukłe ponad poziom wody (od dość suchych szczy-
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towych części kęp, nieco ich wilgotniejszych zboczy, po płaskie mszarne dywa-

ny i pła torfowcowe, aż do form wklęsłych z wodą).  

Katotelm natomiast jest martwą częścią torfowiska, magazynującą produkty 

powstałe poprzez aktywność warstwy akrotelmu. Posiada stałą (lub ulegającą 

tylko minimalnym zmianom) pojemność wodną, przez to występuje bardzo nie-

znaczna wymiana wód z wodami podłoża mineralnego i niewielki przepływ 

wody), jest niedostępny dla atmosferycznego tlenu, występuje tutaj całkowity 

brak aerobowych mikroorganizmów i tylko nieliczne beztlenowce, a stan nasy-

cenia wody w katotelmie jest regulowany przez właściwości akrotelmu [Wardle 

i in. 2012]. Przemiany gromadzącej się w torfowisku materii organicznej zależą 

przede wszystkim od aktywności mikroorganizmów, zmian hydrologicznych 

oraz lokalnych właściwości fizyczno-chemicznych środowiska [Mieczan i Paw-

lik-Skowrońska 2018].  

Wyróżnia się dwa procesy wpływające na skład oraz właściwości torfu. 

Pierwszym jest humifikacja, w której zachodzi rozkład połączony z wytworze-

niem związków humusowych charakterystycznych dla pokładu torfu. Drugim jest 

natomiast mineralizacja, która polega na rozkładzie substancji organicznej z wy-

tworzeniem związków mineralnych (dwutlenku węgla, amoniaku, jonów fosfora-

nowych czy siarczanowych). Jednym z najbardziej popularnych osadów torfowi-

skowych jest borowina. Ma silne właściwości adsorpcyjne w stosunku do skóry 

i tkanki podskórnej, dzięki czemu prowadzi do jej oczyszczenia. Borowina sto-

sowana jest w gabinetach kosmetycznych i gabinetach odnowy biologicznej 

[Kucharski i Szymak 2012].  

Polskie złoża borowiny możemy podzielić na trzy podstawowe typy: niskie, 

wysokie i przejściowe. Złoża niskie powstały na skutek rozkładu roślin wodnych 

i łąkowych przy dużym dostępie wód gruntowych oraz powierzchniowych. Zło-

ża te są silnie zmineralizowane i stanowią najwyższy odsetek złóż borowino-

wych w Polsce. Ich odczyn jest najczęściej obojętny lub zasadowy. Złoża wyso-

kie powstały głównie poprzez rozkład mchów przy jednocześnie ograniczonym 

dostępie do wody, ze złóż tych pochodzi wysokogatunkowa borowina o pH 

kwaśnym (najczęściej pH = 3–5). Złoża przejściowe natomiast mają odczyn 

lekko kwaśny i wykazują właściwości pośrednie pomiędzy borowiną typu ni-

skiego a wysokiego [Skreczko i Trepka 2016]. 

Wykorzystanie borowiny do pielęgnacji skóry 

Borowina to naturalny materiał występujący w przyrodzie, składający się  

z substancji mineralnych, organicznych lub mieszanych, który powstał w wyni-
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ku naturalnych procesów geologicznych i procesów biologicznych zachodzą-

cych w szczególnych warunkach w obumarłych roślinach. Borowina należy do 

grupy peloidów, czyli osadów podwodnych powstałych w wyniku działania 

procesów geologicznych z udziałem wody i mikroorganizmów [Górska i Pija-

nowska 2014]. Często nazywana jest „czarnym złotem” i jest drugim, po wodach 

mineralnych, naturalnym bogactwem Polski [Piejko 2017]. Powstaje w wyniku 

humifikacji (proces torfienia) obumarłej roślinności torfowiskowej takiej jak: 

mchy, paprotniki, rośliny nasienne, która w środowisku wilgotnym jest przetwa-

rzana przez bakterie beztlenowe i tlenowe [Kłapeć i in. 2013]. Warto dodać, że 

słynny polski botanik i wybitny znawca torfowisk prof. Stanisław Tołpa wyna-

lazł i opatentował torf turzycowo-drzewny, nazywając go borowiną Tołpa. Torf 

ten występował w postaci odbalastowanego wyciągu wodnego, który nie obcią-

żał organizmu, wzmacniał odporność, przyspieszał regenerację i poprawiał kon-

dycję skóry. Dodatkowo łatwo się zmywał i nie pozostawiał osadów. Ekstrakt 

ten stał się podstawowym składnikiem linii kosmetycznych i produktów leczni-

czych firmowanych jego nazwiskiem [Piejko 2017]. 

Borowina zawdzięcza swoje właściwości prozdrowotne następującym czyn-

nikom: zawartości substancji organicznych i nieorganicznych, stopniu humifika-

cji, stopniu uwodnienia, kwasowości, zdolności sorpcyjnej oraz zdolności do 

magazynowania ciepła. Główną substancję czynną w borowinie stanowią związ-

ki humusowe o charakterze koloidów, przede wszystkim kwasy huminowe, któ-

re posiadają właściwości przeciwzapalne, bakteriostatyczne, przeciwwirusowe 

i antyoksydacyjne (tab. 1) [Drobnik i Latour 2011a, 2011b]. Kwasy te są inhibi-

torami enzymu zwanego hialuronidazą, przez co chronią przed degradacją kwa-

su hialuronowego obecnego w skórze. Odpowiedzialne są także za pobudzanie 

funkcji granulocytów, wiązanie oligosacharydów na powierzchni komórek, po-

budzanie mięśni gładkich, rozszerzanie naczyń krwionośnych oraz hamowanie 

syntezy prostaglandyn. Posiadają także zdolności chelatowania metali, dzięki 

czemu uczestniczą w procesach detoksykacji, ułatwiając usuwanie toksyn z or-

ganizmu [Wollina 2009]. 

 
Tabela 1. Charakterystyka kwasów huminowych 

Kwas Barwa 
Rozpuszczalność 

w wodzie w zasadach w kwasach w alkoholu 

Humusowy czarno-brunatna z 

odcieniem czerwonym 

– + * * 

Hymatomela-

nowy 

brunatna z odcieniem 

żółtym 

– + * * 

Fulwonowy żółta + + + + 

* nierozpuszczalny, – trudno rozpuszczalny, + dobrze rozpuszczalny. 

Oprac. na podst.: Ponikowska 2021. 
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Oprócz kwasów humusowych borowina zawiera również: białka, węglowo-

dany, pektyny, żywice, celulozę, ligninę, mikro- i makroelementy, krzemionkę, 

bituminy, niewielkie ilości substancji o charakterze hormonalnym oraz związki 

fenolowe o silnym działaniu regenerującym, ochronnym i antyoksydacyjnym. 

Składnikami nieorganicznymi w borowinie są biopierwiastki, m.in.: związki 

siarki, magnezu, potasu, glinu, żelaza, wapnia, sodu i krzemu. Szczególnie sty-

mulująco na skórę, przede wszystkim na skórę alergiczną, wpływają aminokwa-

sy, fulwokwasy i fenolokwasy [Ponikowska 1995]. Mają też działanie antyoksy-

dacyjne, neutralizują działanie wolnych rodników, przeciwdziałając tym samym 

powstawaniu zmarszczek. Z kolei bituminy i związki o charakterze estrogeno-

wym wykazują działanie pobudzające i regenerujące, stymulują procesy odnowy 

komórek i aktywizują syntezę kalogenu i elastyny. W efekcie wzmacniają struk-

tury skóry oraz chronią przed starzeniem się – spadkiem elastyczności, przesu-

szaniem, skłonnościami do podrażnień. Borowina w naturalnej postaci jest nie-

zbyt często wykorzystywana w kosmetologii [Piejko 2017]. Do zabiegów ko-

smetologicznych wykorzystywana jest borowina specjalnie do tego celu przygo-

towana – odpowiednio oczyszczona i przetworzona.  

Obecnie wiele firm branży kosmetycznej zajmuje się produkcją preparatów 

borowinowych w postaci m.in.: toników, płynów, maści, żeli, kremów czy 

emulsji zawierających wyodrębnione z borowiny związki aktywne wzbogacane 

ekstraktami roślinnymi (np. ekstraktem z kawy z kofeiną, wyciągiem z mięty 

pieprzowej, olejkiem sosnowym). Borowina posiada także silne właściwości 

termiczne, czyli zdolność do zatrzymywania ciepła. Właściwość ta wynika 

z małego przewodnictwa cieplnego oraz dużej pojemności cieplnej. To specy-

ficzne oddawanie ciepła powoduje, że reakcja naczyniowa skóry jest dużo 

mniejsza i wolniejsza. Dzięki temu dochodzi do silnego rozszerzenia naczyń 

krwionośnych nie tylko skóry, ale i tkanek położonych głębiej, następuje popra-

wa ich ukrwienia i odżywienia. Chłonność wody, zdolności sedymentacyjne 

i właściwości sorpcyjno-wymiennikowe decydują o korzystnym wpływie boro-

winy na mięśnie, strukturę włosa i powierzchnię skóry, działanie mechaniczne – 

bodźcowe – borowiny polegające na nacisku maseczki borowinowej na skórę 

powoduje odpływ krwi żylnej i chłonki oraz miejscowy drenaż tkanki [Kasprzak 

i Mańkowska 2008]. 

Reasumując, borowina spełniać może wiele istotnych funkcji w zabiegach 

kosmetycznych: 

– zapobiega powstawaniu i zmniejsza już istniejące rozstępy; 

– silnie odżywia, ujędrnia i regeneruje skórę, przywraca jej sprężystość  

     i spoistość; 

– działa relaksacyjnie i odprężająco; 
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– usuwa objawy napięcia i zmęczenia skóry; 

– usuwa nadmiar toksyn z organizmu; 

– działa wyszczuplająco; 

– działa przeciwzapalnie, ściągająco, bakteriostatycznie i bakteriobójczo, co 

przyspiesza regenerację skóry; 

– łagodzi podrażnienia; 

– pobudza odnowę kalogenu i elastyny odpowiadających za jędrność i ela-

styczność skóry. 

Zabiegi borowinowe w kosmetologii 

Borowina wykorzystywana jest w ośrodkach SPA oraz w gabinetach kosme-

tycznych, szczególnie w zabiegach poprawiających jakość i wygląd skóry  

(tab. 2). W zabiegach na twarz borowinę można aplikować w postaci gotowych 

kremów, maseczek lub też wykonując jonoforezę (w tym przypadku wykorzy-

stywana jest wysokogatunkowa pasta borowinowa) [Górska i Pijanowska 2014]. 

Pastę o grubości 2–3 cm aplikuje się na podkład pod katodę (elektrodę ujemną), 

natomiast anodę zakłada się na przeciwległym miejscu ciała. Czas zabiegu wy-

nosi ok. 30 min, zabieg przeprowadza się przez okres 3–4 tygodni, po 3–4 za-

biegi w tygodniu. Zastosowanie prądu powoduje, że aktywne składniki borowi-

ny są dokładnie wprowadzane w głąb skóry [Piejko 2017]. Zabiegi borowinowe 

na ciało stanowią podstawę działań antycellulitowych oraz ujędrniających. Bo-

rowina usprawnia także pracę komórek tłuszczowych i enzymów lipolitycznych, 

a obfitość soli mineralnych korzystnie wpływa na skórę. Borowina na twarzy 

sprawia, że skóra wchłania cenne substancje zawarte w torfie. Przed nałożeniem 

maseczki preparat borowinowy należy podgrzać, wówczas substancje w niej 

zawarte mogą głębiej przeniknąć do skóry [Piejko 2017]. W zależności od po-

trzeb maseczki z borowiny można przykładać również na inne części ciała. Jed-

nak w odróżnieniu od typowych okładów takie maseczki powinny być cieńsze. 

Borowina, czy to na twarzy, czy na innej części ciała, sprawia, że skóra odzy-

skuje swój naturalny kolor. W zabiegach na ciało polecana jest borowina  

w postaci masek, okładów, zawijań tradycyjnych lub pod postacią tzw. body 

wrappingu. Ten ostatni zabieg polega na smarowaniu ciała papką borowinową, 

a następnie owijaniu folią. Ciało smaruje się kilkucentymetrową warstwą na-

grzaną do około 40°C. Taki okład na ciele pozostaje przez około 30 minut. Za-

bieg borowinowy tego typu pozwala na wydostanie się toksyn wraz z potem,  

a oczyszczona w ten sposób skóra skuteczniej przyjmuje zawarte w borowinie 

dobroczynne składniki. Jeśli chce się osiągnąć efekt odchudzający, konieczna 
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jest seria zabiegów. Popularne jest także stosowanie maści z borowiny. Preparat, 

dzięki obecności wazeliny, parafiny i etylu parahydrobenzoesanu, łatwo rozpro-

wadza się po skórze. Zawiera także wiele mikroelementów oraz kwasy orga-

niczne, które przyspieszają proces regeneracji tkanek. Maść z borowiny sprawia 

również, że obrzęki i nacieki zapalne goją się szybciej [Piejko 2017]. 

Popularnym zabiegiem kosmetycznym z wykorzystaniem borowiny jest ką-

piel borowinowa. Dzięki niej tkanki się przegrzewają, co sprawia, że są później 

lepiej odżywione i dotlenione. Taka kąpiel sprawia, że mięśnie stają się rozluź-

nione – wówczas zmniejsza się także ból i napięcie mięśni. Zabieg taki należy 

przeprowadzić kilka godzin po zakończeniu aktywności fizycznej. W kosmeto-

logii istotne zastosowanie mają także szampony borowinowe – specjalistyczne 

kosmetyki przeznaczone do skóry wymagającej. Ich stosowanie zaleca się za-

równo osobom z normalną, jak i przetłuszczającą się skórą głowy.  

Borowina, dzięki właściwościom antyseptycznym i łagodzącym, świetnie 

sprawdza się jako jeden ze składników szamponu. Dzięki niej włosy odzyskują 

połysk a naskórek staje się nawilżony. Zaletą stosowania kosmetyków z borowi-

ną na włosy są zawarte w nich witaminy: A, E, F i kwas hialuronowy – sprawia-

ją one, że włos jest lepiej nawilżony. Zaleca się, żeby z szamponu z borowiną 

korzystać co trzecie mycie włosów.  

W zabiegach z zakresu kosmetologii istotne znaczenie mają także plastry bo-

rowinowe, redukują one zmarszczki i cellulit [Cieciuch 2021]. Dzięki plastrom 

można kształtować sylwetkę, co sprawia, że są jednocześnie lekarstwem oraz 

naturalnym kosmetykiem. Przed zabiegiem z użyciem plastrów należy podgrzać 

borowinę do temperatury około 45°C i nałożyć na skórę. Następnie dany obszar 

owijany jest folią, ręcznikiem i kocem – dodatkowe warstwy sprawią, że torf nie 

utraci temperatury. Po 30 min plaster z borowiny należy zdjąć, natomiast żeby 

zabieg przyniósł dobry rezultat warto powtórzyć okład od 2 do 4 razy w tygo-

dniu. Plaster borowinowy można wykorzystać również do wykonania zimnego 

okładu. Wcześniej należy włożyć go do lodówki na ok. godzinę, następnie owi-

nąć w ręcznik i przyłożyć do wybranego obszaru ciała. Zimne okłady borowi-

nowe są szczególnie pomocne podczas leczenia wylewów podskórnych [Cie-

ciuch 2021].  
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Tabela 2. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów borowinowych w kosmetologii 

Wskazania do zabiegów  

z wykorzystaniem borowiny 

Przeciwwskazania do zabiegów  

z wykorzystaniem borowiny 

– cellulit 

– rozstępy 

– zwiotczenie skóry 

– cera tłusta, mieszana 

– starzenie się skóry 

– poszarzała cera 

 

– czynna gruźlica płuc 

– nowotwory 

– niewydolność krążeniowa i oddechowa 

– wady serca 

– nadczynność tarczycy 

– stany pozawałowe 

– nadciśnienie tętnicze 

– niskie ciśnienie 

– miażdżyca 

– choroba wrzodowa 

– świeże złamania i urazy 

– stan znacznego osłabienia i wycieńczenia 

– ciąża 

– zespół Sudecka 

– czynne przetoki i odleżyny 

– zaburzenia czucia 

– zakrzepowe zapalenie żył 

– cukrzyca 

– endometrioza 

– ostre i podostre choroby kobiece 

– podwyższona temperatura ciała bez względu 

na przyczynę 

– nie zaleca się borowiny dzieciom i nastolatkom 

Oprac na podst.: Piejko 2017, Cieciuch 2021. 

Zabiegi borowinowe w odnowie biologicznej i rehabilitacji 

Borowiny wykorzystywane w lecznictwie pochodzą z torfowisk nieodwod-

nionych o wysokim stopniu humifikacji, wyższym niż H3, czyli o słabym stop-

niu rozłożenia. Złoża wykorzystywane do zabiegów zawierają więcej niż 75% 

substancji organicznych oraz mają właściwości fizyczno-chemiczne i mikrobio-

logiczne odpowiednie dla surowców leczniczych [Górska i Pijanowska 2014]. 

Uzdrowiska, w których wykorzystuje się borowinę do celów leczniczych to 

m.in.: Horyniec Zdrój, Ustroń, Połczyn Zdrój, Kamień Pomorski czy Świnouj-

ście. Ze względu na dużą aktywność składników biologicznie czynnych jednymi 

z najcenniejszych złóż borowiny w Europie są położone na terenie Polski tzw. 

złoża połczyńskie. Zasoby borowiny odkryto na terenie gminy Połczyn już  

w XVII w. Według legendy cudowne właściwości miejscowych surowców natu-

ralnych zostały odkryte przypadkowo przez cierpiącego na reumatyzm sukienni-
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ka, który po obmyciu nogi w wodzie z miejscowego źródła oraz włożeniu jej  

w borowinę już na drugi dzień miał całkowicie pozbyć się uciążliwych dolegli-

wości. Złoża połczyńskiej borowiny składają się z trzech warstw, z których naj-

cenniejsza jest warstwa górna, czyli torf typu wysokiego. Torf ten posiada naj-

lepsze parametry i jest najbardziej odpowiedni do wykonywania zabiegów lecz-

niczych. Połczyńska borowina charakteryzuje się wysoką pojemnością cieplną 

przy jednoczesnym niskim przewodnictwie, dzięki czemu doskonale utrzymuje 

ciepło i nie powoduje oparzeń. Zabiegi z użyciem tej borowiny są stosowane  

w szczególności w leczeniu chorób układu ruchu i chorób kobiecych, rzadziej  

w chorobach układu moczowego i układu trawienia (tab. 3) [Kwolek 2012]. 

 
Tabela 3. Wskazania i  przeciwskazania do stosowania w wybranych jednostkach chorobowych 

 

Wskazania do zabiegów  

z wykorzystaniem borowiny  

Przeciwskazania do zabiegów  

z wykorzystaniem borowiny  

– zwyrodnienia stawów i chrząstek stawowych, 

gościec pozastawowy, choroba Bechterewa 

– stany po urazach kości i stawów, przewlekłe 

zapalenia kości, stany pourazowe tkanek mięk-

kich, zespoły bólowe dolnego odcinka kręgo-

słupa 

– porażenia i niedowłady spastyczne, rwa 

kulszowa,  uszkodzenia nerwów obwodowych 

– choroby wątroby i dróg żółciowych 

– stany zapalne przydatków, pochwy i szyjki 

macicy, niedoczynność hormonalna jajników, 

nacieki pooperacyjne 

– niewydolność oddechowa 

– nowotwory 

– ciąża, krwawienia z dróg rodnych 

– nadczynność tarczycy 

– stany pozawałowe i wady serca 

– stany po świeżych urazach 

– stan znacznego osłabienia i wycieńczenia 

– zaawansowana miażdżyca naczyń 

Oprac. na podst.: Sobolewska i in. 2007 

Zawarte w borowinie składniki wpływają korzystnie na różne struktury sta-

wów, szczególnie na ilość i jakość mazi stawowej, działają adsorpcyjnie w sto-

sunku do skóry i tkanki podskórnej, prowadząc do ich oczyszczenia. Zabiegi 

borowinowe znajdują zastosowanie w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa 

i stawów, w stanach pourazowych narządu ruchu, przykurczach stawów, choro-

bach reumatycznych, neuralgiach. Z kolei działanie hormonalne borowiny pole-

ga na pobudzaniu sekrecji (wydzielania) hormonów jajnikowych, nadnerczo-

wych i przysadkowych oraz bezpośrednim działaniu ciał estrogennych występu-

jących w borowinie we frakcji bituminowej [Ponikowska 2012]. W odnowie 

biologicznej i rehabilitacji stosowane są m.in.: 

– borowinowe kąpiele wannowe – kąpiel zawiesinowa w temperaturze ok. 

40–42°C. Stosuje się w niej mieszaninę masy borowinowej i wody w stosunku 

1 : 3 lub 1 : 5. Czas trwania zabiegu: 10–20 min. Ilość zabiegów wg wskazań 

lekarza; 
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– okłady borowinowe – smarowania – masę z opakowania chłodną lub 

podgrzaną należy nakładać równomiernie na powierzchnię ciała warstwą grubo-

ści ok. 2 cm bez zawijania. Czas trwania zabiegu: ok. 20 min; 

– okłady borowinowe – owijania – podgrzaną masę należy rozprowadzić 

równomiernie cienką warstwą ok. 1 cm na chorą część ciała, zawinąć płótnem, 

kolejno folią i kocem lub ręcznikiem. Czas trwania zabiegu: ok. 20 min. Zabiegi 

powinno się stosować codziennie przez 2 tygodnie; 

– kuracja pitna z wysokogatunkowej borowiny – zabieg polega na roz-

cieńczeniu borowiny z wodą destylowaną, następnie filtracji, po czym tak przy-

gotowana borowina jest dawkowana do spożycia doustnego; 

– jonoforeza borowinowa – na pole zabiegowe nakładana jest borowina  

o grubości 2–3 cm o temperaturze 38°C, natężenie prądu galwanicznego wynosi 

zaś 20mA; 

– fonoforeza borowinowa – zabieg polega na stosowaniu ultradźwięków 

w dawce 0,2–0,6 W/cm2, przez 10 min na okolicy zabiegowej z wykorzystaniem 

borowiny o grubości 1–2 cm i temperaturze 38°C [Kochański 2002]. 

Podsumowanie 

Borowina stanowi jeden z najcenniejszych elementów zabiegów kosmetycz-

nych. W jej składzie występują głównie kwasy humusowe, aminokwasy, pekty-

ny, cukry, związki fenolowe o działaniu silnie regenerującym, ochronnym oraz 

antyoksydacyjnym. Ma silne właściwości adsorpcyjne, dzięki którym działa 

oczyszczająco na skórę i tkankę podskórną. Z kolei zabiegi borowinowe norma-

lizują funkcjonowanie organizmu, wpływają pozytywnie na układ narządów 

ruchu, układ krążenia, wspomagają usuwanie produktów przemiany materii. 

Borowina ma przede wszystkim działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, ale 

także pobudza układ immunologiczny. 
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Streszczenie. Borowina to naturalny materiał występujący w przyrodzie, składający się 

z substancji mineralnych, organicznych lub mieszanych, który powstał w wyniku proce-

sów geologicznych i biologicznych zachodzących w szczególnych warunkach w obu-

marłych roślinach. Należy ona do grupy peloidów, czyli osadów podwodnych, które 

wykorzystywane mogą być m.in. w przemyśle kosmetycznym, rehabilitacji czy odnowie 

biologicznej. W niniejszej pracy, opierając się na doniesieniach naukowych, zaprezen-

towano genezę osadów borowinowych, ich właściwości prozdrowotne oraz aktualny stan 

wiedzy dotyczący wykorzystania tego osadu zarówno do produkcji kosmetyków, jak 

i w zabiegach wykonywanych w gabinecie kosmetycznym poprawiających zdrowie 

i urodę. 

Słowa kluczowe: balneologia, torfowiska, torf, biokosmetyki 
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Zastosowanie metabolitów bakteryjnych w biokosmetologii 

 

Adam Bownik1 , Tomasz Mieczan1 , Magdalena Toporowska1 ,  

Anna Kaczorowska1  

 

Kosmetyczne właściwości rozmaitych metabolitów bakteryjnych były znane 

już w starożytności, a obecnie te substancje coraz częściej spotykane są w roz-

maitych preparatach. Wiele spośród nich ma unikalne właściwości, umożliwia-

jące różnym gatunkom bakterii ekstremofilnych przetrwanie i rozmnażanie  

w niesprzyjających dla większości organizmów warunkach (bardzo niska lub 

wysoka temperatura, niskie lub wysokie ciśnienie atmosferyczne oraz środowi-

ska o silnym odczynie kwaśnym lub zasadowym) [Kohli i in. 2020]. Ochronne, 

pielęgnacyjne oraz regeneracyjne działanie metabolitów bakteryjnych na tkanki 

człowieka możliwe jest dzięki specyficznej budowie oraz specyficznym interak-

cjom tych związków z błonami komórkowymi. Niniejszy rozdział jest ogólnym 

przeglądem najpowszechniej wykorzystywanych w biokosmetologii metaboli-

tów bakteryjnych należących do oligosacharydów, polisacharydów, biosurfak-

tantów, aminokwasów, białek oraz pigmentów. 

Oligosacharydy 

Jednymi z najpowszechniej stosowanych oligosacharydów bakteryjnych  

w preparatach kosmetycznych są cyklodekstryny oraz egzopolisacharydy. Cy-

klodekstryny (-, -, -) – rycina 1 – są cyklicznymi oligosacharydami złożonymi  

z -(1,4)-glukopyranozowych podjednostek. Dodaje się je do preparatów w celu 

zmniejszenia lotności estrów oraz przedłużenia uwalniania aromatu w kosmety-

kach, takich jak perfumy, detergenty, dezodoranty oraz żele do odświeżaczy 

pokojowych [Xiao i in. 2021]. Cyklodekstryny stosuje się także w postaci pudru 

do redukcji odorów w talku, pieluchach oraz chusteczkach. Do produkcji ko-
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mercyjnej cyklodekstryn wykorzystywana jest transformacja za pomocą enzymu 

bakterii Bacillus subtilis, Brevibacterium sp. oraz Microbacterium terrae.  

Egzopolisacharydy bakteryjne są cennymi produktami pochodzenia bakteryj-

nego, charakteryzującymi się brakiem toksyczności oraz dużą kompatybilnością 

biologiczną. Hydrofilowe egzopolisacharydy stosowane są jako czynniki utrzy-

mujące podwyższoną zawartość wody w preparatach kosmetycznych. Na przy-

kład dekstran, otrzymywany poprzez polimeryzację glukozy z bakterii Leucono-

stoc mesenteriodes i Streptococcus mutans [Korcz i Varga 2021], stosowany jest 

w preparatach wygładzających i rozjaśniających skórę oraz redukujących 

zmarszczki. Kolejną grupą egzopolisacharydów posiadających właściwości wią-

zania cząsteczek wody są alginaty (ryc. 1). Pomimo iż są powszechnie  pozy-

skiwane z glonów, do ich produkcji wykorzystuje się także bakterie, takie jak 

Pseudomonas aeruginosa i Azotobacter vinelandii. Alginaty wykorzystywane są 

głównie jako substancje żelujące i rozczynniki w preparatach stosowanych na 

skórę. Innym polisacharydem żelującym stosowanym w preparatach na skórę 

jako czynnik emulsyfikujący i spieniający jest ksantan (ryc. 1), produkowany 

głównie przez bakterie z rodzaju Xanthomonas [Bilanovic i in. 2016]. 

Dużą zdolnością do silnego wiązania cząsteczek wody oraz stabilizującego 

makrocząsteczki charakteryzują się niektóre disacharydy bakteryjne [Angelin  

i Kavitha 2020]. Dlatego też na przykład trehaloza znalazła zastosowanie 

w rozmaitych preparatach kosmetycznych (olejki do kąpieli, szampony, mleczka 

do ciała, dezodoranty, toniki na porost włosów) posiadających właściwości na-

wilżające oraz zabezpieczające zewnętrzną warstwę nabłonka przed wysusze-

niem lub innymi czynnikami, takimi jak stres cieplny, niska temperatura, pro-

mieniowanie ultrafioletowe [Ohtake i Wang 2011]. Pomimo iż obecnie disacha-

ryd ten pozyskiwany jest na skalę przemysłową głównie poprzez reakcję enzy-

matyczną, rekombinowane bakterie Escherichia coli również mogą być jego 

wysoce wydajnym źródłem [Gao i in. 2015].  

 

Surfaktanty 

Biosurfaktanty stosowane są w kosmetykach głównie ze względu na dużą 

zdolność do zmniejszania napięcia powierzchniowego, a także właściwości 

spieniające, emulsyfikujące oraz dużą zdolność nawilżania. Za ich wykorzysta-

niem przemawia fakt, iż są względnie nietoksyczne i mają duży stopień biode-

gradowalności. Większość biosurfaktantów należy do kwasów tłuszczowych, 

tłuszczów obojętnych, glikolipidów i lipopeptydów. 
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Ryc. 1. Oligosacharydy bakteryjne najczęściej stosowane w produktach kosmetycznych. 

Oprac. na podst.: Wimmer 2012, Szklarska i in. 2014 

Wiskozyna i należące do glikolipidów ramnolipidy wytwarzane przez bakte-

rie z rodzaju Pseudomonas są biosurfaktantami często wykorzystywanymi do 

produkcji preparatów do pielęgnacji i oczyszczania skóry (ryc. 2) [Bak i in. 

2015, Zhou i in. 2019]. Lipopeptydy będące pochodnymi surfaktyny, produko-

wane przez bakterie Bacillus subtilis, Bacillus pumilus A, Bacullus lichenifor-

mis, Bacillus amyloliquefacien, mają znakomite właściwości spieniające, co 
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umożliwia ich szerokie zastosowanie w produktach dermatologicznych oraz  

w kosmetykach w postaci olejków lub emulsji wodnych. Stwierdzono, że surfak-

tyny (ryc. 2) produkowane przez bakterie Bacillus subtilis intensyfikują nawil-

żenie tkanek poprzez zwiększenie płynności błony komórkowej będącej efektem 

interakcji surfaktantu z grupami acylowymi błonowych fosfolipidów [Zhao i in. 

2017]. Innym przykładem surfaktantu jest emulsan produkowany przez bakterie 

Acinetobacter calcoaceticus (ryc. 2), który charakteryzuje się właściwościami 

stabilizującymi emulsje olejowo-wodne [Nitschke i Costa 2007]. 

 

Ryc. 2. Surfaktanty bakteryjne najczęściej stosowane w produktach kosmetycznych.  

Oprac. na podst.: Desai i Banat 1997, Gupta i in. 2019 
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Aminokwasy, białka (enzymy) i peptydy 

Wiele metabolitów bakteryjnych, które znalazły zastosowanie w różnych 

preparatach kosmetycznych, należy do aminokwasów. Na szczególną uwagę 

zasługują przede wszystkim osmoprotektanty ze względu na zdolność do silnego 

wiązania wody i działania stabilizującego na makrocząsteczki, takie jak białka  

i kwasy nukleinowe. Dobrym przykładem aminokwasu bakteryjnego o takich 

właściwościach jest ektoina (ryc. 3) wytwarzana przez bakterie z rodzaju Alkali-

bacillus, Marinococcus sp. ECT1 oraz gatunek Halomonas elongata. Te mikro-

organizmy produkują i akumulują ektoinę w warunkach stresu (zmiana ciśnienia 

osmotycznego środowiska, temperatury, promieniowania ultrafioletowego). 

Ochronne działanie ektoiny jest związane głównie z działaniem stabilizującym 

na fosfolipidy i białka błony komórkowej oraz enzymy podczas silnego odwod-

nienia środowiska.  

 

 

Ryc. 3. Struktura ektoiny [Lippert i Galinski 1992] 

 

Ektoina dzięki zdolności do wiązania wody zwiększa stabilność makroczą-

steczek takich jak białka, kwasy nukleinowe. Ta właściwość wykorzystywana 

jest w wielu preparatach kosmetycznych zapewniających odpowiednie nawilże-

nie skóry (kremy) oraz oczu (płyny do soczewek kontaktowych). Dzięki zdolno-

ści do wiązania cząsteczek wody ektoina zapobiega utracie wilgotności warstwy 

epidermalnej oraz zwiększa ich odporność na detergenty. Innymi aminokwasami 

o właściwościach osmoprotekcyjnych są betaina produkowana przez bakterie  

z rodzaju Halomonas sp. [Kushwaha i in. 2019] oraz hydroksyprolina pozyski-

wana z rekombinowanych mikroorganizmów z gatunku Escherichia coli [Hara  

i in. 2020, Chen i in. 2021].Te związki również znalazły zastosowanie w wielu 

kosmetykach o właściwościach nawilżających, przeciwpodrażnieniowych oraz 

innych preparatach, np. takich jak pasty do zębów [Ship i in. 2007]. Amino-

kwasy znane jako MAAs (ang. mycosporine-like amino acids), produkowane 
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głównie przez sinice oraz promieniowce z gatunków Strepromyces lividans, 

Streptomyces avemitilis oraz bakterie Pseudonocardia sp. i Corynebacterium 

glutamicum, zapewniają mikroorganizmom ochronę przed promieniowaniem 

ultrafioletowym oraz szkodliwym działaniem wolnych rodników [Rezanka i in. 

2004, Rosic i in. 2019]. Ze względu na te właściwości MAAs zostały wykorzy-

stane do produkcji rozmaitych preparatów ochronnych skóry [Suh i in. 2014].   

Szczególne zastosowanie w biokosmetologii znalazła toksyna botulinowa 

(ryc. 4), zwana potocznie jadem kiełbasianym, produkowana przez Gram-

dodatnie bakterie Clostridium botulinum (łac. botulus – kiełbasa). 

Ryc. 4. Struktura przestrzenna toksyny botulinowej [Schleberger i in. 2006] 

 

Toksyna botulinowa jest białkiem, które blokuje pobudzenie nerwowo-

mięśniowe poprzez hamowanie wydzielania acetylocholiny z pęcherzyków wy-

dzielniczych do przestrzeni synaptycznej, prowadząc do paraliżu wiotkiego. 
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Pomimo iż zatrucia tą neurotoksyną bardzo często mogą prowadzić do 

śmierci, stosowana jest podczas zabiegów odmładzających skórę twarzy, lecz 

w bardzo niewielkich dawkach. Toksyna botulinowa (zwana również botok-

sem) podana pacjentowi w iniekcji powoduje blokowanie wydzielania acety-

locholiny przez komórki unerwiające mięśnie twarzy, co prowadzi do 

zmniejszenia napięcia mięśni i w późniejszym efekcie do redukcji zmarsz-

czek mimicznych. Toksynę botulinową podaje się także podczas innych za-

biegów kosmetycznych: korekcji tzw. kurzych łapek w okolicy ust, szyi oraz 

leczenia blizn. Podczas terapii toksyną botulinową bardzo istotne jest ściśle 

określone postępowanie zapewniające bezpieczeństwo pacjentom.  

Bakterie są źródłem wielu enzymów, których stosowanie w celu poprawy 

jakości skóry, włosów i paznokci było znane w starożytności. Obecnie 

w preparatach kosmetycznych najczęściej stosowane są dysmutaza ponad-

tlenkowa i peroksydazy (katalaza, peroksydazy glutationowe, laktoperoksy-

dazy) wychwytujące toksyczne wolne rodniki oraz przyspieszające regenera-

cję skóry. W badaniach in vitro wykazano, że dysmutaza ponadtlenkowa ma 

większą zdolność do neutralizacji wolnych rodników w porównaniu z wita-

miną E oraz polifenolami izolowanymi z zielonej herbaty [Lods i in. 2000]. 

Pierwotnie do produkcji tego enzymu oraz peroksydaz wykorzystywano eks-

tremofilne bakterie Marinomonas sp., Sulfolobus acidocaldarius [Bafana i in. 

2011]. Obecnie jednak stosuje się genetycznie zmodyfikowane bakterie kwa-

su mlekowego [LeBlanc i in. 2011]. Innym enzymem o podobnej budowie do 

dysmutazy ponadtlenkowej jest dehydrogenaza mleczanowa, stosowana  

w wielu preparatach jako czynnik chroniący przed promieniowaniem ultra-

fioletowym [Lods i in. 2000].  

Bakteryjne proteazy zdolne do enzymatycznego hydrolizowania wiązań 

peptydowych keratyny, kolagenu oraz elastyny są dużą grupą białek stoso-

wanych w preparatach kosmetycznych. Proteazy pochodzące od bakterii al-

kalifilnych są wykorzystywane w preparatach służących do traktowania roz-

maitych zmian, jak suchość skóry, ichtioza (łuszczyca), zmiany zapalne skó-

ry [Bernard i Mehul 2009]. Keratynazy są proteazami stosowanymi w kre-

mach wygładzających i peelingujących, maściach do traktowania blizn i re-

generacji komórek nabłonka skóry stóp, kolan i łokci oraz preparatach redu-

kujących porost włosów. Na skalę przemysłową wykorzystuje się keratynazy 

produkowane przez bakterie Bacillus licheniformis oraz termofilne Thermo-

sipho sp., Thermococcus sp., Gram-dodatnie Lysobacter, Microbacterium 

oraz Gram-ujemne Thermoanaerobacter sp. oraz Chryseobacterium [Gupta 

i in. 2013]. 
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Oprócz białek w niektórych preparatach kosmetycznych stosowane są rów-

nież peptydy. Rozpuszczalne formy tych związków dodawane są do żeli, emul-

sji, pudrów, balsamów, natomiast nierozpuszczalne peptydy stosowane są  

w większości do kremów do twarzy [Secchi i in. 2008]. Ostatnio znaczne zainte-

resowanie wzbudziły pentapeptydy, takie jak pentapeptyd palmitynowy, stoso-

wany w preparatach do redukcji zmarszczek oraz szorstkości skóry, oraz anty-

bakteryjne peptydy, które mogą być stosowane w postaci prebiotyków w prepa-

ratach służących do oczyszczania skóry [Al-Ghazzewi i Tester 2014].  

Kwasy 

Często stosowanymi metabolitami bakteryjnymi w kosmetykach są niektóre 

kwasy. Kwas hialuronowy (glikozaminolikan) wykorzystywany jest do wypełnia-

nia przestrzeni w skórze w chirurgii plastycznej oraz jako czynnik zwiększający 

retencję wody, redukujący zmarszczki i poprawiający elastyczność skóry. Pomimo 

iż ten związek jest powszechnie pozyskiwany na dużą skalę z tkanek zwierzęcych 

(kogucie grzebienie), zdolność do jego syntezy stwierdzono również u bakterii 

z rodzaju Streptococcus oraz genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów 

z rodzaju Bacillus [Widner i in. 2005, Westbrook i in. 2018]. Inny związek nale-

żący do kwasów, glukuronian, syntetyzowany przez bakterie symbiotyczne Si-

norhizobium meliloti M5N1CS oraz Gluconacetobacter hanseni, znajduje zasto-

sowanie jako czynnik żelujący i zagęszczający [Da Costa i in. 2001, Khan 2007]. 

Pigmenty 

Pigmenty produkowane przez bakterie stosuje się w preparatach kosmetycz-

nych, by nadać im odpowiedni kolor. Wiele z tych związków posiada dodatko-

wo właściwości przeciwbakteryjne oraz ochronne przed promieniowaniem sło-

necznym [Choksi i in. 2020]. Na przykład wiolaceinę produkowaną przez 

Chromobacterium violaceum, Janthinobacterium lividum stosuje się w niektó-

rych balsamach, co nadaje im purpurowe zabarwienie [Choksi i in. 2020]. Do-

datkowo ten związek stosowany w kremach z filtrem chroni przed szkodliwym 

wpływem promieniowania słonecznego [Durán i in. 2010]. Astaksatyna to ko-

lejny bakteryjny pigment karotenoidowy posiadający właściwości antyoksyda-

cyjne stosowany w preparatach kosmetycznych, produkowany m.in. przez bakte-

rie z rodzaju Paracoccus oraz przez gatunek Agrobacterium aurantiacum. In-

nym czynnikiem wykazującym działanie ochronne przed promieniowaniem 
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ultrafioletowym jest zeaksantyna, z grupy ksantofili, pozyskiwana z bakterii 

Corynebacterium autotrophicum lub z modyfikowanych bakterii Escherichia 

coli. Zeaksantyna stosowana jest w wielu preparatach kosmetycznych takich jak 

nutrikosmetyki („pigułki urody”) ze względu na silne działanie antyoksydacyjne 

i nawadniające [Anunciato i Da Rocha Filo 2012]. 

Podsumowanie 

Bakterie są bardzo bogatym źródłem metabolitów o unikalnych właściwo-

ściach, które powszechnie wykorzystuje się przy produkcji rozmaitych prepara-

tów kosmetycznych. Wiele metabolitów zwiększa płynność błony komórkowej 

oraz ma dużą zdolność do wiązania wody, co prowadzi do utrzymywania uwod-

nienia tkanek, a także zwiększenia stabilności makrocząsteczek w przypadku 

stresu środowiskowego. Kolejną cechą dużej grupy metabolitów bateryjnych jest 

zdolność do unieczynnienia wolnych rodników, co daje możliwość wykorzysta-

nia ich jako czynnika ochronnego przed promieniowaniem słonecznym. Jednak 

należy wspomnieć, iż w procesie produkcyjnym muszą być stosowane w postaci 

oczyszczonej. Wymaga to procesu technologicznego prowadzącego do odsepa-

rowania pożądanego metabolitu od innych towarzyszących związków. Nowe 

substancje przed wprowadzeniem do produkcji powinny być przetestowane pod 

kątem możliwego działania toksycznego na organizm człowieka. Warto także 

zauważyć, iż pewne metabolity mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób 

nadwrażliwych.  
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Streszczenie. Metabolity bakteryjne stosowane są często w rozmaitych preparatach 

kosmetycznych do ochrony oraz pielęgnacji ciała. Wiele substancji należących do róż-

nych grup chemicznych produkowanych przez bakterie ma unikalne właściwości, co 

pozwala na ich zastosowanie w produktach o działaniu nawilżającym, antyoksydacyj-

nym, stabilizującym, ochronnym oraz poprawiającym jędrność i elastyczność skóry. 

Praca jest przeglądem literatury związanej z produkcją i zastosowaniem metabolitów 

bakteryjnych w biokosmetologii. 
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Biosurfaktanty w kosmetykach 

Anna Stępniowska1 

Surfaktanty, znane również pod nazwą „związki powierzchniowo czynne”, są 

amfipatycznymi cząsteczkami wykazującymi zdolność do tworzenia miceli. Ich 

nazwa pochodzi od ang. SURFace ACTive AgeNTS, czyli surfactants. Związki 

należące do tej grupy odgrywają ważną rolę w formulacjach kosmetycznych 

(formach użytkowych kosmetyku) ze względu na właściwości zwilżające, solu-

bilizujące, emulgujące i pieniące, a także detergencyjne. Surfaktanty zwiększają 

również rozpuszczalność związków polarnych w rozpuszczalnikach organicz-

nych, które są zazwyczaj niepolarne [Ferreira i in. 2017]. Zgodnie z rozporzą-

dzeniem Komisji Europejskiej 2006/257/CE surfaktant „obniża napięcie po-

wierzchniowe kosmetyków, a także wspomaga równomierne rozprowadzenie 

produktu w trakcie stosowania” [EU 2006].  

Większość związków powierzchniowo czynnych stosowanych w produktach 

kosmetycznych jest pochodzenia syntetycznego. Surfaktanty syntetyczne często 

wykazują działanie drażniące oraz alergizujące na skórę oraz stosunkowo słabo 

ulegają procesom biodegradacji. W związku z tym firmy produkujące kosmetyki 

poszukują naturalnych składników jako alternatywy dla powszechnie stosowa-

nych związków powierzchniowo czynnych. W konsekwencji surfaktanty pocho-

dzenia naturalnego, czyli tzw. biosurfaktanty cieszą się coraz większą popular-

nością w formulacjach kosmetycznych. Są to związki produkowane przez bakte-

rie lub grzyby z różnych substratów, takich jak oleje, cukry, alkany, odpady itp. 

W zależności od zastosowania biosurfaktanty mogą być wytwarzane w więk-

szych ilościach z odpadów przemysłowych lub produktów ubocznych różnych 

gałęzi przemysłu [Muthusamy i in. 2008]. Daverey i in. [2011] wykorzystali 

ścieki z lokalnego przemysłu mleczarskiego do produkcji soforolipidów przez 

Candida bombicola. Z kolei Luna i in. [2012] zastosowali pozostałości z pro-

dukcji oleju z orzeszków ziemnych jako tanie składniki odżywcze do produkcji 

biosurfaktantu przez Candida sphaerica. 

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biochemii i Toksykologii, ul. Akademicka 13, 

20-950 Lublin
 anna.stepniowska@up.lublin.pl
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Biosurfaktanty podobnie jak surfaktanty syntetyczne obniżają napięcie po-

wierzchniowe. Skuteczny syntetyczny środek powierzchniowo czynny może 

obniżyć napięcie powierzchniowe wody z 75 do 35 dyn/cm. Natomiast surfakty-

na, będąca silnym biosurfaktantem, obniża napięcie powierzchniowe wody na-

wet do 25 dyn/cm [Rosenberg i Ron 1999]. Ponadto wiele biosurfaktantów jest 

odpornych na działanie wysokiej temperatury czy skrajnych wartości pH, dlate-

go są stosowane w detoksykacji określonych zanieczyszczeń środowiskowych, 

przy demulgowaniu emulsji przemysłowych oraz w produktach kosmetycznych, 

farmaceutycznych i spożywczych [Gharaei-Fathabad 2011]. Biosurfaktanty wy-

kazują również mniejszą toksyczność w porównaniu z surfaktantami pochodze-

nia chemicznego lub nawet jej całkowity brak. Są łatwo rozkładane przez mi-

kroorganizmy, a tym samym łatwo biodegradowalne. Jest to zielona alternatywa 

dla surfaktantów syntetycznych, które stanowią zagrożenie dla środowiska [Fa-

kruddin 2012].  

Budowa i właściwości surfaktantów 

Surfaktanty jako związki amfipatyczne zbudowane są z hydrofilowej „gło-

wy” oraz hydrofobowego „ogona” (ryc. 1). Dzięki takiej budowie wykazują 

bardzo unikalne właściwości, takie jak obniżanie napięcia powierzchniowego 

czy zwiększanie rozpuszczalności substancji lipofilowych w rozpuszczalnikach 

polarnych [Moldes i in. 2021].  

 

 

Ryc. 1. Budowa surfaktantu 

 

W roztworach wodnych cząsteczki surfaktantu gromadzą się na granicy faz 

woda–powietrze, układając się hydrofilowymi głowami w kierunku wody, na-

tomiast hydrofobowymi ogonkami w kierunku powietrza (ryc. 2A). Wraz ze 

zwiększaniem stężenia surfaktantu powierzchnia na granicy faz podlega całko-



 143 

witemu wypełnieniu cząsteczkami surfaktantu (ryc. 2B). Przy dalszym zwięk-

szaniu stężenia surfaktantu następuje zwiększenie jego ilości w całej objętości 

roztworu, co skutkuje tworzeniem się miceli (ryc. 2C). Stężenie surfaktantu, po 

przekroczeniu którego zaczynają tworzyć się micele, określane jest jako kry-

tyczne stężenie micelizacji (CMC). Parametr ten charakteryzuje surfaktanty pod 

względem ich zdolności do obniżania napięcia powierzchniowego. Im mniejsza 

wartość CMC, tym efektywniejszy jest surfaktant, a więc łatwiej obniża napięcie 

powierzchniowe [Kronberg i in. 2014, Sreenu i in. 2014, Hait i Moulik 2001].  

W tabeli 1 podano wartości CMC dla przykładowych biosurfaktantów. 

 

 

Ryc. 2. Mechanizm działania surfaktantu 

 

 

Tabela 1. Krytyczne stężenie micelizacji (CMC) biosurfaktantów 

Nazwa surfaktantu CMC Źródło 

Surfaktyna 9,4 × 10–6 mol/l Ishigami i in. 1995 

Iturina A 2,5 × 10–7 mol/l Aranda i in. 2005 

Fengycyna 1,2 × 10–6 mol/l Eeman i in. 2014 

Lichenyzyna C 1,5 × 10–5 mol/l Anuradha 2010 

Wiskozyna 4,8 × 10-5 mol/l Saini i in. 2008 

Soforolipidy 82–150 mg/l Sabturani i in. 2016 

Liposan 300 mg/l Rufino i in. 2014 



 144 

Kolejną ważną cechą związaną ze strukturą surfaktantu lub biosurfaktantu 

jest równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB). Ten parametr pozwala na okre-

ślenie przydatności środka powierzchniowo czynnego lub biosurfaktantu do 

stabilizacji emulsji olej–woda (O/W) lub woda–olej (W/O) [Hait i Moulik 2001]. 

HLB związków powierzchniowo czynnych mieści się w zakresie od 0 do 20, 

przy czym środki powierzchniowo czynne z HLB między 4 a 8 są lepsze dla 

emulsji W/O, podczas gdy te z HLB między 12–16 są odpowiednie dla emulsji 

O/W. Ponadto HLB umożliwia również ilościową klasyfikację środków po-

wierzchniowo czynnych zgodnie z ich zastosowaniami (tab. 2). 

 

Tabela 2. Zastosowanie surfaktantów według ich HLB 

Zakres HLB Zastosowanie 

1–6 emulsje W/O 

1–3 środek przeciwpieniący 

6–9 środek zwilżający 

8–18 emulsje O/W 

13–15 detergent 

15–18 solubilizator 

          Oprac. na podst.: Romsted 2014 

 

Do zastosowań dermatologicznych preferowane są emulsje typu W/O o war-

tościach HLB od 1 do 4, ponieważ film lipidowy na skórze sprzyja wchłanianiu 

składników aktywnych rozpuszczalnych w tłuszczach. Preparaty kosmetyczne 

tego typu mają działanie ochronne i okluzyjne. Z kolei emulsje typu O/W o war-

tościach HLB między 8 a 16 są bardziej cenione przez konsumentów ze względu 

na ich mniej tłustą konsystencję. Te preparaty występują przeważnie w formie 

półstałej lub ciekłej [Kim i in. 2002, Vecino i in. 2017]. 

 Podział biosurfaktantów 

Ze względu na masę cząsteczkową surfaktanty można podzielić na: 

– surfaktanty o niskiej masie cząsteczkowej, które skutecznie zmniejszają   

napięcie powierzchniowe i międzyfazowe;  

– surfaktanty o dużej masie cząsteczkowej, które są stosowane jako środki  

stabilizujące emulsję [Vijayakumar i Saravanan 2015]. 



 145 

Biosurfaktanty można także podzielić ze względu na ich budowę oraz typ 

mikroorganizmu, który je produkuje (tab. 3). Jednym z typów biosurfaktantów 

są glikolipidy. Są zbudowane z węglowodanów, które stanowią hydrofilową 

część cząsteczki, oraz z łańcucha kwasu tłuszczowego, który stanowi jej część 

hydrofobową. W przypadku, gdy cukrem znajdującym się na końcu części hy-

drofilowej jest soforoza, ramnoza, trahaloza lub celobioza, biosurfaktant defi-

niowany jest odpowiednio jako soforolipid, ramnolipid, trehalolipid lub cello-

biolipid [Marchant i Banat 2012]. W kosmetyce stosowane są również biosur-

faktanty na bazie mannozyloerytrytolu (MEL), które są intensywnie wytwarzane 

przez różne drożdżaki podstawczochłonne, takie jak Pseudozyma [Morita i in. 

2015]. Biosurfaktant MEL stosowany jest w produktach do pielęgnacji skóry  

i włosów. Wykazuje on działanie przeciwutleniające i ochronne na komórki 

skóry [Morita i in. 2013]. 

Tabela 3. Klasyfikacja przykładowych biosurfaktantów 

Biosurfaktant 
Mikroorganizm 

Typ 

mikroorganizmu grupa podgrupa klasa 

surfaktanty  

o niskiej masie 

cząsteczkowej 

glikolipidy 

ramnolipidy 
Pseudomonas 

aeruginosa 
bakterie 

soforolipidy 

Torulopsis  

bombicola, 

Torulopsis apicola 

grzyby 

trehalolipidy 

Micrococcus 

luteus, 

Rhodococcus 

erythropolis 

bakterie 

cellobiolipidy 
Ustilago zeae, 

Ustilago maydis 
grzyby 

lipopeptydy 

i lipoproteiny 

surfaktyna Bacillus subtilis bakterie 

wiskozyna 
Pseudomonas 

fluorescens 
bakterie 

peptydowo-

lipidowy 

Bacillus licheni-

formis 
bakterie 

surfaktanty  

o wysokiej masie 

cząsteczkowej 

polimerowe 

surfaktanty 

emulsan 
Acinetobacter 

calcoaceticus 
bakterie 

biodispersan 
Acinetobacter 

calcoaceticus 
bakterie 

alasan 
Acinetobacter 

radioresistens 
bakterie 

liposan Candida lipolytica grzyby 

Oprac. na podst.: Sobrinho i in. 2013. 
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Lipopeptydy z kolei zbudowane są z peptydowej „głowy” i hydrofobowego 

„ogona”, utworzonego przez lipidy [Saini i in. 2008]. Istnieje wiele związków 

zaliczanych do lipopeptydów lub lipoprotein, spośród których najbardziej znana 

jest surfaktyna. Ten biosurfaktant jest wytwarzany przez bakterie Bacillus subti-

lis [Abdel-Mawgoud i in. 2008]. Surfaktyna wykazuje słabą rozpuszczalność  

w wodzie, jest rozpuszczalna tylko przy wysokim pH (8–8,5), co jest wadą przy 

stosowaniu jej w preparatach kosmetycznych. Jest jednak łatwo rozpuszczalna  

w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etanol, metanol, butanol, chloro-

form i dichlorometan [Abdel-Mawgoud i in. 2008]. Lipopeptydy o właściwo-

ściach powierzchniowo czynnych są wytwarzane również przez bakterie 

z rodzaju Pseudomonas, np. Pseudomonas libanensis wytwarza lipopeptydowy 

biosurfaktant mikrobiologiczny o nazwie wiskozyna [Saini i in. 2008]. Biosur-

faktanty lipopeptydowe są szeroko stosowane w kosmetyce ze względu na ich 

właściwości przeciwzmarszczkowe, nawilżające i oczyszczające [Kanlayavatta-

nakul i Lourith 2010]. 

Z kolei polimerowe biosurfaktanty są polimerowymi emulgatorami o wła-

ściwościach powierzchniowo czynnych wytwarzanymi przez bakterie i grzyby. 

Spośród tej grupy związków najlepiej przebadany jest emulsan, który jest polia-

nionowym amfipatycznym heteropolisacharydem wytwarzanym przez Acineto-

bacter calcoaceticus [Fenibo i in. 2019]. Ten związek nie wykazuje dużej zdol-

ności do obniżania napięcia powierzchniowego wody, jednak cechuje się dobrą 

aktywnością emulgującą [Nitschke i Sousa e Silva 2018]. Do tej grupy biosur-

faktantów zaliczane są również inne bioemulgatory o działaniu powierzchniowo 

czynnym, takie jak biodyspersan czy liposan [Kosaric i Sukan 1993]. Liposan 

jest rozpuszczalnym w wodzie emulgatorem o właściwościach powierzchniowo 

czynnych wytwarzanym przez Candida lipolytica. Znajduje on zastosowanie  

w przemyśle spożywczym i kosmetycznym jako emulgator [Santos i in. 2016]. 

Zastosowanie w kosmetykach 

Biosurfaktanty są stosowane w wielu typach kosmetyków, takich jak np. żele 

pod prysznic, szampony, kremy czy pasty do zębów. Sarna i in. [2018], stosując 

dodatek 5% laurylokarbaminianu inuliny do żelu pod prysznic zamiast po-

wszechnie stosowanego anionowego surfaktantu – oksyetylenowanego laurylo-

siarczanu sodu (SLES), odnotowali zarówno w ocenie potencjału drażniącego, 

jak i pomiarze suchości skóry, że biosurfaktant nie oddziałuje negatywnie na 

proces mycia. Żel pod prysznic na bazie inuliny jest dużo bezpieczniejszy  

w stosowaniu niż preparat na bazie SLES. 
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Z kolei Resende i in. [2019], stosując biosurfaktanty produkowane przez 

Pseudomonas aeruginosa UCP 0992, Bacillus metylotrophicus UCP 1616 lub 

Candida bombicola URM 3718 do wytworzenia formulacji past do zębów, 

stwierdzili, że otrzymane preparaty nie były toksyczne. Pasty do zębów miały 

pH około 9, zdolność rozprzestrzeniania się między 8 a 17 mm i zdolność spie-

niania między 63 a 95%. Wszystkie preparaty hamowały żywotność komórek 

Streptococcus mutans w biofilmie, z podobnymi wynikami w porównaniu 

z testowaną handlową pastą do zębów. Podobnie Bouassida i in. [2017], dodając 

biosurfaktant izolowany z Bacillus subtilis SPB1 do pasty do zębów, wykazali, 

że biosurfaktant SPB1 jest równie skuteczny jak surfaktant chemiczny. Te wyni-

ki potwierdziły więc możliwość jego wykorzystania w formulacji pasty do zę-

bów. Uzyskane wyniki wykazały ponadto, że produkt na bazie biosurfaktantu 

wykazywał działanie przeciwdrobnoustrojowe przeciwko Enterobacter sp. 

i Salmonella typhinirium. Z kolei Das i in. [2013], badając biosurfaktant otrzy-

many z Nocardiopsis VITSISB jako alternatywę dla SDS w recepturze pasty do 

zębów, stwierdzili, że biosurfaktanty mogą zastąpić syntetyczne środki po-

wierzchniowo czynne, takie jak SDS, ponieważ są bardziej skuteczne i jedno-

cześnie mniej toksyczne.  

Biosurfaktanty są ponadto stosowane w kosmetykach przeciwzmarszczko-

wych i tzw. anti-aging, takich jak np. przeciwstarzeniowy żel do twarzy, krem 

przeciwstarzeniowy czy kondycjonująca maska do włosów [Owen i Fan 2013a, 

2013b]. Kitagawa i in. [2008] zastosowali biosurfaktant MEL jako składnik 

aktywny w kosmetykach do pielęgnacji skóry zapobiegający szorstkości skóry. 

Z kolei Piljac i Piljac [1999] opracowali produkt kosmetyczny w postaci maści, 

zawierający jeden lub więcej biosurfaktantów ramnolipidowych w ilości od 

0,001% do 5% do leczenia oznak starzenia.  

Desanto i in. [2008] zaproponowali zastosowanie 2% wodnego roztworu 

ramnolipidu wytwarzanego przez P. aeruginosa do wytwarzania szamponu. 

Uzyskane wyniki pokazały, że działanie przeciwbakteryjne tego biosurfaktantu 

pozostawiło skórę głowy bez zapachu przez trzy dni, przy jednoczesnym zacho-

waniu blasku włosów. Z kolei Cox i in. [2013] opatentowali łagodny preparat 

nadający się do mycia ciała, wykorzystujący biosurfaktant soforolipidowy 

w połączeniu z anionowym środkiem powierzchniowo czynnym. Preparat paten-

towy składał się z 1–20% soforolipidu, 1–20% chemicznego anionowego środka 

powierzchniowo czynnego, 0–10% środka powierzchniowo czynnego zwiększa-

jącego pienienie, 0–2% dodatkowego elektrolitu, 0–10% dodatkowych dodat-

ków do detergentów i 40–98% wody. 
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Podsumowanie 

Biosurfaktanty z uwagi na ich małą toksyczność i unikalne właściwości stają 

się coraz częstszym składnikiem szerokiej gamy kosmetyków. Dzięki ich łatwej 

biodegradacji mogą w przyszłości całkowicie zastąpić syntetyczne środki po-

wierzchniowo czynne. 
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Streszczenie. Biosurfaktanty są związkami produkowanymi przez bakterie lub grzyby 

z różnych substratów, takich jak oleje, cukry, alkany czy odpady. Zbudowane są z części 

polarnej, którą może stanowić reszta cukrowa lub peptydowa oraz części niepolarnej, 

którą stanowią łańcuchy kwasów tłuszczowych. Podobnie jak surfaktanty syntetyczne 

biosurfaktanty obniżają napięcie powierzchniowe oraz zwiększają rozpuszczalność 

związków niepolarnych w rozpuszczalnikach polarnych. Biosurfaktanty są coraz częściej 

stosowane w różnego typu kosmetykach, takich jak kremy przeciwzmarszczkowe, 

szampony do włosów, żele pod prysznic czy pasty do zębów. Wykazują właściwości 

zbliżone do surfaktantów syntetycznych, ale są mniej toksyczne. Ponadto są łatwo 

rozkładane przez mikroorganizmy, a tym samym łatwo podlegają procesom 

biodegradradacji. Biosurfaktanty są zieloną alternatywę dla surfaktantów syntetycznych, 

które stanowią zagrożenie dla środowiska. 

Słowa kluczowe: surfaktanty, glikolipidy, lipopeptydy, mikroorganizmy 
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Surowce zwierzęce wykorzystywane w kosmetyce 

 

Agnieszka Kaliniak-Dziura1 , Piotr Skałecki1 , Mariusz Florek1 ,  

Piotr Domaradzki1 , Monika Kędzierska-Matysek1 , Anna Teter1 ,  

Aneta Brodziak1 , Małgorzata Dmoch1, Marek Kowalczyk1 ,  

Barbara Topyła1 , Małgorzata Ryszkowska-Siwko1, Monika Ziomek2  

Surowce zwierzęce od momentu powstania gatunku Homo sapiens są wielo-

kierunkowo wykorzystywane przez człowieka. Specyficzny skład chemiczny  

i właściwości sprawiają, że stosuje się je nie tylko w produkcji żywności, 

lecz również w przemyśle kosmetycznym czy farmaceutycznym i innych 

branżach. Zarówno surowce pochodzenia zwierzęcego, jak również zwierzęta 

od dawna znajdowały szerokie zastosowanie w tradycyjnej farmacji i kosmeto-

logii [Garasińska-Pryciak 2015, Dubiago i in. 2018]. 

Współczesna kosmetologia docenia surowce pochodzenia zwierzęcego  

ze względu na to, że można z nich wyizolować wiele substancji biologicznie 

czynnych, a następnie wykorzystać je jako naturalne składniki kosmetyków oraz 

w produkcji innowacyjnych i skutecznych preparatów kosmetycznych [Alves  

i in. 2017]. Dzięki właściwościom nawilżającym, odświeżającym i aseptycznym 

dodawane są do maseczek, kremów, toników, peelingów czy szamponów do 

włosów. Utrzymanie prawidłowego pH skóry zapobiega z kolei powstawaniu 

zmian skórnych [Żelaszczyk i in. 2012, Dubiago i in. 2018].  

Celem pracy był przegląd aktualnej literatury na temat znaczenia i wykorzy-

stania surowców pochodzenia zwierzęcego w kosmetyce. 
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Ssaki (Mammalia) 

Mleko 

Mleko jest naturalną, płynną wydzieliną gruczołów mlecznych ssaków. Jest 

to mieszanina wieloskładnikowa, którą tworzą trzy fazy – emulsyjna (tłuszczo-

wa), koloidalna (białkowa) i molekularna (laktoza i sole mineralne w stanie 

wodnego roztworu). Skład chemiczny mleka zależy od gatunku zwierzęcia. 

Mleko krowie zawiera średnio 87% wody, 4% tłuszczu, 3,5% białka (w tym 

2,8% kazeiny i 0,7% białek serwatkowych), 4,7% laktozy oraz witaminy, skład-

niki mineralne i enzymy [Król i in. 2014, Bekere i Husen 2020]. Mleko jest nie 

tylko odżywczym składnikiem codziennej diety, ale również pozytywnie wpły-

wa na stan skóry. Składniki mleka silnie absorbują i zatrzymują wodę, co sprzy-

ja utrzymaniu właściwego nawilżenia skóry i zapobiega degradacji komórek 

naskórka [Audic i in. 2003, Gilbert i in. 2012]. Właściwości te sprawiają, że 

mleko jest cennym składnikiem wielu produktów kosmetycznych, m.in. kremów 

do twarzy i ciała, mleczek oczyszczających oraz toników. Spośród obecnego 

w mleku kompleksu proteinowo-lipidowo-witaminowego w kosmetyce znajdują 

zastosowanie głównie białka mleka, ich hydrolizaty i koncentraty. Są one skład-

nikami takich produktów, jak żele do mycia, szampony, kremy pielęgnacyjne, 

preparaty do utrwalania fryzur oraz środki oczyszczające i myjące [Majewska 

i in. 2010]. Kazeina jest stosowana jako środek powierzchniowo czynny w my-

dłach, balsamach do ciała, sprejach do włosów oraz kremach do rąk. Hydrolizaty 

kazeiny stosuje się w kosmetykach o właściwościach nawilżających [Cosentino 

i in. 2018]. Wykorzystanie frakcji białkowej mleka w produktach kosmetycz-

nych przedstawiono w tabeli 1.  

Na rynku kosmetycznym istnieje szereg produktów, w których składzie wy-

korzystano  mleko innych gatunków. Mleko wielbłądzie odróżnia od mleka in-

nych przeżuwaczy niska zawartość cholesterolu i laktozy, wysoka natomiast 

składników mineralnych (Na, K, Fe, Cu, Zn, Mg), witaminy C oraz białek 

o właściwościach przeciwbakteryjnych, tj. laktoferyny, laktoperoksydazy, im-

munoglobulin i lizozymu [Kumar i in. 2015]. Mleko wielbłądzie jest cenionym

składnikiem kosmetyków ze względu na obecność kwasów α-hydroksylowych,

które wygładzają drobne zmarszczki, usuwają zrogowaciały naskórek, plamy

starcze, łagodzą suchość skóry [Kula 2016]. Mleko ośle łączy właściwości

oczyszczające i nawilżające z działaniem antyoksydacyjnym, które zapobiega

starzeniu się skóry. Tłuszcz mleka oślego odżywia skórę i nadaje jej miękkość.

Właściwości pielęgnacyjne tego mleka doceniono już w starożytności. Królowa

Kleopatra i jej damy korzystały z takich kąpieli, aby utrzymać skórę świeżą,

elastyczną i pełną blasku [Bhardwaj i in. 2020]. Mleko ośle jest bogate w wita-
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miny i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, zawiera związki o działaniu prze-

ciwstarzeniowym, antyoksydacyjnym i regenerującym [Aspri i in. 2016]. Kocic  

i in. [2020] wykazali, że zastosowanie w kremach pielęgnacyjnych na dzień i na 

noc nanoliposomów z odtłuszczonym mlekiem oślim zwiększyło ich działanie 

nawilżające oraz ograniczyło stopień utraty wody przez naskórek.  

 
 

Tabela 1. Białka mleka jako składniki produktów kosmetycznych 

Składnik Wykorzystanie w produktach kosmetycznych 

Stosowane 

stężenie 

(%) 

Kazeina 
składnik odżywczy szamponów do włosów, mydeł, 

dezodorantów 
0,0075–2 

Hydrolizat 

kazeiny 

tusze do rzęs, spreje, szampony i toniki do włosów, 

produkty nawilżające i oczyszczające do twarzy 
0,0007–0,75 

Kazeinian sodu 

olejki, kule, sole i mydła do kąpieli, płyn do demakijażu 

oczu, środki do trwałej ondulacji, szampony, środki 

oczyszczające do twarzy, maseczki pielęgnacyjne, pro-

dukty do ciała i rąk 

0,0005–96,9 

Hydrolizat 

białek mleka 

kule i inne produkty do kąpieli, płyny do demakijażu 

oczu, wody toaletowe i kolońskie, szampony i odżywki 

do włosów, szminki, dezodoranty, kosmetyki pielęgna-

cyjne do ciała, twarzy, rąk, produkty nawilżające, od-

świeżające, na noc 

0,00001–0,2 

Białka  

serwatkowe 

kule do kąpieli, płyny do demakijażu oczu, toniki do 

twarzy, odżywki do włosów, podkłady, mydła i produkty 

do kąpieli, dezodoranty, produkty odświeżające, do 

opalania, pielęgnacyjne do ciała, twarzy i rąk 

0,0001–89,1 

Hydrolizat 

białek serwat-

kowych 

szampony i odżywki do włosów, produkty do pielęgnacji 

ciała, twarzy i rąk 
0,5 

Hydrolizat 

białek jogurtu 

produkty pielęgnacyjne do ciała, twarzy i rąk, nie 

w formie proszku i spreju 
0,02–0,1 

Białka mleka 
tusze do rzęs, szampony i odżywki do włosów, pudry do 

twarzy, szminki, kremy do golenia, kremy do opalania 
0,0002–0,88 

Ekstrakt białek 

mleka 
produkty do pielęgnacji ciała i rąk 0,0015 

Oprac. na podst.: Belsito 2017. 
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W kosmetyce popularne jest również mleko kozie, charakteryzujące się wyż-

szą niż mleko krowie zawartością krótko- i średniołańcuchowych kwasów tłusz-

czowych, w tym zwłaszcza kapronowego, kaprylowego i kaprynowego. Kwas 

kaprylowy jest szczególnie cennym składnikiem tego mleka, wykazuje bowiem 

działanie regenerujące. Niewielkie rozmiary kuleczek tłuszczowych mleka kozie-

go umożliwiają ich penetrację do skóry właściwej, co daje jej nawilżenie, odpo-

wiednią jędrność i młody wygląd. Ferreira i in. [2003] wykazali korzystny wpływ 

balsamu składającego się z mieszaniny kwasów linolowego i kaprylowego, wi-

tamin A i E oraz lecytyny sojowej na przebieg regeneracji skóry po oparzeniu.  

Oprócz mleka składnikami kosmetyków i środkami pielęgnującymi mogą 

być: siara (określana jako colostrum), tj. gęsta, żółta wydzielina wytwarzana  

w czasie pierwszych dni laktacji przed mlekiem, a także serwatka, będąca pro-

duktem ubocznym przy produkcji serów. Serwatka stanowi doskonały przykład 

naturalnego surowca stosowanego w kosmetologii, charakteryzującego się bo-

gactwem składników, w tym głównie białek serwatkowych, tj. α-laktoalbuminy 

(α-La), β-laktoglobuliny (β-Lg), krowiej albuminy surowiczej (BSA – z ang.  

bovine serum albumin), immunoglobulin, laktoferyny, lizozymu, laktoperoksy-

dazy oraz proteozo-peptonów. Białka te są źródłem aminokwasów (zwłaszcza 

lizyny, leucyny, izoleucyny oraz treoniny i tryptofanu) oraz peptydów. Spełniają 

także rolę nośnika niektórych witamin (w tym witaminy E, określanej mianem 

„witaminy młodości”, głównego przeciwutleniacza w mleku) oraz składników 

mineralnych, m.in. wapnia, magnezu, cynku i kobaltu. Zalety serwatki, podobnie 

jak mleka, są znane i cenione od setek lat. W zapisach historycznych znaleziono 

informacje o promowaniu zdrowotnych właściwości serwatki przez Hipokratesa 

(460–377 p.n.e.). W starożytnym Rzymie wśród uboższych Rzymianek dość 

popularne były kąpiele w serwatce [Król i in. 2014]. Charakterystyczną cechą 

białek serwatkowych jest zdolność tworzenia pian i emulsji, co wynika z natu-

ralnej skłonności białek do obniżania napięcia powierzchniowego, adsorbowania 

się na granicy faz i wytwarzania zwartej warstwy wokół pęcherzyków powietrza 

czy kropelek oleju. Wśród białek serwatkowych doskonałymi właściwościami 

pianotwórczymi odznacza się β-Lg. Ponadto białka serwatki, zwłaszcza β-Lg, 

wykazują najwyższy status antyoksydacyjny spośród wszystkich znanych białek 

[Audic i in. 2003, Majewska i in. 2010, Król i in. 2014]. Dlatego też znalazły 

uznanie w kosmetologii. Działają wzmacniająco oraz osłaniająco na skórę  

i włosy, zapobiegają nadmiernej utracie wody, wygładzają powierzchnię włosa i 

poprawiają jego kondycję. Wchodzą w skład wielu kosmetyków, w tym kre-

mów, płynów, szamponów, odżywek, masek czy pianek. Dodatek serwatki 

wpływa korzystnie na właściwości użytkowe kosmetyków do pielęgnacji wło-

sów, tj. możliwość pienienia, trwałość piany czy lepkość [Kalicka i Grega 2009, 
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Król i in. 2014]. Należy podkreślić, że w ostatnich latach asortyment produktów 

kosmetycznych zawierających składniki mleka zwiększa się dynamicznie. 

Tłuszcze zwierzęce 

Tłuszcze (triacyloglicerole) to duża i zróżnicowana pod względem chemicz-

nym grupa lipidów. Rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, nato-

miast w wodzie są nierozpuszczalne. Występują we wszystkich organizmach 

zwierzęcych, w których pełnią rolę zapasowego materiału energetycznego  

i wchodzą w skład błon biologicznych. Lipidy błon naturalnych mają w swojej 

cząsteczce fragmenty hydrofilowe i hydrofobowe, dlatego ich charakter określa 

się jako amfifilowy. Taką budowę ma większość lipidów występujących w natu-

rze, co zapewnia możliwość tworzenia się przestrzeni, a to sprzyja spontanicz-

nemu formułowaniu się dwuwarstw lipidowych [Wiśniewska i in. 2019]. Pełnią 

rolę izolacyjną i ochronną zarówno u roślin, jak i u zwierząt (woski), zaś na skó-

rze człowieka tworzą warstwę hydrolipidową. Głównym składnikiem tłuszczów 

naturalnych są triacyloglicerole, które wykazują większe powinowactwo do 

skóry niż oleje mineralne bądź silikony. Wynika to z ich struktury i funkcji, 

które są zbliżone do substancji budujących skórę. Z tego powodu tłuszcze natu-

ralne, zewnętrznie podawane na skórę wykazują aktywność dermatologiczną, 

umożliwiającą ochronę organizmu przed utratą wody. Regenerują uszkodzoną 

barierę lipidową naskórka i wpływają odmładzająco na wygląd skóry. Dodatko-

wo faza lipidowa pełni funkcję nośnika substancji aktywnych, które poprawiają 

kondycję skóry, ponieważ przenikają do jej głębszych warstw [Marzec 2009]. 

Tłuszcze i preparaty tłuszczowe zaliczane są do podstawowych składników 

stosowanych w kosmetyce i przemyśle kosmetycznym. Najczęściej stanowią 

fazy tłuszczowe, niezbędne do wytwarzania emulsji, bazy sztyftów, emulgatory  

i koemulgatory czy też składniki konsystencjotwórcze. 

Tłuszcze zwierzęce zazwyczaj występują w postaci stałej (masło, łój, smalec, 

słonina). Wyjątkiem jest tran, który ma konsystencję płynną. Jednakże ze 

względu na obecność głównie nasyconych i mononienasyconych kwasów tłusz-

czowych ich zastosowanie w produkcji preparatów kosmetycznych jest dużo 

mniej popularne niż tłuszczów pochodzenia roślinnego [Molski 2009, Chrząstek 

i in. 2015]. 

Smalec wieprzowy do celów kosmetycznych wytapiany jest ze świeżego, 

niesolonego tłuszczu wieprzowego, zlokalizowanego wokół jelit i nerek zdro-

wych świń. Jest to dobry tłuszcz kosmetyczny, łatwo się wchłania, łagodzi po-

drażnienia skóry, wygładza zmarszczki, ponieważ jego budowa jest podobna do 
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budowy lipidów skóry [Sosada i in. 2009]. Smalec jest stosowany jako surowiec 

do otrzymywania maści. Stanowi w nich podłoże tłuszczowe, do którego wpro-

wadzane są substancje lecznicze oraz środki konserwujące, zapobiegające jeł-

czeniu tłuszczów. Podłoża maściowe i ich składniki mają zazwyczaj największy 

udział w gotowym produkcie. Odgrywają zasadniczą rolę w przypadku m.in. 

szybkości i głębokości przenikania substancji leczniczych. Stanowią nośnik,  

w którym umieszczane są substancje aktywne. Nie powinny jednak wywierać 

własnego działania leczniczego ani wchodzić w interakcje z zawartymi w nich 

lekami. Podłoża tłuszczowe powinny być natomiast trwałe z fizykochemicz-

nego punktu widzenia. Dodatkowo muszą mieć odpowiednią konsystencję, 

co rzutuje na ich właściwości reologiczne, takie jak: granica płynięcia i lep-

kość plastyczna, czyli rozsmarowywalność, jak również przyczepność do 

skóry czy błon śluzowych [Figiel i Kwiecień 2010]. Smalec wieprzowy 

wchodzi w skład m.in. maści kamforowo-ichtiolowych, które są stosowane  

w leczeniu odmrożeń skóry [Marzec 2009]. 

Lanolina 

Lanolina jest naturalnym surowcem pochodzenia zwierzęcego, gdyż pozy-

skuje się ją z wełny owcy po jej zestrzyżeniu. W skład owczego runa potnego 

wchodzi substancja włosowa, tłuszczopot oraz składniki pochodzenia zewnętrz-

nego – woda i zanieczyszczenia. Tłuszczopot powlekający rosnące włosy chroni 

je przed splątaniem, filcowaniem, wysuszeniem, urazami mechanicznymi, jak 

również działaniem czynników atmosferycznych, tj. słońca, wiatru czy deszczu. 

Surowa lanolina stanowi około 5–25% masy świeżo ostrzyżonej wełny i jest 

produktem ubocznym przy przygotowywaniu wełny do dalszej obróbki [Dixit 

2001, Sengupta i Behera 2014, Zakaria El-Sayed i in. 2018]. Lanolina zaliczana 

jest do wosków. Głównymi jej składnikami są estry, diestry i hydroksyestry 

wyższych kwasów tłuszczowych i wyższych alkoholi oraz steroli, gdyż stanowią 

od 87% do 93,5%. W jej składzie możemy również wyróżnić wolne kwasy 

(<0,5%), węglowodory (<0,1%) i alkohole (6,0–12,5%) [Faure 2019]. 

Niewątpliwą zaletą lanoliny jest jej wielokierunkowe działanie kosmetyczne. 

Jej zastosowanie może ograniczać liczbę komponentów receptur, tym samym 

wpisując się w trend pożądanych przez odbiorców naturalnych i prostych 

kosmetyków. W przeszłości lanolina była uważana za produkt alergenny. 

Obecnie potencjał uczuleniowy jest niski, co związane jest z udoskonalaniem 

procesu jej oczyszczania. W trakcie obróbki z surowca usuwane są alergenne 

pestycydy i detergenty, a zawartość wolnego alkoholu tłuszczowego zostaje 
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obniżona do minimum, tj. z ok. 10% do poniżej 3%. Lanolina chętnie wykorzy-

stywana jest zarówno przez przemysł kosmetyczny, jak i farmaceutyczny. Jako 

składnik kosmetyków stosuje się wyłącznie lanolinę oczyszczoną, tj. bezwodną 

(Lanolinum anhydricum) lub uwodnioną (Lanolinum hydricum) [Dixit 2001, 

Becker i in. 2018]. 

Wykorzystywanie lanoliny jest bardzo szerokie. W kremach do skóry znajdu-

je zastosowanie jako emulgator, stabilizator, emolient i nawilżacz, zaś w balsa-

mach do skóry jako środek nawilżający i kontrolujący lepkość. Przyczynia się 

do regeneracji keratynocytów, redukcji reakcji przeciwzapalnych skóry, znaczą-

co wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry i wspiera walkę z zakażeniami 

bakteryjnymi [Faure 2019]. Wykorzystywana jest w mydłach toaletowych jako 

środek przetłuszczający, minimalizuje odwadniające działanie detergentów  

i utrzymuje zapach. Stosowana jest w szamponach i jako odżywka przeciw wy-

suszaniu i łamliwości włosów [Dixit 2001, Sengupta i Behera 2014]. 

Właściwości użytkowe lanoliny mogą być modyfikowane chemicznie, po-

przez hydrolizę, uwodornienie, alkoksylowanie, acetylowanie i transestryfikację. 

W procesie hydrolizy powstają dwie frakcje − alkoholi i kwasów lanolinowych. 

W kosmetyce najpowszechniej stosowane są alkohole lanolinowe określane jako 

euceryt. Farmakopea Polska podaje, że euceryt (6 cz.) zmieszany z wazeliną 

(93,5 cz.) i alkoholem cetostearylowym (0,5 cz.) daje maść eucerynową I, sto-

sowaną jako baza kremów oraz maści. Wysoka zawartość lanosterolu i choleste-

rolu w alkoholu lanolinowym odpowiada w największym stopniu za właściwości 

absorpcyjne wody. Naniesienie na skórę dużej ilości cholesterolu wzmacnia jej 

barierę ochronną, zwłaszcza u osób starszych z niedoborem tego składnika. Eu-

ceryt stanowi dobry emulgator i stabilizator w emulsjach kosmetycznych  [Dixit 

2001, Faure 2019]. Lanolina modyfikowana używana jest jako składnik prepara-

tów zapobiegających oparzeniom, płynów tonizujących i ściągających oraz płynów 

przed i po goleniu, ułatwia rozpuszczanie olejków eterycznych oraz perfum. 

Odzwierzęce substancje zapachowe 

W świecie zwierzęcym znaleźć można również liczne substancje o charakte-

rze zapachowym, które w naturze pełnią rolę wabiącą, odstraszającą lub alarmu-

jącą. Wydzieliny niektórych zwierząt wykorzystywane są przez człowieka  

w kompozycjach zapachowych jako substancje zapachowe i utrwalacze (fiksato-

ry). Zaliczmy do nich m.in. piżmo, cywet, kastoreum i ambrę. 

Piżmo pozyskiwane jest z gruczołów przyodbytniczych jelenia piżmowego 

(Maschus moschiferus). Zawiera do 2% olejku piżmowego, którego składnikami 
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zapachowymi są: muskon (3-α-metylocyklopentadekanon, C16H30O), muskopi-

rydyna, metylocyklo-pentadecenon oraz cholesterol, androsteron i dehydroe-

piandosteron. W wydzielinie gruczołów szczura piżmowego występują również 

związki o zapachu piżma, tj. 6-cykloheptadekanon (41%), cyklopentadekanon – 

egzalton (21%) oraz (Z)-5-cykloheptadecenon (10%). 

Cywet (cybet) jest wydzieliną gruczołu przyodbytniczego samic i samców 

kota z rodziny łasz (Viverra civetta, Viverra zibetha) zwanego cywetem. Surowy 

cywet ma zapach nieprzyjemny, pochodzący od skatolu (3-metylo-1H-indol). 

Jednakże jego podstawowym składnikiem jest (Z)-cykloheptadec-9-enon – zwa-

ny cywetonem. Cyweton rozpuszczony w alkoholu charakteryzuje się zapachem 

piżmowo-cywetowym, jest komponentem oraz utrwalaczem perfum. 

Kastoreum (bobrowy strój) pochodzi z gruczołów okołoodbytowych bobra  

z gatunku Castor fiber lub Castor canadensis. Jego głównym aromatycznym 

składnikiem jest heteropolicykliczna kastoramina oraz fenole (p-etylofenol), 

alkohole (alkohol benzylowy), ketony (acetofenon) i kwasy (głównie benzoeso-

wy i salicylowy). Ekstrakt alkoholowy z kastoreum zawierający kastoraminę  

w dużym rozcieńczeniu ma zmysłowy, słodkawy zapach. 

Ambra jest wydzieliną przewodu pokarmowego kaszalota spermacetowego 

(Physeter macrocephalus). Jej głównym składnikiem jest bezwonny, triterpeno-

wy alkohol – ambreina, stanowiąca od 25% do 45%. W skład ambry wchodzą 

również terpeny i steroidy, natomiast w skład utlenionej ambry m.in. takie 

związki, jak dyhydro-γ-jonon, aldehyd α-ambronal, bicykliczny alkohol  

α-ambrinol oraz tricykliczny eter Ambrox (tetrametylofuranodekalina). Ekstrakt 

etanolowy ambry jest utrwalaczem kompozycji zapachowych w luksusowych 

perfumach [Schroeder 2011].  

Ptaki (Aves) 

Jaja 

Jaja wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym, tak samo jak w żywno-

ściowym, farmaceutycznym i chemicznym, ze względu na wysoką zawartość 

substancji biologicznie aktywnych, takich jak:  

– proteiny białka jaja (owoalbumina, owotransferyna, owomukoid, lizozym, 

owomucyna, cystatyna, awidyna), 

– proteiny żółtka (lipoproteiny, foswityna, immunoglobuliny), 

– lipidy żółtka (kwasy tłuszczowe, lecytyna, cholina, ksantofile – luteina  

i zeaksantyna), 

–  witaminy i związki mineralne [Gołąb i Warwas 2005, Kijowski i in. 2013]. 
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Owoalbumina jest największą ilościowo frakcją białkową i stanowi 54% 

wszystkich protein jaja kurzego. Jest to naturalny biopolimer będący nośnikiem 

zapachów, przeciwutleniaczy i substancji antybakteryjnych stosowanych  

w żywności [Trziszka 2000] i kosmetykach.  

Główną funkcją owotransferyny (12% protein białka) jest wiązanie jonów 

Fe3+, Cu2+ i Al3+. Związane jony żelaza są trudno dostępne dla drobnoustrojów, 

dlatego owotransferyna wraz z lizozymem, nystatyną i awidyną są komponen-

tami bakteriostatycznymi jaja [Superti i in. 2007]. 

Białko jaja kurzego jest również głównym źródłem lizozymu (muramidazy), 

enzymu z klasy hydrolaz. Jego działanie polega na katalizie rozkładu uraminy – 

peptydoglikanu, który jest składnikiem budulcowym bakteryjnych ścian komór-

kowych. Łańcuch białkowy tworzy 129 reszt aminokwasowych. Muramidaza 

ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i przeciw-

zapalne. Wymienia się trzy postaci lizozymu obecne u organizmów zwierzę-

cych: typ c (z ang. chicken, conventionaltype; tzw. typ kurzy), typ g (z ang. goo-

setype; tzw. typ gęsi), a także obecny m.in. w organizmach bezkręgowców typ  

i (z ang. inverterbratetype). Modelem w badaniach nad strukturą i funkcją lizo-

zymu jest jest typ c.  Lizozym znajduje zastosowanie w medycynie, kosmetolo-

gii czy przemyśle spożywczym [Andrzejczak 2016]. 

Cystatyna charakteryzuje się dużą termo- i pH-stabilnością. Nie traci aktyw-

ności podczas 30-minutowej inkubacji w temperaturze 100°C i jest stabilna  

w szerokim zakresie pH. Może być stosowana jako składnik gum do żucia, past 

do czyszczenia zębów i płynów do płukania jamy ustnej [Kopeć 2000]. Ponadto 

hamuje rozwój proteaz cysteinowych wydzielanych przez wirusy, stąd możli-

wość jej wykorzystania w preparatach wirusobójczych [Wesierska i in. 2005]. 

Awidyna stanowi jedynie 0,05% zawartości białka jaja. Trwale wiąże biotynę 

niezbędną do wzrostu wielu drobnoustrojów, dlatego traktowana jest jako natu-

ralny czynnik przeciwbakteryjny. Awidyna jest również jedynym białkiem jaja 

zawierającym w cząsteczce kwasy nukleinowe [Stevens 1991]. 

Owomucyna stanowi 1,5–3,5% wszystkich protein w białku. Wytrąca się 

podczas rozcieńczania białka wodą lub po obniżeniu pH do 4,0. Odpowiada za 

lepkość białka jaja i utrzymanie prawidłowej struktury. Może tworzyć duże 

agregaty oraz łączyć się z innymi białkami, np. z lizozymem. Trwałość tych 

kompleksów maleje wraz ze wzrostem pH i jest najmniejsza przy pH 10,4–10,7 

[Stevens 1991, Trziszka 2000]. 

Lipoproteiny, będące główną frakcją białkową żółtka, zawierają około 20% 

lipidów, z których 40% to triacyloglicerole, a 60% fosfolipidy (głównie fosfaty-

dylocholina i fosfatydyloetanoloamina). Fosfolipidy są bardzo ważnymi związ-

kami z farmaceutycznego i kosmetologicznego punktu widzenia, gdyż są wyko-
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rzystywane do produkcji liposomów, tj. kulistych pęcherzyków przenoszących 

substancje lecznicze w farmaceutykach [Trziszka 2000] lub związki aktywne  

w kosmetykach. 

Foswityna to kolejne białko żółtka powstające z dużej cząsteczki prekurso-

rowej − witellogeniny. Szacuje się, że 80% fosforu znajdującego się w żółtku 

pochodzi właśnie od foswityny. Ta bardzo łatwo tworzy związki kompleksowe  

z lipowiteliną, występującą w żółtku, oraz z jonami metali Ca2+, Mg2+, Mn2+, 

Co2+, Fe2+, Fe3+. Foswityna jest nośnikiem jonów Ca2+ i Fe2+ oraz wiąże prawie 

całe żelazo zawarte w żółtku, co decyduje o jej właściwościach antyoksydacyj-

nych. Charakterystyczną cechą tego białka jest duża zawartość seryny (54%) 

oraz brak metioniny, tryptofanu czy tyrozyny. Białko ma bardzo dobre właści-

wości emulgujące i stabilizujące emulsje [Kopeć 2000, Anton 2007]. 

Immunoglobuliny to specyficzne dla naturalnego jaja przeciwciała, w którym 

występują w znacznych ilościach [Palaniyappan 2012]. Pozyskuje się je od im-

munizowanych kur niosek – pojawiają się w żółtku jaja i stamtąd są izolowane 

[Schade 2007]. 

Lecytyna zaliczana jest do fosfolipidów. Odgrywa istotną rolę w tworzeniu  

biologicznych ścian komórkowych oraz we właściwym transportowaniu przez 

nie określonych składników. Jest naturalną substancją powierzchniowo aktywną, 

co ma zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Żółtko zawiera ok. trzykrotnie 

więcej łatwo przyswajalnej lecytyny niż soja. W skład lecytyny, a także sfingo-

mieliny, wchodzi cholina. Jej bogatym źródłem również jest żółtko – zawiera 

280 mg tej substancji, głównie fosfatydylocholinę. Cholina bierze udział  

w transporcie ważnych składników w organizmie człowieka oraz w funkcjono-

waniu wszystkich komórek [Kijowski i in. 2013]. 

Ksantofile to biologicznie aktywne substancje należące do karotenoidów,  

w które niezwykle zasobne jest żółtko jaja. Pełnią funkcję przeciwutleniającą, 

chroniąc komórkę przed szkodliwym działaniem reaktywnych form tlenu 

[McNamara 2006]. Ksantofile, takie jak luteina i zeaksantyna, mają istotne zna-

czenie w profilaktyce postępującego pogorszenia widzenia i innych chorobach 

oczu, zmniejszają ryzyko wystąpienia degeneracji plamki żółtej oka – głównej 

przyczyny utraty wzroku. Luteina pochodząca z jaja jest trzykrotnie lepiej przy-

swajalna niż pochodząca z innych źródeł [Handelman i in. 1999]. 

Jaja są źródłem niemal wszystkich witamin, z wyjątkiem witaminy C. Zawie-

rają szczególnie dużo witamin rozpuszczalnych w tłuszczach żółtka, tj. A, D, K 

oraz witaminę E, która należy do najbardziej skutecznych naturalnych przeciwu-

tleniaczy, a jej zawartość w żółtku jest znacząca. Jaja są również dobrym źró-

dłem witamin z grupy B: B1, B2, B6, B12, kwasu pantotenowego, niacyny, kwasu 

foliowego i biotyny [Sirri i Barroetta 2007]. 
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W jaju występują stosunkowo łatwo przyswajalne z naturalnych połączeń or-

ganicznych cenne pierwiastki, takie jak: fosfor, selen, żelazo, cynk, stanowiące 

odpowiednio 16%, 29%, 9% i 9% rekomendowanego dziennego pobrania. 

Związki mineralne izolowane są również ze skorupy jaj, która po odpowiednim 

spreparowaniu stanowi źródło przyswajalnego wapnia stosowanego w prepara-

tach farmaceutycznych [Nys i Gautron 2007]. 

Ryby (Pisces) 

Ryby są ważnym źródłem surowców wykorzystywanych w kosmetyce, ta-

kich jak wątroba, skóra, kości, ikra czy łuski. Większość ryb gromadzi kwasy 

tłuszczowe w lipidach tkanki mięśniowej, natomiast niektóre gatunki, takie jak 

dorsz i rekin, kumulują te związki w jamie ciała i narządach wewnętrznych, np. 

w wątrobie. Zawartość tłuszczu w wątrobie ryb przekracza niejednokrotnie 50%, 

a u ryb morskich około 2/3 tej ilości stanowią kwasy tłuszczowe [Guil-Guerrero 

i in. 2011, Dernekbaşı 2012]. 

Z wątroby ryb dorszowatych pozyskuje się olej rybi, z którego po odpowied-

niej obróbce uzyskuje się tran. Nazwa „tran” zarezerwowana jest wyłącznie do 

ciekłego tłuszczu otrzymywanego ze świeżej wątroby dorsza atlantyckiego (Ga-

dusmorhua) lub innych ryb z rodziny dorszowatych (Gadidae) [Cieśla i Śliwiń-

ski 2011, Materac i in. 2013]. Jest to bezbarwna, żółta lub brunatna ciecz o cha-

rakterystycznym aromacie. Zapach ten jednak zostaje zniwelowany po utwar-

dzeniu i wówczas tran wykorzystywany jest jako surowiec do wyrobu mydła. 

Stosowany jest także do produkcji kredek do ust oraz drogich specjalistycznych 

kosmetyków, np. do teatralnego makijażu. Tran jest cennym surowcem w medy-

cynie i kosmetyce. Dzięki zawartości witaminy D3 ma zastosowanie w leczeniu  

i zapobieganiu krzywicy. W dermatologii wykorzystuje się go do leczenia opa-

rzeń, odmrożeń, odleżyn, wrzodów oraz trudno gojących się ran [Kucia 2017]. 

Trany lecznicze zawierają substancje biologicznie czynne, takie jak retinol 

(witamina A), kalcyferol (witamina D3), nienasycone kwasy tłuszczowe i ich 

glicerydy, brom oraz jod.  Wśród najważniejszych polinienasyconych kwasów 

tłuszczowych (PUFA) znajdują się: kwas dokozaheksaenowy (DHA) i eikoza-

pentaenowy (EPA). Kwasy te w ostatnich latach budzą bardzo duże zaintereso-

wanie przemysłu kosmetycznego [Kucia 2017]. Mają one ogromne znaczenie  

w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia skóry. Bariera ochronna, jaką stanowi 

skóra, utrzymuje równowagę między środowiskiem wewnętrznym, a zewnętrz-

nym organizmu. Mimo iż jest stosunkowo cienka, jeśli jest zdrowa, doskonale 

spełnia swoje funkcje ochronne. Jest to możliwe dzięki warstwie rogowej na-
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skórka, która charakteryzuje się specyficzną strukturą. Znaczącą rolę pełnią tutaj 

lipidy oraz keratynocyty mające ogromny wpływ na utrzymanie właściwego 

nawilżenia skóry [Bojarowicz i Woźniak 2008]. 

Kwasy PUFA są także prekursorami prostaglandyn, działających regulująco, 

przeciwalergicznie i przeciwzapalnie na skórę. Wykazują aktywność dermatolo-

giczną i kosmetyczną zarówno podawane wewnętrznie do spożycia, jak i ze-

wnętrznie na skórę. Chronią organizm przed utratą wody, regenerują uszkodzoną 

barierę lipidową naskórka, wpływając tym samym odmładzająco na cały orga-

nizm i skórę [Marzec 2009].  Kwasy DHA i EPA stosowane zewnętrznie w ko-

smetykach pełnią rolę odżywczą warstwy rogowej naskórka, ponieważ łatwo 

wbudowują się w „trójglicerydy skóry”. W świetle najnowszych badań, oleje 

rybne mogą być także stosowane w leczeniu atopowego zapalenia skóry [Wil-

kowska 2021]. 

Z wątroby rekinów pozyskuje się skwalen, który jest triterpenem, będącym 

m.in. składnikiem płaszcza lipidowego ludzkiej skóry [Gershbein i Singh 1969, 

Passi i in. 2002, tab. 2]. Poza wątrobą rekinów, skwalen występuje również  

w wątrobach innych gatunków ryb morskich oraz olejach roślinnych [Huang  

i in. 2009]. Wykazuje wysoką biozgodność z łojem wydzielanym przez skórę 

człowieka, ma właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwutleniają-

ce – jest bowiem mało podatny na peroksydację i wydaje się działać w skórze 

jako wygaszacz tlenu singletowego. Chroni powierzchnię skóry przed promie-

niowaniem UV i innymi źródłami uszkodzeń oksydacyjnych oraz zmniejsza 

powstawanie rumienia [Marwicka i in. 2015]. Skwalen jest efektywnym emo-

lientem, który pomaga zregenerować skórę, przywracając jej elastyczność bez 

pozostawiania tłustych pozostałości. Wykazuje również właściwości nawilżają-

ce. Przykłady jego wykorzystania w kosmetyce to m.in. emolienty, kremy na-

wilżające i regenerujące oraz emulsje lipidowe [Huang i in. 2009]. 

 
Tabela 2. Skład płaszcza lipidowego ludzkiej skóry 

Substancja Udział (%) 

Estry woskowe 25 

Skwalen 13 

Cholesterol 2 

Di- i triacyloglicerole, wolne kwasy  

tłuszczowe 
57 

Inne składniki 3 

Oprac. na podst.: Huang i in. 2009. 
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W kosmetyce wykorzystuje się również oleje skwalenowe, będące bogatym 

źródłem witamin A, D i E. Oleje te pełnią funkcję środków gojących i przeciw-

rodnikowych [Martini 2009]. 

Skóra, kości, płetwy czy łuski jako produkty uboczne ryb mogą stanowić 

źródło kolagenu [Kim i Mendis 2006]. Kolagen i żelatyna ze względu na ich rolę 

i zgodność z żywym organizmem są szeroko stosowane jako biomateriały  

w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Kolagen uzyski-

wany z ryb stosuje się do opatrunków na blizny po oparzeniach, trudno gojące 

się rany, w kuracjach wspomagających leczenie nowotworów, paradontozy, 

alergii, chorób skóry, obrzęków, stanów zapalnych stawów. W dermatologii 

estetycznej kolagen pochodzenia rybnego wykorzystywany jest w preparatach 

zapobiegających starzeniu się skóry. Specjaliści uważają, że ze względu na swo-

ją budowę wykazuje on znaczne podobieństwo do kolagenu ludzkiego, co decy-

duje o przydatności preparatów z tym składnikiem. Kolagen może być stosowa-

ny do kosmetyków higieny osobistej jako składnik formulacji kosmetycznych 

[Guillerme 2017, Siahaan i in. 2017], jednak większe znaczenie ma w produkcji 

kosmetyków przeciwzmarszczkowych [Xhauflaire-Uhoda 2008, Hayashi 2011]. 

Od dawna jest znany i stosowany w opracowywaniu preparatów kosmetycznych 

jako naturalny składnik nawilżający [Morgantii i in. 1986, Peng i in. 2004]  

o wysokim powinowactwie do skóry [Peng i in. 2004]. Do zastosowań kosme-

tycznych używany jest głównie kolagen pochodzący ze skór rybich. Ze względu 

na wysoką masę cząsteczkową nie przenika przez naskórek, za to działa na po-

wierzchni skóry – ogranicza transepidermalną utratę wody przez tworzenie hy-

drofilowego filmu, chroni przez częściowe niwelowanie aktywności anionowych 

środków powierzchniowo czynnych [Żelaszczyk i in. 2012] oraz, w przypadku 

zranionej tkanki, przed infiltracją mikrobiologiczną [Kim i in. 2013]. Hydroliza 

kolagenu do krótkich peptydów i polipeptydów zwiększa jego rozpuszczalność  

i ułatwia wprowadzenie do wielu form kosmetycznych. Hydrolizaty kolagenowe 

są zdolne do penetracji skóry i przenikania do jej głębszych warstw. W formula-

cjach kosmetycznych wykorzystuje się je najczęściej jako:  

– wypełniacze tkankowe w postaci iniekcji, zaliczane do kategorii wyrobów 

medycznych (medical devices) przez amerykańską Agencję Żywności i Leków 

(Food and Drug Administration),  

– suplementy diety zawierające kolagen oraz jego hydrolizaty stosowane doustnie,  

– preparaty w postaci kremów, żeli czy też masek do aplikowania na skórę 

[Żelaszczyk i in. 2012]. 
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Mięczaki (Mollusca) 

Wśród zwierząt wodnych, będących źródłem surowców kosmetycznych, 

szczególnym zainteresowaniem producentów i przetwórców cieszą się małże, 

należące do rodziny perłopławów. Wynika to z faktu, że surowcem o istotnym 

znaczeniu w kosmetyce są perły i muszle pozyskiwane głównie od przedstawi-

cieli gatunków Pinctada maxima i Pinctada margaritifera [Kieltyka-

Dadasiewicz i Gorzel 2015]. Perły powstają w płaszczu muszli tych perłopła-

wów jako efekt reakcji na ciało obce, np. ziarna piasku, które przedostają się do 

wnętrza muszli. Pod względem chemicznym perły są zbudowane zarówno  

z nieorganicznych soli, głównie występującego w formie aragonitu lub kalcytu 

węglanu wapnia, jak i związków organicznych, w tym białek, chityny czy kwa-

śnych glikoprotein [Chen i in. 2019].   

W praktyce kosmetycznej są stosowane zarówno perły, jak i macica perłowa, 

nazywana też masą perłową, która występuje w wewnętrznej warstwie muszli 

perłopławów. Jako surowiec kosmetyczny ma postać białego matowego prosz-

ku, który jest wykorzystywany między innymi w peelingach i maseczkach. Bar-

dziej ekskluzywnym surowcem jest proszek perłowy, uzyskiwany po mikroniza-

cji pereł (w procesie rozdrobnienia do odpowiedniej wielkości cząstek), który 

stanowi składnik kosmetyków do pielęgnacji twarzy i makijażu. Proszek perło-

wy może być wykorzystywany również w formie hydrolizatu, który wchodzi  

w skład preparatów do pielęgnacji włosów (szampony, odżywki), jak i środków 

do utrzymania odpowiedniego stanu skóry twarzy (kremy, maseczki, toniki) 

[Ratz-Łyko 2013]. Cenionym z perspektywy kosmetologii surowcem są także 

pozyskiwane od małży muszle, które po odpowiedniej obróbce technologicznej 

są także wykorzystywane w formulacji produktów kosmetycznych.  

Muszle, perły i masa perłowa działają regenerująco, złuszczająco, liftingu-

jąco i rozjaśniająco na skórę, dzięki czemu wykorzystywano je jako składniki 

produktów do pielęgnacji już w czasach starożytnych w Egipcie i Chinach 

[Shao i in. 2010, Yu i in. 2017, Nigro i in. 2018]. Również współcześnie su-

rowce te znajdują zastosowanie zarówno w szeroko rozumianej talasoterapii, 

kosmetologii, jak i medycynie estetycznej [Kieltyka-Dadasiewicz i Gorzel 

2015]. Stosuje się je w takich preparatach jak środki do kąpieli, peelingi, ma-

ski, kremy przeciwstarzeniowe czy też kosmetyki kolorowe. Dodatek pereł do 

preparatów kosmetycznych ma m.in. za zadanie nadać im efekt nawilżający, 

który jest osiągany poprzez zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody  

i wzrost uwodnienia skóry. Surowce pozyskiwane od perłopławów są także 

wykorzystywane w preparatach do pielęgnacji włosów ze względu na działanie  

kondycjonujące [Ratz-Łyko 2013].  
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Wysoka skuteczność regeneracyjnego i odżywczego działania pereł i masy 

perłowej na skórę człowieka sprawia, że są składnikami kosmetyków przeciw-

starzeniowych [Kucia 2017]. Jednym z mechanizmów, który opóźnia procesy 

starzenia, jest wspomniany efekt nawilżający, zapewniający optymalne nawod-

nienie skóry. Czynnikiem prowadzącym do starzenia się skóry jest aktywność 

rodnikowa. Ekspozycja skóry na promieniowanie UV oraz kontakt ze związkami 

chemicznymi, zawartymi np. w dymie papierosowym, są czynnikami które mo-

gą wpływać na generowanie wolnych rodników. Shao i in. [2010] wskazują, że 

substancje bioaktywne zawarte w proszku perłowym usuwają wolne rodniki  

i hamują reakcje rodnikowe, co może opóźniać procesy starzenia i intensyfiko-

wać regenerację. Regeneracyjne właściwości sproszkowanych pereł, sprawiają, 

że surowiec ten wykorzystuje się w preparatach, których zadaniem jest zmniej-

szanie widoczności blizn. Za właściwości regeneracyjne i odżywiające wycią-

gów z pereł odpowiada m.in. ich profil aminokwasowy stymulujący proces od-

budowy skóry, wypełniania zmarszczek, stanowiąc jednocześnie element budul-

cowy w tym procesie. Masa perłowa jest zawarta także w preparatach dermoko-

smetycznych przeznaczonych do zwalczania rozstępów, zmniejszania widoczno-

ści blizn, jak też w leczeniu blizn potrądzikowych [Wołosik i in. 2013, Janko-

wiak i in. 2016, Jastrzębska-Więsek i in. 2018]. 

Właściwości surowców pozyskiwanych od perłopławów, w tym ich działanie 

odżywcze i regeneracyjne, wynikają z obecności zarówno składników mineral-

nych, jak i unikalnego składu białek występujących w perłach i masie perłowej. 

Profil aminokwasowy białek masy perłowej, wpływa na jej właściwości odżyw-

cze, stymulujące regenerację oraz odbudowę naskórka, z kolei sole nieorganicz-

ne wywierają efekt rozjaśniający, tonizujący i wzmacniający na skórę [Kucia 

2017]. Specyficznym dla małży białkiem jest konchiolina, której głównymi ami-

nokwasami są: glicyna, kwas asparaginowy, alanina, seryna, leucyna, i kwas 

glutaminowy [Ratz-Łyko 2013]. Konchiolina trudno rozpuszcza się w wodzie, 

dlatego w praktyce częściej jest wykorzystywana w formie hydrolizatu zasobne-

go w rozpuszczalne, aktywne peptydy [Naik i Hayes 2019]. W takiej postaci jest 

elementem preparatów do pielęgnacji skóry, kondycjonerów i szamponów.  

Aplikacyjny charakter i rosnący trend wykorzystania surowców pozyskiwa-

nych od małży w przemyśle kosmetycznym jest efektem wyników badań pod-

stawowych na zwierzętach (szczurach), które wskazują na rolę tych surowców  

w procesach odbudowy i regeneracji skóry. Chen i in. [2019] podają, że proszek 

perłowy przyspiesza syntezę kolagenu, poprawia angiogenezę, stymuluje proli-

ferację komórek skóry, przyspiesza regenerację ran oraz poprawia kondycję 

skóry zwierząt. Z kolei Lopez i in. [2000] wykazali, że masa perłowa zastoso-

wana w implantach podskórnych (wszczepianym szczurom) stymulowała dzia-
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łanie fibroblastów, co przejawiało się zwiększoną syntezą macierzy zewnątrz-

komórkowej, produkcją czynników sprzyjających adhezji komórek oraz lepszej 

regeneracji wynikającej z wyższej syntezy kolagenu. 

Oprócz popularnych pereł i masy perłowej również muszle mogą stanowić 

istotny składnik preparatów kosmetycznych. Muszle mięczaków podobnie jak  

i perły są w dużej mierze zbudowane z węglanu wapnia (ponad 95% składu), 

składniki macierzy organicznej, takie jak białka, glikoproteiny czy polisachary-

dy stanowią niespełna 5%. Preparaty zawierające przetworzone muszle małży, 

mogą wykazywać działanie regeneracyjne na skórę. Wynika ono głównie ze 

zdolności stymulacji fibroblastów do wyższej ekspresji genów kodujących kola-

gen typu I i III, a więc typów tego białka, dominujących w skórze człowieka 

[Latire i in. 2014]. Regeneracyjne działanie preparatów zawierających muszle 

wykazano także w badaniach przeprowadzonych na szczurach przez Liu i in. 

[2006]. Ekstrakt z muszli przegrzebków działał stymulująco na keratynocyty  

i przyspieszał zarówno wymianę epidermalnej warstwy skóry, jak i regenerację 

uszkodzeń powstałych w wyniku działania światła UV.  

Od czasów starożytnych istotną rolę w leczeniu i pielęgnacji skóry odgrywał 

śluz pozyskany od ślimaków lądowych. Pomimo braku wiedzy na temat składu 

chemicznego śluzu, znane były jego właściwości lecznicze polegające na szyb-

szym gojeniu się ran dzięki zdolności składników aktywnych do hamowania 

procesu zapalnego i działaniu antybakteryjnemu [Harti i in. 2016]. Opisane wła-

ściwości przypisuje się śluzowi pozyskanemu ze ślimaków z rodzaju Cornu  

(C. aspersum aspersum i C. aspersa maxima), które obecnie są hodowane  

w wielu krajach europejskich, a także w Polsce. Początkowo naturalny śluz śli-

maków stosowany był  bezpośrednio na skórę. Obecnie w kosmetyce oprócz 

praktykowania takiej formy zabiegów, stosowane są również preparaty ze ślu-

zem ślimaka. Ze względu na rosnącą popularność śluzu w kosmetyce rozwijane 

są nowe techniki jego pozyskiwania i oczyszczania służące do uzyskania unikal-

nego produktu naturalnego, zawierającego składniki wysokiej jakości, wchodzą-

ce w skład produktów kosmetycznych i parafarmaceutycznych [El Mubarak in. 

2013].  Wyniki prowadzonych zaawansowanych badań zarówno składu śluzu, 

jak również właściwości substancji aktywnych pozwalają na stwierdzenie, że 

śluz ślimaków lądowych może stać się bardzo atrakcyjnym naturalnym składni-

kiem produktów kosmetycznych. Śluz ślimaczy zawiera allantoinę, kwas hialu-

ronowy,  kolagen, elastynę, kwas glikolowy, naturalne peptydy i białka, witaminy 

A, C i E, oraz przeciwutleniacze (np. polifenole) oraz enzymy (dysmutazę ponad-

tlenkową – SOD i S-transferazę glutationową – GST). Obecność tych składników 

sprawia, że śluz wykazuje potwierdzone in vitro działanie przeciwbakteryjne, 

przeciwgrzybiczne i antywirusowe [Iguchi i in. 1983, Nootthuan i in. 2021], silne 
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działanie przeciwutleniające, a takie składniki, jak allantoina, kwas hialuronowy, 

polipeptydy i białka wykazują właściwości regeneracyjne i stymulujące. W ba-

daniach prowadzonych na hodowlach komórkowych potwierdzono, że śluz po-

zyskany od ślimaka Cornu aspersum aspersum posiada właściwości przyspie-

szające proliferację fibroblastów, obniża jednocześnie poziom apoptozy komór-

kowej oraz przyspiesza migrację komórek i tym samym zdolność gojenia ran 

[Trapella i in. 2018]. 

Również bioaktywne składniki występujące w mięsie mięczaków mogą zna-

leźć potencjalne zastosowanie w kosmetologii. Korzystny wpływ peptydów 

występujących w hydrolizacie białek ostryg z gatunku Crassostrea hongkongen-

sis potwierdzili w badaniach na myszach Peng i in. [2020]. Wykazano, że miej-

scowe zastosowanie peptydów, łagodziło utratę nawilżenia skóry oraz hamowało 

degradację włókien kolagenowych i elastylowych wynikającą z działania pro-

mieniowania UVB, jednocześnie poprawiając działanie systemów antyoksyda-

cyjnych i zmniejszając uwalnianie związków prozapalnych w skórze. 

Owady (Insecta) 

Pszczoły miodne (Apis mellifera) 

Przemysł kosmetyczny obecnie oferuje szeroką gamę produktów kosmetycz-

nych z dodatkiem produktów pszczelich, takich jak miód (najbardziej znany  

i rozpowszechniony), pyłek kwiatowy, pierzga, propolis (kit pszczeli), wosk 

pszczeli, mleczko pszczele oraz jad pszczeli. Miód jest naturalnie słodką sub-

stancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin, wydzielin 

żywych części roślin lub wydalin owadów wysysających żywe części roślin, 

zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substan-

cji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych  

w plastrach miodu do dojrzewania [Dyrektywa Rady 2001/110/WE]. Produkt 

ten jest bardzo zróżnicowany pod względem cech organoleptycznych i składu 

chemicznego, zależy przede wszystkim od pożytku zbieranego przez pszczoły, 

rejonu pozyskiwania i terminu zbioru. Pod względem chemicznym składa się 

głównie z cukrów i wody oraz wielu bioaktywnych składników, tj. aminokwa-

sów (głównie proliny), białka, enzymów (diastazy, inwertazy, katalazy, fosfata-

zy, oksydazy glukozy, lizozymu), flawonoidów (np. kwercetyny, kemferolu), 

fenolokwasów (np. kwasu ferulowego, chlorogenowego, benzoesowego), wita-

min, związków lotnych (np. kwasów, glukanów, olejków eterycznych) oraz 

składników mineralnych i innych [Bogdanov i in. 2008, da Silva i in. 2016, Goik 

i in. 2016, Miguel i in. 2017, Bąkowska i Janda 2018]. Miód w kosmetyce 
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wspomaga działanie preparatów nie tylko o charakterze pielęgnacyjnym, ale  

i leczniczym. Wykorzystanie miodu w kosmetyce wynika z jego wielokierun-

kowych właściwości biologicznych, tj. odżywczych, przeciwzapalnych, bakte-

riobójczych, oczyszczających, rozjaśniających, wygładzających, regenerujących, 

jak również bakteriostatycznych i antyoksydacyjnych [Marwicka i in. 2014, 

Boniakowska i in. 2016]. 

Miód wykazuje wysokie ciśnienie osmotyczne (efekt wysokiej zawartości 

cukrów), sprzyjające zjawisku osmozy i dużej lepkości, przez co zapewnia na-

wilżenie skórze oraz tworzy barierę ochronną [Dubiago i in. 2018]. Na drodze 

osmozy powoduje zwiększenie przepływu krwi w skórze, co wpływa na jej lep-

sze odżywienie oraz nawilżenie. W ten sposób wzmaga metabolizm komórkowy 

oraz procesy regeneracji. Pod wpływem miodu wzrasta elastyczność oraz napię-

cie skóry, zmarszczki ulegają wygładzeniu, a skóra nabiera zdrowego kolorytu 

[Bednarczyk-Cwynar i in. 2014]. 

Miód wpływa na utrzymanie prawidłowego pH skóry, równocześnie zapo-

biegając zmianom trądzikowym. Produkt ten jest zaliczany do grupy humektan-

tów (pochłania wilgoć z zewnątrz) i może być składnikiem kosmetyków nawil-

żających. Stanowi składnik szamponów i odżywek do włosów suchych, łamli-

wych, pozbawionych blasku. Wpływa na wzmocnienie, odbudowę włosów, 

rozjaśnia, nadaje im piękny, zdrowy wygląd, a nawet ma działanie przeciwłupie-

żowe. Skrystalizowany miód może być stosowany jako peeling, który nie tyko 

usuwa złuszczony naskórek, ale szybko przenika przez skórę, zaopatrując tkanki 

w glukozę [Bednarczyk-Cwynar i in. 2014, Boniakowska i in. 2016]. Miód sto-

sowany jest w kosmetykach często w połączeniu z proteinami mleka czy wita-

minami rozpuszczalnymi w tłuszczach. Jest składnikiem takich produktów, jak 

pomadki i odżywki do ust, balsamy do ciała, szampony i odżywki do włosów, 

płyny do kąpieli, ale przede wszystkim kremów i preparatów nawilżających 

przeznaczonych do różnych rodzajów skóry. 

Pyłek kwiatowy pszczoły zbierają z kwiatów roślin zielonych i drzew, mie-

szają z niewielką ilością śliny i nektaru, a następnie w postaci obnóży przynoszą 

do ula w koszyczkach na tylnej parze nóg. Pyłek odbierany jest za pomocą tzw. 

poławiaczek pyłku w postaci obnóży, a następnie suszony [Kędzia 2008]. 

Skład chemiczny pyłku pszczelego jest bardzo zróżnicowany i zależy od ro-

dzaju roślin, z których został zebrany. Główne związki chemiczne pyłku to biał-

ka i aminokwasy, węglowodany, lipidy i kwasy tłuszczowe, związki fenolowe, 

enzymy oraz witaminy i składniki mineralne. W skład białek wchodzą następu-

jące frakcje: albuminy, globuliny, gluteiny, prolaminy oraz enzymy. W pyłku 

obecne są wszystkie aminokwasy egzogenne, niezbędne nienasycone kwasy 

tłuszczowe – NNKT (linolowy, α-linolenowy), kwas palmitooleinowy i arachi-
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donowy oraz fitosterole. Wśród związków fenolowych występują flawonoidy 

oraz kwasy fenolowe. Pyłek zawiera również składniki mineralne, makropier-

wiastki (potas, fosfor, wapń, magnez) oraz mikropierwiastki (krzem, żelazo, 

cynk, miedź). W pyłku obecne są witaminy zarówno rozpuszczalne w tłuszczach 

(A, D, E i w śladowych ilościach K), jak i rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, 

kwas pantotenowy, nikotynowy, foliowy, witamina H, PP) oraz witamina C 

[Basista i Sodzawiczny 2011, Feás i in. 2012, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. 

Pyłek kwiatowy w przemyśle kosmetycznym stosuje się głównie w posta-

ci ekstraktu (wodnego, etylowego lub lipidowego) lub ich mieszanin. Nanie-

sione na skórę wyciągi z obnóży pyłkowych wykazują liczne właściwości 

biologiczne, w tym antybiotyczne, przeciwutleniające, przeciwalergiczne, 

przeciwzapalne. Kosmetyki z tym składnikiem sprawiają, że skóra jest lepiej 

odżywiona, dobrze utleniona, optymalnie nawilżona, wygląda młodo i zdro-

wo. Dzięki temu staje się elastyczna, bardziej jędrna, a zmarszczki ulegają wy-

gładzeniu [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016]. Pyłek kwiatowy wykazuje ponadto 

silne działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze – wstrzymując rozwój 

mikroflory chorobotwórczej. Kosmeceutyki (kosmetyki lecznicze) zawierające 

ten produkt służą do zapobiegania i leczenia niektórych chorób skóry twarzy  

i głowy (trądziku pospolitego oraz łupieżu łojotokowego). Ekstrakty z obnóży 

stosowane są do produkcji wielu kosmetyków, m.in. do pielęgnacji skóry, emul-

sji odżywczych, szamponów, balsamów, maseczek, toników [Boniakowska i in. 

2016, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016]. 

Wosk pszczeli należy również do produktów wykorzystywanych w przemy-

śle kosmetycznym. Jest on naturalnym lipidem produkowanym i wydzielanym 

przez gruczoły woskowe pszczoły miodnej. Pod względem biochemicznym to 

koncentrat kwasów, hydroksykwasów, alkoholi jedno- i dwuhydroksylowych, 

estrów, węglowodanów oraz witamin. Zawiera również substancje zapachowe  

i chryzynę – żółty barwnik [Jabłońska-Trypuć i Czerpak 2008, Bonvehi i Ber-

mejo 2012]. Ze względu na skład chemiczny wosk jest substancją tłustą, zapo-

biega odparowywaniu wody z naskórka (wytwarza na skórze warstwę okluzyj-

ną) i natłuszcza skórę. Zawarta w wosku witamina A zwiększa barierę ochronną 

naskórka oraz korzystnie wpływa na regenerację skóry. W efekcie działa wygła-

dzająco na naskórek. Dodatkowo wykazuje właściwości antybiotyczne i prze-

ciwzapalne. Elastyczność i plastyczność wosku umożliwia otrzymanie cieńszego 

filmu ochronnego preparatu oraz wydłuża jego trwałość na skórze i ustach. Zna-

cząco poprawia wygląd i konsystencję kremów, balsamów, cieni do powiek oraz 

tuszy. Sprawdza się jako składnik zagęszczający i poprawiający efektywność 

mydeł [Goik i in. 2016, Kopczyńska i in. 2018]. 
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Kolejny produkt pszczeli wykorzystywany w kosmetyce to mleczko 

pszczele. Jest ono wytwarzane przez gruczoły gardzielowe pszczół robotnic  

i służy do karmienia larw robotnic, trutni i matki pszczelej w ciągu całego jej 

życia. Jest bogatym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i wodzie, 

biopierwiastków, białka, aminokwasów, lipidów, węglowodanów, kwasów 

organicznych oraz hormonów [Kunugi i Mohammed Ali 2019, Kędzia i Hoł-

derna-Kędzia 2020]. 

Białka występujące w mleczku, tj. albuminy i globuliny, mają właściwości 

przeciwstarzeniowe, bowiem napinają i wygładzają zmarszczki. Glukoza  

w mleczku pszczelim odpowiada przede wszystkim za dostarczenie energii ko-

mórkom, zapobiega odparowywaniu wody z naskórka oraz ogranicza dyfuzję. 

Witaminy z grupy B łagodzą świąd, hamują łojotok, utrzymują skórę w dobrej 

kondycji (poprzez regulowanie gospodarki wodnej) oraz rozjaśniają przebarwie-

nia. Witamina C uszczelnia naczynia krwionośne oraz wyrównuje koloryt skóry. 

Cynk zawarty w mleczku działa regenerująco, przeciwzapalnie, antyoksydacyj-

nie. Miedź natomiast reguluje wydzielanie sebum oraz uelastycznia skórę  

[Jabłońska-Trypuć i Czerpak 2008, Bocho-Janiszewska i in. 2013, Han i in. 

2015, Kopczyńska i in. 2018]. 

Mleczko pszczele jest istotnym składnikiem kremów, balsamów oraz płynów 

pielęgnacyjno-odżywczych, z przeznaczeniem zarówno do cery suchej, normal-

nej, jak i tłustej. Kremy i balsamy zawierające mleczko normalizują wydzielanie 

gruczołów łojowych, pobudzają metabolizm komórkowy, mają działanie tonizujące, 

w konsekwencji, poprawiając kondycję skóry [Bocho-Janiszewska i in. 2013].  

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem przemysłu kosmetycz-

nego cieszy się kolejny z produktów pszczół – jad pszczeli. Jad pszczoły miod-

nej (zwany apitoksyną) jest trucizną wydzielaną w obronie. Zdolność żądlenia 

mają pszczoły robotnice oraz matka pszczela. Jad zawiera w swoim składzie 

substancje biologicznie czynne: peptydy (melityna, apamina, peptyd MCD, ter-

tiapina, sekapina), enzymy (fosfolipaza A2, fosfolipaza B, hialuronidaza, protea-

zy serynowe), aminy biogenne (histamina oraz katecholaminy), biopierwiastki 

(magnez, wapń, fosfor, żelazo, cynk, jod, miedź), cukry (glukoza i fruktoza), 

sterole, lipidy, wolne aminy i kwasy nukleinowe (DNA i RNA) [Peiren i in. 

2006, Pałgan i Bartuzi 2009, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020].  

Jad ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i immunomodulujące. 

Badania naukowe potwierdzają terapeutyczne właściwości jadu pszczelego  

w leczeniu trądziku, łysienia, łuszczycy, twardziny i atopowego zapalenia skóry. 

Apitoksyna redukuje zmarszczki, przebarwienia oraz wykazuje pozytywne dzia-

łanie w cofaniu efektów fotostarzenia. Stosowany miejscowo działa fotoprotek-

cyjnie, tzn. ochrania skórę przed słońcem oraz może działać miorelaksacyjnie na 
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zmarszczki mimiczne [Łukasiewicz 2021]. Produkty kosmetyczne z tym skład-

nikiem przeznaczone są przede wszystkim dla osób z cerą dojrzałą. Stosować 

mogą go również osoby młode, aby opóźnić proces starzenia się skóry. Działa-

nie nawilżające wykazują cukry zawarte w jadzie. Glukoza zapobiega odparo-

wywaniu wody z naskórka, natomiast fruktoza odpowiada za nawilżenie skóry. 

Magnez występujący w jadzie ma właściwości przeciwzapalne, regenerujące  

i antyoksydacyjne, jak również działa tonizująco na skórę. Wapń odpowiada za 

utrzymanie zwartości komórek (keratynocytów) oraz napięcie i nawilżenie skó-

ry, a także działa przeciwzapalnie i regeneracyjnie, szczególnie na cerę suchą. 

Jad pszczeli określany jest również często mianem tzw. bezigłowego botok-

su, ponieważ wpływa na syntezę włókien kolagenowych i elastynowych. Po 

aplikacji na skórę staje się ona wygładzona i napięta jak po toksynie botulino-

wej. Kolagen wzmacnia tkanki ciała, podczas gdy elastyna utrzymuje skórę na-

piętą i odpowiada za jej sprężystość. Melityna wspomaga czynność fosfolipazy 

A2, w wyniku której możliwe jest uwolnienie niezbędnych nienasyconych kwa-

sów tłuszczowych (NNKT) [Han i in. 2015, Kopczyńska i in. 2018]. 

Podsumowanie 

Zwiększająca się świadomość użytkowników produktów kosmetycznych 

sprawia, że wielu producentów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsu-

mentów, poszerza swój asortyment o produkty o specyficznym składzie, będące 

źródłem substancji bioaktywnych. W ten trend idealnie wpisują się substancje 

odzwierzęce, które mogą być pozyskiwane zarówno od zwierząt (mleko, miód, 

jaja), jak również z samych zwierząt, tj. tkanek zwierzęcych (tran, lanolina, per-

ły, kolagen).    

Przedstawione w opracowaniu informacje potwierdzają wysoką przydatność 

surowców zwierzęcych w produkcji kosmetyków naturalnych. Wskazują rów-

nież na wysoki potencjał i możliwość wykorzystania tych surowców w opraco-

waniu nowych, innowacyjnych produktów kosmetycznych. 

Istotne jest również, że duża część substancji biologicznie czynnych wyko-

rzystywanych w kosmetyce izolowana jest z ubocznych surowców pochodzenia 

zwierzęcego. Wykorzystanie surowców ubocznych czy odpadów pozwala na ich 

lepsze zagospodarowanie, co może mieć pozytywny wpływ na środowisko. 
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Streszczenie. Surowce pochodzenia zwierzęcego mają wiele funkcjonalnych właściwo-

ści, m.in. nawilżających, odświeżających czy aseptycznych, ważnych z punktu widzenia 

higieny i pielęgnacji ciała. Materiał biologiczny może być pozyskiwany zarówno od 

zwierząt, jak i ze zwierząt, w tym wielu gatunków ssaków, ptaków, mięczaków, ryb, 

owadów i innych. W pracy dokonano przeglądu aktualnej literatury przedmiotowej na 

temat znaczenia i praktycznego wykorzystania surowców pochodzenia zwierzęcego 

w kosmetyce. Z produktów mlecznych w branży kosmetycznej znalazły zastosowanie 

mleko krowie, wielbłądzie, ośle czy kozie, a także inne surowce, takie jak siara oraz 

serwatka. Z tłuszczów zwierzęcych wykorzystuje się masło, łój, smalec, słoninę oraz 

tłuszczopot owiec (lanolinę). W skład licznych kompozycji zapachowych wchodzą od-

zwierzęce substancje zapachowe, takie jak piżmo, cywet, kastoreum i ambra. Formuły 

kosmetyków wzbogacane są pozyskiwanymi z jaj substancjami biologicznie czynnymi 

(proteiny, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne), jak również surowcami pochodzą-

cymi z ryb i owoców morza. W przypadku tych ostatnich do najbardziej popularnych 

należą tłuszcze i lipidy z wątroby ryb (tran i skwalen), rybia skóra, kości, ikra i łuski 

(źródło kolagenu), a także pozyskiwane od mięczaków z gatunków Pinctada maxima 

i Pinctada margaritifera perły i muszle. Na rynku kosmetyków można spotkać także 

liczne preparaty z dodatkiem produktów pszczelich, takich jak miód, pyłek kwiatowy, 

pierzga, propolis (kit pszczeli), wosk pszczeli, mleczko pszczele oraz jad pszczeli. 

Przedstawione w opracowaniu informacje potwierdzają wysoką przydatność surowców 

zwierzęcych w produkcji naturalnych kosmetyków oraz wskazują możliwość ich 

uwzględnienia przy opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów kosmetycz-

nych. Wykorzystanie ubocznych surowców pochodzenia zwierzęcego w produkcji ko-

smetyków może mieć z kolei pozytywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie 

ilości powstających odpadów. 

Słowa kluczowe: surowce pochodzenia zwierzęcego, kosmetyki, naturalne składniki 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 

nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022 nr projektu 

029/RID/2018/19  kwota finansowania 11 927 330,00 zł”. 
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Wykorzystanie produktów pszczelich w kosmetologii 

 

Aneta Sulborska-Różycka1 , Marzena Masierowska1  

Pszczoły i ich produkty budziły zainteresowanie ludzi już tysiące lat temu, 

m.in. w epoce kamiennej [Stangaciu i Hartenstein 2007] i w starożytności 

[Münstedt i Bogdanov 2017a]. Najczęściej wykorzystywany był miód, ale rów-

nie chętnie używano innych surowców pszczelich jako pożywienie, lek lub ko-

smetyk. Zastosowanie produktów pszczelich w kosmetyce i kosmetologii cieszy 

się ostatnio dużą popularnością. Są to produkty naturalne, w dużym stopniu po-

zbawione zanieczyszczeń i szkodliwych substancji (pszczoły oczyszczają pro-

dukty, odfiltrowując toksyczne związki i pozostawiając je w swoim organizmie), 

wykazujące różnorakie działanie na skórę, dlatego stanowią cenne źródło su-

rowców do produkcji kosmetyków. 

Wśród produktów pszczelich wyróżniono te, które mają pochodzenie ro-

ślinne i zwierzęce. Do pierwszej grupy należy miód, obnóża, pierzga i propo-

lis, do drugiej mleczko pszczele, wosk i jad. Skład, kolor, zapach, jak również 

aktywność biologiczna poszczególnych produktów zależą od położenia geo-

graficznego, czasu ich powstawania oraz gatunku roślin, z których zostały 

zebrane [Pavlačková i in. 2020]. 

Produkty pszczele pochodzenia roślinnego 

Miód 

Miód należy do najczęściej wykorzystywanych produktów pszczelich. Zna-

lazł zastosowanie w lecznictwie, przemyśle kosmetycznym, spożywczym oraz 

jako środek konserwujący [Mundo i in. 2004, Cornara i in. 2017]. Już  

w starożytności zalecany był m.in. przez Hipokratesa jako remedium w różnych 

schorzeniach [Stangaciu i  Hartenstein 2007], wykorzystywano go także w ce-

lach kosmetycznych – Poppea, żona cesarza Nerona, myła twarz w ciepłym 

mleku oślic z dodatkiem miodu [Lewandowska 1960].  

                                                           

 
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, ul. Akademicka 15, 

20-950 Lublin 
 marzena.masierowska@up.lublin.pl 

https://orcid.org/0000-0003-2174-7608
https://orcid.org/0000-0003-2174-7608
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Miód jest słodką substancją, która powstaje z nektaru, soków roślinnych lub 

spadzi. Nektar, stanowiący jedno z głównych źródeł miodu, to roztwór cukrów  

o różnej koncentracji, wydzielany przez nektarniki kwiatowe (głównie) 

i pozakwiatowe [Bernardello 2007, Lipiński 2010]. Spadź to wydalina owadów 

(głównie mszyc, czerwców i miodówek) odżywiających się sokiem roślinnym,  

z którego pobierają części białkowe (sucha masa soków roślinnych zawiera 90 

cukrów i 5 białek). W porównaniu z nektarem spadź jest gęstsza, zawiera także 

trójcukry: melecytozę, rafinozę i dekstryny oraz więcej składników mineralnych 

[Isidorow 2013]. W zależności od źródła pochodzenia zbieranego przez pszczoły 

pożytku wyróżnia się miody nektarowe, spadziowe i nektarowo-spadziowe [Ry-

bak-Chmielewska 2013]. Nektar lub inne substancje przynoszone są do ula  

w wolu przez zbieraczki, a pszczoły ulowe zajmują się dalszą obróbką tego 

wziątku. Polega ona głównie na zagęszczaniu (odparowywaniu wody) 

i mieszaniu z enzymami dodawanymi wraz z wydzieliną gruczołów przedniej 

części układu pokarmowego. Za dojrzały uznaje się miód zawierający 16–18% 

wody (w miodzie wrzosowym może być do 21%). Pszczoły zasklepiają go  

w komórkach plastrów przykrywając wieczkiem woskowym, a przemiany en-

zymatyczne zachodzą nadal, choć już znacznie wolniej [Rybak-Chmielewska 

2013]. Zapasy miodu służą pszczołom jako źródło pokarmu węglowodanowego. 

Przyjmuje się, że w ciągu roku rodzina pszczela zużywa na własne potrzeby 70–

110 kg tego produktu [Skowronek 2001, Szymaś 2013]. Miody nektarowe 

(kwiatowe) powstają z nektaru różnych gatunków roślin.  

Normy dotyczące jakości handlowej miodu określa kilka dokumentów: mię-

dzynarodowe standardy opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego 

przy FAO/WHO, Dyrektywa Unijna, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 2003 r. z późniejszymi zmianami [Rybak-Chmielewska 2013]. 

Przez wiele lat obowiązywała w naszym kraju Polska Norma Miód pszczeli 

[PN-88/A-77626:1988], która od wstąpienia Polski do UE jest już nieaktualna, 

ale nadal często stosowana w praktyce. Dojrzały miód jest gęstą cieczą  

o znacznej lepkości i lekko kwaśnym odczynie. Naturalnym procesem jest stop-

niowa krystalizacja miodu, gdy przesycony roztwór cukrów zaczyna przecho-

dzić w fazę stałą. Szybkość tych zmian zależy od wielu czynników, m.in. zawar-

tości wody, stosunku fruktozy do glukozy, temperatury przechowywania [Ry-

bak-Chmielewska 1998]. Do celów kosmetycznych używana jest patoka (miód 

w stanie płynnym), a jeśli produkt skrystalizował się, należy go poddać dekry-

stalizacji lub kremowaniu [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. Skład miodu jest 

bardzo różnorodny i trudny jednoznacznie do określania, ponieważ stanowi on 

mieszaninę różnych substancji aktywnie czynnych, a o ich procentowym udziale 
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decyduje wiele czynników [Gómez-Caravaca i in. 2006]. Według Viuda-Martos 

i in. [2008] miód zawiera co najmniej 181 składników, a zgodnie z danymi Isido-

row [2013] – ponad 350. Główne frakcje miodu nektarowego podano w tabeli 1. 

 

Tabela. 1. Skład chemiczny miodu wielokwiatowego (wg różnych autorów) 

Składnik Zawartość (%) Źródło 

Monosacharydy 

– D-glukoza 

– D-fruktoza 

65,0–80,0 

29,7–34,9 

35,7–41,7 

Eteraf-Oskouei i Najafi 2013, 

Rybak-Chmielewska 2013, 

Miguel i in. 2017, Kędzia  

i Hołderna-Kędzia 2020 

Dwucukry redukujące 

– maltoza 

– izomaltoza 

– turanoza 

– maltuloza, izomaltuloza, koibioza, 

nigeroza, gencjobioza 

0–15,0  

1,6–3,8 

0,3–0,9 

0,9–1,7 

Rybak-Chmielewska 1998, 

2013, Kędzia i Hołderna-

Kędzia 2020 

Dwucukry nieredukujące 

– sacharoza 

– trehaloza 

0–10,0  

0–5,0 

0,6–1,1 

Rybak-Chmielewska 2013, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020  

Trójcukry redukujące 

– erloza 

– maltotrioza 

0–3  

0,2–0,9 

0,04–0,14 

Rybak-Chmielewska 2013, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Trójcukry nieredukujące 

– melecytoza 

– rafinoza 

0–10,0  

0,3–1,1 

0–0,4 

Rybak-Chmielewska 2013, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Dekstryny 

1,0–10,0 

Rybak-Chmielewska 2013, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Związki azotowe (białka, aminokwasy, 

enzymy) 

– białko ogółem 

– wolna prolina 

– inne wolne aminokwasy 

– enzymy (inwertaza, α- i β-amylaza, 

katalaza, fosfataza, oksydaza glukozowa, 

peroksydaza, lizozym) 

0,1–1,0 

 

0,02–0,3 

0,03–0,7 

Sak-Bosnar i Sakač 2012, 

Rybak-Chmielewska 2013, 

Borawska i in. 2015, Du-

biago i in. 2018, Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 2020 

Kwasy organiczne  

(cytrynowy, glukonowy, jabłkowy, mle-

kowy, bursztynowy, propionowy, masło-

wy, szczawiowy i in.) 

0,01–0,3 

Rybak-Chmielewska 1998, 

Sak-Bosnar i Sakač 2012, 

Borawska i in. 2015, Da 

Silva i in. 2016, Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 2020 

Związki mineralne  

(>30 pierwiastków, głównie K, P, Ca, Na, 

Fe, Zn, Mn, Si, Co, Mo, I, B)  

0,02–1,2 

Rybak-Chmielewska 1998, 

2013, Kędzia i Hołderna-

Kędzia 2020 
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Olejki eteryczne zawierające m.in. terpe-

ny (bisabolol, tymol, farnezol, cyneol) 
0,03–0,2 

Rybak-Chmielewska 1998, 

Borawska i in. 2015 

Witaminy  

(A, B2, C, B6, PP, B5, B9, B7, B2, B1, B3) 
0–0,1 

Rybak-Chmielewska 1998, 

2013,  

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Barwniki  

(karotenoidy, flawony, antocyjany) 

Rybak-Chmielewska 1998, 

2013 

Polifenole 

– kwasy fenolowe, m.in. p-kumarynowy,

ferulowy, kawowy, eugenol

– flawonoidy, m.in. pinobanksin, pino-

cembrin, chryzyna, kwercetyna, apigeni-

na, luteolina, kemferol, naringina

Ferreres 1994, Eteraf-

Oskouei i Najafi 2013, 

Pieszko i in. 2015,  

Da Silva i in. 2016,  

Miguel i in. 2017,  

Dubiago i in. 2018,  

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Hormony (acetylocholina) Rybak-Chmielewska 1998, 

2013, Stangaciu 

i Hartenstein 2007,  

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Substancje o działaniu antybakteryjnym 

(inhibiny, np. nadtlenek wodoru) 

Rybak-Chmielewska 1998, 

Stangaciu i Hartenstein 

2007,  

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Woda 16,0–20,0 Rybak-Chmielewska 2013, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Miód pozytywnie wpływa na organizm ludzki, m.in. działa przeciw-

drobnoustrojowo i antyoksydacyjnie [Cenet i in. 2016]. Za antybakteryjne 

właściwości miodu odpowiedzialna jest głównie oksydaza glukozowa [Sak -

Bosnar i Sakač 2012]. Prowadzone są także badania nad wykorzystaniem 

tego produktu w chorobach onkologicznych, m.in. stwierdzono, że wzmac-

nia układ immunologiczny pacjentów odbywających chemioterapię [Bado-

lato i in. 2017]. Właściwości biologiczne miodu decydują o  jego wykorzy-

staniu w preparatach kosmetycznych i dermatologicznych [Stangaciu 

i Hartenstein 2007]. 

Wśród surowców stanowiących materiał bazowy do produkcji kosmetyków 

miód zaliczany jest do najważniejszych [Pavlačková i in. 2020]. W międzynaro-

dowym wykazie składników kosmetyków – INCI (International Nomenclature of 

Cosmetic Ingredients) – figuruje on jako środek nawilżający, humektant 

i emolient [Gottschlack i McEwen 2010]. Kosmetyki z dodatkiem miodu są łatwe 

w produkcji, skuteczne i niedrogie [Stangaciu i Hartenstein 2007]. Należy przy 
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tym pamiętać, że miód zachowuje swoje właściwości tylko podczas właściwego 

przechowywania i obróbki w czasie dekrystalizacji, dotyczy to zwłaszcza tempe-

ratury, która nie może przekraczać 40–45°C [Stangaciu i Hartenstein 2007]. 

Miód działa nawilżająco, zmiękczająco oraz leczniczo na skórę [Ediriweera  

i Premarathna 2012]. Jego wysokie ciśnienie osmotyczne zapewnia nawilżenie 

skóry, pobudza mikrocyrkulację w tkankach skóry oraz tworzy barierę ochronną. 

Dzięki zdolności wiązania wody (jest humektantem) uelastycznia i ujędrnia skórę, 

jak również ma właściwości odżywcze, przeciwzapalne i antybakteryjne [Hebda 

2014, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. Miód jest higroskopijny, dzięki czemu 

absorbuje szkodliwe metabolity i powoduje detoksykację tkanek skóry [Marwicka 

i in. 2014]. Ze względu na dużą lepkość, miód trudno jest nałożyć na niektóre 

części ciała. Z tego powodu w kosmetyce coraz częściej wykorzystywany jest 

miód liofilizowany lub w postaci wyciągu (np. honeyquat), a dzięki temu może 

być wprowadzany do kremów i szamponów [Hebda 2014]. Węglowodany wy-

stępujące w miodzie silnie nawilżają skórę, głównie dzięki glukozie (ogranicza 

dyfuzję i zapobiega odparowywaniu wody z naskórka), kwasowi glukonowemu 

i jabłkowemu oraz witaminie A. Dodatkowo kwas jabłkowy delikatnie rozjaśnia 

plamy pigmentacyjne. Białka zawarte w miodzie napinają i spłycają zmarszczki. 

Witamina B3 odpowiada za ograniczenie wydzielania sebum, chroni naskórek 

przed utratą wody oraz poprawia koloryt skóry. Witamina B5 działa nawilżająco 

i ochronnie (miód jest najprostszym kosmetykiem przy spierzchniętych ustach), 

przeciwzapalnie oraz przyspiesza gojenie się zranień skóry. Witamina B9 opóź-

nia i hamuje procesy starzenia się skóry. Dzięki zawartości witaminy C oraz jej 

właściwości uszczelniania ścian naczyń krwionośnych preparaty z miodem po-

lecane są do cery naczynkowej, dodatkowo delikatnie rozjaśniają koloryt skóry. 

Witamina C wzmacnia także barierę naskórka, zapobiega działaniu wolnych 

rodników i poprawia kondycję skóry. Wysokie ciśnienie osmotyczne miodu 

sprzyja silniejszemu przepływowi krwi w skórze, dzięki czemu żywe tkanki są 

lepiej odżywione, zmarszczki ulegają spłyceniu, skóra staje się sprężysta, dotle-

niona i nawilżona [Jabłońska-Trypuć i Czerpak 2008, Dubiago i in. 2018, Kop-

czyńska i in. 2018]. Obecne w miodzie flawonoidy, sprawiają że produkt ten 

może odgrywać istotną rolę w ochronie skóry przed szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych [Burlando i Cornara 2013]. Dodatek ekstraktów z miodu 

do kosmetyków poprawia wilgotność warstwy rogowej skóry o 12–15% [Lower 

1998, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. Zastosowanie 7-procentowego stężenia 

miodu w emulsji typu olej w wodzie zapewnia wysoki stopień nawilżenia skóry 

[Jiménez i in. 1999]. 

Miód wykorzystywany jest głównie do produkcji kosmetyków pielęgnacyj-

nych [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. Procentowy udział miodu w poszcze-
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gólnych kosmetykach zależy od ich rodzaju. Mniejsze stężenia tego surowca 

(0,5–5%) używane są w piankach, kremach i emulsjach, większe (10–15%) 

w bezwodnych maściach. Najczęściej miód stanowi 1–10% składu kosmetyków, 

głównie pomadek do ust, mleczek do demakijażu, nawilżających kremów i żeli, 

kosmetyków do pielęgnacji skóry po opalaniu, toników, lotionów, szamponów  

i odżywek do włosów. Wyższe koncentracje miodu >70% mogą być używane  

w połączeniu miodu z olejami, w środkach żelujących, emulgatorach i maskach 

do twarzy [McLoone i in. 2016, Nilforoushzadech i in. 2018]. Stosowany jest 

także jako alternatywa dla tradycyjnych emulgatorów w płynach do kąpieli  

i szamponach [Burlando i Cornara 2013]. Miód wykorzystywany jest do peelin-

gów, gdyż zawarte w nim enzymy pomagają usunąć stary naskórek i przyspie-

szają powstawanie nowego [Dubiago i in. 2018]. Działanie przeciwzapalne  

i antyoksydacyjne miodu pomaga niwelować blizny (m.in. wolne rodniki mogą 

pobudzać fibroblasty, co skutkuje wytwarzaniem kolagenu i tworzeniem blizn). 

Miód może także zmieniać strukturę powstałych włókien kolagenu i hamować 

ich nadmierną aktywność [Topham 2002, Tran i Nguyen 2017]. Preparaty  

z miodem pomagają również w zabliźnianiu ran cukrzycowych [Alam i in. 

2014], po cesarskim cięciu [Nikpour i in. 2014] oraz są skuteczne w leczeniu 

trądziku różowatego [Semprini i in. 2016]. 

Obnóża pyłkowe (pyłek pszczeli)  

Obnóża pyłkowe to naturalny produkt roślinny, częściowo przetworzony 

przez pszczoły miodne. Obnóża są porcjami pyłku kwiatowego zebranymi 

przez robotnice – zbieraczki pyłku – podczas odwiedzin kwiatów. Pszczoły 

zbierają pyłek całym ciałem. Następnie szczoteczkami umieszczonymi na 

pierwszej parze odnóży sczesują go i gromadzą w zagłębieniach (koszycz-

kach) znajdujących się na trzeciej parze odnóży. Formowane grudkowate 

pakiety zlepiane są nektarem, wydzieliną gruczołów ślinowych i gardzielo-

wych [Campos i in 2008]. Po powrocie do ula zbieraczki pyłku składają ob-

nóża w komórkach plastra. Inne pszczoły nielotne zwilżają je miodem  

i śliną, rozdrabniają i ubijają warstwami, a po zapełnieniu komórki do ¾ 

wysokości, zalewają miodem. Z tak zakonserwowanego pyłku powstaje 

pierzga [Wróblewska i Szczęsna 2013].  

Obnóża pyłkowe są najczęściej okrągłe, ale mogą być też owalne czy wydłu-

żone. Ich barwa jest bardzo różnorodna: biała, żółta, pomarańczowa, żółtobrą-

zowa, różowa, niebieska, fioletowa do niemal czarnej [Wróblewska i Szczęsna 

2013, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. Jest to uwarunkowane składem gatun-
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kowym pyłku, z którego zostały utworzone. Charakterystyczny miodowo-

kwiatowy zapach obnóży także zależy od roślin, z których zostały pozyska-

ne. Smak obnóży jest określany jako przyjemny: słodkawy, gorzkawy, kwa-

skowaty lub lekko piekący [Denisow i Denisow-Pietrzyk 2016, Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 2020]. 

Wilgotność świeżych obnóży waha się od 18% do 28,7%, a nawet 35% 

[Rybak-Chmielewska 1998, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016a, 2020]. Produkt 

ten musi być szybko wysuszony po pozyskaniu, gdyż wilgotny łatwo się psu-

je w wyniku szybkiego rozwoju grzybów i bakterii. Zawartość wody w pro-

dukcie handlowym nie powinna przekraczać 6%. Odczyn (pH) wysuszonych 

obnóży pyłkowych waha się od 4,3 do 6,3 [Wilde i in. 2002, Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 2016a]. 

Skład chemiczny obnóży pyłkowych, a co za tym idzie ich właściwości od-

żywcze i aktywność biologiczna, są zależne od kraju pochodzenia i gatunku 

rośliny, z której zostały zebrane [Szczęsna 2006a, 2006b, Morgano i in. 2012, 

Nogueira i in. 2012, Taha 2015]. Pyłek kwiatowy, a tym samym obnóża pyłko-

we są produktami bardzo bogatymi w substancje odżywcze i biologicznie czyn-

ne. Stwierdzono w nich obecność ok. 200–250 substancji chemicznych [Komo-

sinska-Vassev i in. 2015, Rzepecka-Stojko i in. 2015, Kurek-Górecka i in. 

2020]. Skład i zawartość podstawowych frakcji oraz związków biologicznie 

czynnych w obnóżach pszczelich przedstawiono w tabelach 2 i 3. 

Naturalne obnóża pyłkowe są rzadko bezpośrednio wykorzystywane 

w kosmetologii. Powodem jest trudność uzyskania z nich jednorodnych form 

preparatów kosmetycznych [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016a]. Mikronizo-

wane (mechanicznie rozdrobnione) obnóża pyłkowe wykorzystuje się  w ko-

smetykach naturalnych, preparatach ochronnych i nawilżających [Kędzia  

i Hołderna-Kędzia 2016a, Piotrowska i in. 2018, Kurek-Górecka i in. 2020]. 

Na skalę przemysłową do produkcji kosmetyków używane są głównie ich 

ekstrakty wodne, etanolowe, liofilizowane, lipidowe i dializowane. Mogą to 

też być ekstrakty glikolowe, glicerynowe, olejowe, woskowe i żywicowe. 

Zazwyczaj łączy się dwa lub więcej ekstraktów, aby zwiększyć zawartość 

różnych grup substancji biologicznie aktywnych, a tym samym zbliżyć się do 

składu naturalnego obnóży pyłkowych [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016a]. 

Zawartość ekstraktów pyłku pszczelego w kosmetykach wynosi zwykle 0,5–

5% [Basista i Sodzawiczny 2011]. Głównie są to kosmetyki przeznaczone do 

pielęgnacji skóry twarzy, rąk, nóg i włosów (kremy, sera, lotiony, toniki, 

balsamy, szampony i odżywki do włosów, mleczka i śmietanki), a niekiedy 

kosmeceutyki [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016a, 2020]. 
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Tabela 2. Podstawowy skład pyłku pszczelego – obnóży pszczelich (wg różnych autorów) 

Frakcja Zawartość  

% s.m. 

Źródło 

Białka i aminokwasy 

a) białko ogólne 

b) aminokwasy: 

– aminokwasy egzogenne EAA:  

metionina, lizyna, treonina, histy-

dyna, leucyna, izoleucyna, wali-

na, fenyloalanina, tryptofan 

– pozostałe aminokwasy: kwas 

asparginowy, kwas glutaminowy, 

seryna, prolina, glicyna, alanina, 

tyrozyna, arginina, cystyna 

c) kwasy nukleinowe  

(RNA, DNA, nukleoproteidy) 

d) enzymy  

(inwertaza, amylaza, katalaza, 

glukozooksydaza, fosfatazy, 

lipaza, esteraza, fitaza) 

 

3,8–40,8 

10,4–12,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6–4,8 

Szczęsna i in. 1995a, Szczęsna 

i Rybak-Chmielewska 1998,  

Almeida-Muradan i in. 2005, 

Szczęsna 2006a, 2006b,  

Campos i in. 2008, Kędzia 2008,  

Komosinska-Vassev i in. 2015, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016a, 

2020, Xi i in. 2018 

Lipidy i kwasy tłuszczowe 

a) lipidy całkowite 

b) kwasy tłuszczowe  

(α-linolenowy* 43%, linolowy* 

14%, palmitynowy 28%,  oleino-

wy 4%, stearynowy 2%, inne 9%: 

arachidowy, behenowy, mirysty-

nowy, ligniocerynowy, dekanowy) 

c) fosfolipidy  

(lecytyna, kefalina, mio-inozytol) 

d) fitosterole  

1–13 

 

 

 

 

 

 

 

1,4–1,65 

 

0,6–1,6 

Manning 2001, Almeida-

Muradian i in. 2005, Szczęsna 

2006c, Komosinska-Vassev i in. 

2015, Xi i in. 2018, Kurek-

Górecka i in. 2020 

Cukry ogółem 

a) cukry proste  

(fruktoza 24%, glukoza 18%, 

ryboza, arabinoza) 

b) dwucukry 

(sacharoza 5%, maltoza 2%, 

izomaltoza, trehaloza, turanoza, 

kojibioza, gencjobioza, melibioza) 

c) trójcukry (melecytoza) 

d) błonnik pokarmowy i pektyny  

13–55 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3–20 

Szczęsna i in. 1995b, Szczęsna 

i Rybak-Chmielewska 1998,  

Szczęsna i in. 2002, Campos i in. 

2008, Komosinska-Vassev i in. 

2015, Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2016a, Xi i in. 2018,  

Kurek-Górecka i in. 2020 

Popiół  2–6 Szczęsna i in. 1995b, Campos  

i in. 2008, Taha 2015, Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 2020 

Frakcja nieoznaczona  2–3 Campos i in. 2008 

*NNKT – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 
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Pyłek pszczeli ma właściwości antybiotyczne, przeciwzapalne, przeciwutle-

niające, przeciwalergicznie i przeciwzakrzepowe. Wspomaga regenerację 

uszkodzonych tkanek [Komosinska-Vassev i in. 2015, Kurek-Górecka i in. 

2020], działa odnawiająco, odżywiająco, przeciwzmarszczkowo i przeciwstarze-

niowo (anti-age) [Paradowska i in. 2014, Kopczyńska i in. 2018]. Aktywnie 

oddziałuje na tkanki skóry przede wszystkim dzięki bogactwu polifenoli,  

a zwłaszcza wysokiej zawartości flawonoidów. To polifenole i witamina C de-

cydują o wysokiej aktywności antyoksydacyjnej surowca [Kim i in. 2015, Rze-

pecka-Stojko i in. 2015, Kurek-Górecka i in. 2020]. Flawonoidy wzmacniają 

i uszczelniają naczynia włosowate. Efekt ten jest potęgowany wysoką zawarto-

ścią witaminy C, która działa też na skórę rozjaśniająco. Dlatego obnóża są 

komponentem kremów dla skóry naczynkowej. Ponadto flawonoidy (kemferol, 

kwercetyna, naryngenina), a także kwasy fenolowe (ferulowy, kawowy,  

p-kumarowy), kwasy tłuszczowe, fitosterole i enzymy warunkują działanie anty-

zapalne, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne tego surowca. Kemferol, kwerce-

tyna, naryngenina oraz kwas ferulowy mają silne właściwości fotoprotekcyjne 

[Nisakorn 2015, Xi i in. 2018]. Ponadto związki fenolowe zmniejszają syntezę 

melaniny w komórkach skóry [Kim i in. 2015, Sun i in. 2017], co zostało wyko-

rzystane w produkcji kosmetyków chroniących cerę przed hiperpigmentacją 

[Kim i in. 2015].  

Składniki obnóży pyłkowych wpływają korzystnie na: metabolizm komó-

rek skóry (glukoza, witamina B3), metabolizm kolagenu, regenerację naskór-

ka i skóry właściwej (prowitamina A, Zn, Fe) oraz na keratynizację naskórka 

włosów i paznokci (metionina, Zn). Działanie nawilżające związane jest 

z zawartością glukozy, fruktozy, lizyny, kwasu γ-linolowego i fosfolipidów. 

Witamina E (tokoferol) ma silne działanie ochronne – antyoksydacyjne 

i przeciwstarzeniowe. Także kwas linolowy hamuje procesy starzenia skóry. 

Dzięki zawartości Zn, metioniny i fosfolipidów oraz aminokwasów zawiera-

jących S (głównie cysteiny) obnóża pszczele normalizują pracę gruczołów 

łojowych skóry, zmniejszając produkcję sebum [Basista i Sodzawiczy 2011]. 

Z tego powodu pyłek z obnóży jest używany do produkcji szamponów do 

włosów tłustych. Dodaje się go też do szamponów przeciwłupieżowych, 

gdyż ogranicza rozwój grzybów, likwidując swędzenie skóry, a  jednocześnie 

działa nawilżająco, kondycjonująco i regeneracyjnie [Kopczyńska i in. 

2018]. Cysteina pobudza też wzrost włosów i wzmacnia ich strukturę [Feás  

i in. 2012]. Właściwości obnóży pyłkowych wspomagają leczenie różnych 

form trądziku, łojotokowego zapalenia skóry i łysienia, a także atopowego 

zapalenia skóry [Kędzia 2008, Basista i Sodzawiczy 2011, Kopczyńska i in. 2018, 
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Tabela 3. Związki aktywne biologicznie w pyłku pszczelim (wg różnych autorów) 

Grupa 
związków 

Zawar-
tość % 

s.m.
Związki aktywne w grupie Źródło 

Polifenole 1,6 

1,4 

0,2 

Ogółem 

a) flawonoidy (>20, 3–8% ), w tym po-
chodne glukozydowe kemferolu, kwercety-
ny (rutyna) i izoramnetyny

b) leukotrieny

c) katechiny

d) kwasy fenolowe: chlorogenowy, ferulo-
wy, p-kumarowy

Basista i Sadawiczny 2011, 
Komosinska-Vassev i in. 
2015, Rzepecka-Stojko i in. 
2015, Denisow i Denisow-
Pietrzyk 2016, Kędzia 
i Hołderna-Kędzia 2016a,  
Kurek-Górecka i in. 2020 

Witaminy 0,7 a) rozpuszczalne w tłuszczach

(β-karoten – prowitamina A, witamina E – 
tokoferol, witamina D) 

b) rozpuszczalne w wodzie

(tiamina – wit. B1, ryboflawina – wit. B2, 
niacyna – wit. B3, pyridoksyna  – wit. B6, 
kwas askorbinowy – wit. C, kwasy: panto-
tenowy – wit. B5, nikotynowy i foliowy, 
biotyna – wit. H, inozytol – wit. B7)  

Komosinska-Vassev i in. 
2015, Denisow i Denisow-
Pietrzyk 2016, Kędzia 
i Hołderna-Kędzia 2016a,  
Kurek-Górecka i in. 2020 

Składniki 
mineralne 

1,6 a) makroelementy: Ca, P, Mg, Na i K

b) mikroelementy: Fe, Cu, Zn, Mn, Si i Se

Campos i in. 2008, Taha 
2015, Denisow i Denisow-
Pietrzyk 2016, Kędzia 
i Hołderna-Kędzia 2016a, 
Xi i in. 2018 

Wolne 
aminokwasy 

prolina, kwas asparaginowy, arginina, kwas 
glutaminowy 

Xi i in. 2018 

Kwasy 
nukleinowe 
i nukleo- 

proteidy 
DNA, RNA 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 
2016a, Xi i in. 2018 

Enzymy ponad 100, m.in. inwertaza, amylaza, kata-
laza, fosfatazy, glukozooksydaza, lipazy, 
esterazy 

Denisow i Denisow-
Pietrzyk 2016, Kędzia 
i Hołderna-Kędzia 2016a 

Hormony neurohormon acetylocholina Kędzia i Hołderna-Kędzia 
2016a 

Kurek-Górecka i in. 2020]. Obecna w obnóżach witamina B2 łagodzi stany 

zapalne w tych schorzeniach, a witamina B3 ogranicza uczucie świądu. Inne 

wcześniej omawiane składniki działają przeciwzapalnie, przeciwwysiękowo oraz 

hamują rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych [Kopczyńska i in. 2018]. 
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Pierzga 

Pierzga to produkt beztlenowej fermentacji mlekowej obnóży pyłkowych 

zmagazynowanych i zamkniętych w komórkach plastra. Powstały kwas mle-

kowy (w stężeniu 3–3,5%) konserwuje pierzgę i zabezpiecza przed zepsuciem 

[Basista i Sodzewiczy 2011]. Tak zakiszony pokarm jest trwały w przechowaniu, 

jest też łatwiej trawiony i lepiej przyswajalny przez organizm. Pierzga stanowi 

pokarm białkowy dla pszczół. Dzięki jej spożywaniu u młodych robotnic mogą 

uaktywnić się gruczoły gardzielowe odpowiedzialne za produkcję mleczka 

pszczelego [Bieńkowska 1997, Skowronek 2001]. Świeża pierzga ma brunatną 

barwę, delikatny gorzki zapach i lekko kwaśny smak ze względu na niskie pH 

(ok. 4,3) [Bober i Jezierska 2019]. 

Pierzga różni się swoim składem od świeżego pyłku kwiatowego i obnóży 

pyłkowych. Przede wszystkim w wyniku fermentacji mlekowej wzrasta zawar-

tość cukrów redukujących (o 40–50%) i kwasu mlekowego do 3,1%. Zawartość 

białka spada o 12% w efekcie częściowego rozkładu do peptydów i aminokwa-

sów. Udział tych związków wzrasta o ok. 20%. Zmienia się również skład ilo-

ściowy aminokwasów [Bartosiuk i Borawska 2014, Kurek-Górecka i in. 2020]  

a także skład gatunkowy drobnoustrojów: maleje ilość drożdżaków, a rozwijają 

się mikroorganizmy z rodzajów Lactobacillus i Pseudomonas [Makowiczowa 

1992]. Pierzga zawiera witaminę K oraz enzymy nieobecne w obnóżach pyłko-

wych [DeGrandi-Hoffman i in. 2013, Urcan i in. 2018]. Jest też dobrym źródłem 

związków fenolowych (kwasy: p-kumarowy, ferulowy, kawowy; kampferol, 

isoramnetyna, naringenina, kwercytyna) [Isidorov i in. 2009]. Wzbogacenie 

pierzgi przez pszczoły w enzymy trawienne, kwasy organiczne, substancje anty-

biotyczne i miód zwiększa jej wartość odżywczą. 

Właściwości biologiczne pierzgi są podobne do właściwości obnóży pyłko-

wych. Jest to głównie działanie odżywcze, antybiotyczne i immunostymulujące. 

W kosmetyce i dermatologii wykorzystuje się pierzgę do produkcji kremów, 

lotionów, past do zębów i szamponów. Preparaty na jej bazie działają odżywczo 

na skórę oraz korzystnie na włosy, wzbogacając je w witaminy i biopierwiastki 

[Chrząstek i Dondela 2014]. Ze względu na wysoką zawartość kwasu  

L-mlekowego kosmetyki zawierające pierzgę wpływają na odnowę skóry po-

przez usunięcie zrogowaciałych komórek. Tym samym poprawiają jej strukturę 

i koloryt. Ponadto kwas mlekowy sprawia, że skóra lepiej wchłania składniki 

zawarte w kremach. Stymulowana jest też synteza ceramidów i glikozamino- 

glikanów. Powoduje to uszczelnienie bariery lipidowej skóry, która nie traci 

wody i dłużej utrzymuje nawilżenie oraz zapewnia odpowiednie nawodnienie jej 

głębokich warstw. Kwas mlekowy odpowiada także za syntezę kolagenu, który 
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zwiększa grubość skóry, wygładza mniejsze zmarszczki i ujędrnia. Ponadto od-

blokowuje pory i działa antybakteryjnie [Chrząstek i Dondela 2014]. Obecna  

w składzie witamina K naprawia uszkodzenia naczyń krwionośnych, redukuje 

cienie pod oczami i podskórne wylewy. Pierzga pszczela świetnie działa po bez-

pośrednim zastosowaniu na skórę, jako składnik domowych maseczek. Ze wzglę-

du na właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne może być wykorzystywana  

w leczeniu zmian trądzikowych oraz grzybicy skóry [Bober i Jezierska 2019]. 

Propolis (kit pszczeli) 

Podobnie jak obnóża pyłkowe, propolis jest częściowo przetworzonym pro-

duktem roślinnym. Jest to substancja żywiczna i balsamiczna. Powstaje ze zbie-

ranych przez pszczoły z pąków różnych drzew, krzewów i roślin zielnych, sub-

stancji żywicznych zmieszanych z wydzielinami ich gruczołów głowowych 

[Rybak-Chmielewska i Szczęsna 2000]. Pszczoły odrywają małe kawałeczki 

tych substancji za pomocą żuwaczek i zwilżając śliną formują z nich w koszycz-

kach grudki w postaci obnóży, które transportują do ula. Przyniesione przez 

zbieraczki obnóża propolisowe są odbierane w ulu żuwaczkami przez pszczoły 

ulowe. Surowiec ten jest następnie mieszany z ich śliną i ulega częściowej hy-

drolizie pod wpływem znajdujących się w niej enzymów. Dodawany jest także 

pyłek i wosk [Rybak-Chmielewska i Szczęsna 2000]. Zgodnie z teorią Küsten-

machera [1911] propolis powstaje z balsamu znajdującego się na powierzchni 

ziaren pyłku roślin owadopylnych. Podczas trawienia pyłku pszczoły oddzielają 

balsam i wydzielają (regurgitują) go na plastry, mieszają z woskiem, tworząc kit 

pszczeli [Küstenmacher 1911, Kadhim i in. 2018]. 

Pszczoły wykorzystują propolis do pokrywania elementów wewnętrznych 

ula, zalepiania szpar i szczelin, obrony przed szkodnikami oraz jako materiał 

o właściwościach aseptycznych – bakteriobójczych i bakteriostatycznych [Ry-

bak-Chmielewska i Szczęsna 2000]. 

W Polsce propolis jest najczęściej pozyskiwany z pączków i młodych pędów 

topoli czarnej (Populus nigra), brzozy (Betula sp.), olszy (Alnus sp.) świerku 

(Picea abies), kasztanowca (Aesculus hippocastanum), sosny (Pinus sylvestris) 

oraz z roślin zielnych [Warakomska i Maciejewicz 1992, Skowronek 2001, Li-

piński 2010]. W Bułgarii, Włoszech, Szwajcarii jest to zwykle Populus nigra,  

w Albanii Populus canadensis, natomiast w Kanadzie Populus deltoides,  

P. fremonti lub P. maximowiczi. W krajach o klimacie tropikalnym głównym su-

rowcem do produkcji propolisu jest Baccharis dracunculifolia i Hyptis divaricata,  

a także inne rośliny: Araucaria heterophylia, Clusia major i Clusia minor (Brazylia, 
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Ameryka Środkowa), Xanthorrhoea (Australia), Acacia (Afryka Północna) czy 

Plumeria acuminata i P. acutifolia (Hawaje) [Marcucci 1995, Kocot i in. 2018]. 

Świeży kit pszczeli jest substancją elastyczną, kleistą i ciągliwą, a jego kon-

systencja zależy przede wszystkim od temperatury, w jakiej się znajduje.  

W temperaturze <15°C propolis staje się twardy i lekko kruchy, o niejednorod-

nej strukturze, przy 36°C jest miękki i plastyczny, a  w temperaturze 60–75°C 

topi się. Jego barwa, w zależności od pochodzenia, może przechodzić od żółtej, 

żółtopomarańczowej, przez rdzawobrązową do szarozielonej po prawie czarną. 

Charakteryzuje się on przyjemnym, aromatycznym korzenno-cynamonowym 

zapachem. W miarę przechowywania propolis ciemnieje, a jego zapach staje się 

mniej intensywny. Smak jest określany jako ostry, cierpki, piekący, gorzkawy. 

Propolis dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych (alkoholu, 

acetonie i chloroformie). Ma odczyn kwaśny – pH 3,85–4,7 [Rybak-Chmielew- 

ska i Szczęsna 2000]. 

Jakość handlową propolisu definiują normy: Propolis – kit pszczeli [ PN-R-

78891:1996] i Koncentrat propolisu [PN-A-77627:1996]. Pierwsza z nich określa 

wymagania dla surowca skupowanego od pszczelarzy i dzieli propolis na dwie 

klasy (w zależności od zawartości zanieczyszczeń): I – mniej niż 30% i II – do 

50%. Cechami dyskwalifikującymi jest obecność motylicy woskowej lub innych 

szkodników oraz zapleśnienie, obcy zapach, a także inne zanieczyszczenia. Druga 

norma dotyczy półproduktu otrzymanego przez zagęszczenie pod zmniejszonym 

ciśnieniem, w temp. 60–65°C, oczyszczonego etanolowego ekstraktu propoliso-

wego, do dalszego zastosowania, m.in. jako surowiec w przemyśle farmaceutycz-

nym. Znormalizowana jest jego rozpuszczalność, zawartość zanieczyszczeń,  

w tym metali (As, Pb, Cu, Zn, Cd, Sn, Hg), aktywność antybakteryjna i zawartość 

propolisu w koncentracie (nie mniejsza niż 67%). 

Skład chemiczny propolisu jest bardzo zróżnicowany i zależy od pochodze-

nia geograficznego i botanicznego, pory roku, jak również od rasy pszczół, me-

tody zbioru i rodzaju rozpuszczalnika użytego do ekstrakcji [Silici i Kutluca 

2005,Kędzia 2006, Papotti i in. 2012, Woźniak i in. 2019, 2021]. Udział głów-

nych frakcji w składzie surowego propolisu przedstawiono w tabeli 4. Aktualnie  

w kicie pszczelim zidentyfikowano ponad 500 związków [Woźniak i in. 2019, 

2021] w tym związki fenolowe (flawonoidy: chryzyna, luteolina, apigeina, ga-

langina, kamferol, kwercetyna, pinostrobina pinocembryna; kwasy fenolowe: 

kawowy, ferulowy, chlorogenowy, p-kumarowy i ich estry), kwasy tłuszczowe 

(palmitynowy, linolenowy, oleinowy), kwas cynamonowy i benzoesowy, cukry, 

składniki mineralne, terpenoidy – bisabolol, alkohole (cetylowy, mirycylowy, 

amnnitol i inositol) [Isidorow 2013, Boisard i in. 2014, Huang i in. 2014, Kurek-
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Górecka i in. 2014, Kasote i in. 2017, Woźniak i in. 2019, 2021]. Propolis pozy-

skiwany w strefie klimatu umiarkowanego jest klasyfikowany jako typ topolo-

wy, gdyż jego głównym źródłem są pączki Populus spp. [Kocot i in. 2018]. Su-

rowiec polski zawiera 11,3% wody, 4% olejku eterycznego i 1,6% popiołu. Po 

ekstrakcji 95% etanolem uzyskuje się 63,9% suchego ekstraktu i 36,1% nieroz-

puszczalnej pozostałości [Kędzia 2009a]. Analizy chemiczne ekstraktów z pol-

skiego propolisu wykazały obecność 85 związków chemicznych [Popova i in. 

2017]. Charakteryzuje je wysoka zawartość kwasów aromatycznych – cynamo-

nowego, kawowego, ferulowego, p-kumarowego, benzoesowego, salicylowego, 

2-amino-3-metoksybenzoesowego; estrów aromatycznych i aglikonów flawono-

idowych (flawony, flawonole, flawonony, chalkony). Najważniejszymi estrami 

są estry etylowe kwasu cynamonowego i kawowego oraz fenylometylowe kwasu 

benzoesowego i salicylowego. Spośród flawonoidów najczęściej występują 

chryzyna, tektochryzyna, pinostrobina, pinobanksyna, pinocembryna, apigeina  

i chalkon pinostrobinowy [Kędzia 2006, 2009a, 2009b, Popova i in. 2017, Woź-

niak i in. 2019, 2021]. Wśród terpenów dominują geraniol i nerol, a wśród se-

skwiterpenów – fernezol, kariofilen, β-bisabolen i β-eudesmol [Kędzia 2006, 

2009a]. Inne związki charakterystyczne to: kumaran, wanilina, węglowodory: 

eioksan, triksan, pentoksan, heksadekanol; steroidy: cholinasterol, fukosterol, 

stigmasterol; biopierwiastki (5 makroelementów i 17 mikroelementów) [Woź-

niak i in. 2018] oraz enzymy (amylazy i esterazy) [Kędzia 2006, 2009a]. 

Propolis ma różnorakie działanie biologiczne: antyoksydacyjne, przeciwdrob-

noustrojowe (przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, antywirusowe), przeciwzapal-

ne, immunomodulacyjne, hipotensyjne, antyagregacyjne, antyrakowe, miejscowo 

znieczulające, obniżające poziom cholesterolu czy uszczelniające naczynia 

[Chrząstek i Dondela 2014, Kopczyńska i in. 2018, Santos i in. 2019, Kędzia  

i Hołderna-Kędzia 2020, Kurek-Górecka i in. 2020, Woźniak i in. 2021]. Najważ-

niejszymi składnikami biologicznie czynnymi propolisu, warunkującymi jego 

działanie, są kwasy fenolowe, kwas benzoesowy i cynamonowy oraz flawonoidy 

(flawony i flawoneny) [Popova i in. 2017, Kocot i in. 2018]. Właściwości antyok-

sydacyjne wykazują też triterpeny: α- i β-amaryna [Kocot i in. 2018]. 

Obecnie bardzo rzadko w praktyce używa się surowego propolisu. Do celów 

leczniczych, kosmetycznych czy dietetycznych wykorzystuje się zagęszczony 

ekstrakt etanolowy z kitu pszczelego (EEP), uzyskiwany na drodze ekstrakcji 

surowego propolisu za pomocą 70-procentowego alkoholu etylowego. Do produk-

cji kosmetyków stosuje się też ekstrakty wodne, glicerynowe, olejowe, liofilizo-

wane lub mieszane, np. wodno-etanolowo-glicerynowe [Kędzia i Hołderna-

Kędzia 2020]. 
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Tabela 4. Skład chemiczny surowego propolisu – podstawowe frakcje (wg różnych autorów) 

Frakcja 
Zawartość 

% s.m. 
Źródło 

Żywice i substancje balsamiczne 

(łącznie ze związkami fenolo-

wymi) 

50–80 

 

 

Kędzia 2006, Isidorow 2013, Huang  

i in. 2014, Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Woski i kwasy tłuszczowe 

a) wosk pszczeli 8–30%,  

b) wosk roślinny 6% 

12–40 

 

 

Kędzia 2006, Isidorow 2013, Huang  

i in. 2014, Santos i in. 2019 

Olejki eteryczne   4–15 

 

Kędzia 2006, Isidorow 2013, Huang  

i in. 2014, Santos i in. 2019 

Pyłek kwiatowy 5–11 

 

Kędzia 2006, Isidorow 2013, Huang  

i in. 2014 

Garbniki 4–10 Isidorow 2013 

Zanieczyszczenia mechaniczne 

(kurz, fragmenty padłych 

pszczół, cząstki drewna i płótna 

powałowego) 

5–20 Isidorow 2013, Kędzia i Hołderna-

Kędzia 2020 

Związki biologicznie czynne 

a) kwasy i alkohole organiczne 

b) flawonoidy i terpeny 

5–30 Rybak-Chmielewska 2013 

Inne substancje 

a) aminokwasy:  

alanina, arginina, asparagina, 

cysteina, cystyna, kwas glutami-

nowy, leucyna, izoleucyna, kwas 

piroglutaminowy, glicyna, histy-

dyna, hydroksyprolina, metioni-

na, ornityna, prolina, fenyloala-

nina, sarkozyna, seryna, treoni-

na, tryptofan, tyrozyna, walina 

b) biopierwiastki, m.in.: 

Ca, Mg, Mn, Al, Si, Zn, Cu, Fe, 

Co, Se, Ag 

c) witaminy:  

prowitamina A, tiamina, rybo-

flawina, pirydoksyna, C i E 

d) cukry: 

fruktofuranoza-1, fruktofurano-

za-2, glukoperanoza 

e) enzymy 

5 

 

Marcucci 1995, Hegazi i in. 2000, 

Kędzia 2006, Boisard i in. 2014, Bo-

namigo i in. 2017, Kocot i in. 2018, 

Woźniak i in. 2018, 2019, Kurek-

Górecka i in. 2020 
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Propolis należy do najczęściej wykorzystywanych w produkcji kosmetyków 

i kosmeceutyków produktów pszczelich. Wchodzi on w skład kosmetyków pie-

lęgnacyjnych (kremów nawilżających, odżywczych, ochronnych, lotionów, my-

deł, pudrów, past do zębów, kosmetyków do pielęgnacji włosów, maseczek, 

toników, wód do ust, płynów do higieny intymnej, środków po goleniu i depila-

torów) i upiększających (szminek i błyszczyków do ust oraz tuszów i kredek do 

rzęs) [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016b, 2020]. Propolis jest ceniony w kosmeto-

logii głównie za działanie przeciwdrobnoustrojowe, regeneracyjne, odżywcze 

oraz właściwości konserwujące. Silny charakter antyoksydacyjny (związki feno-

lowe i flawonoidy neutralizują niekorzystny wpływ wolnych rodników na skórę) 

daje też efekt przeciwstarzeniowy i przeciwzapalny [Boisard i in. 2020]. Ze 

względu na zawarte kwasy (kawowy, kumarowy i ferulowy) kit pszczeli działa 

fotoprotekcyjnie przeciwko promieniowaniu UVA i UVB, dlatego jest dobrym 

dodatkiem do ochronnych kosmetyków przeciwsłonecznych (sun blockers), jak 

sztyfty, pomadki, kremy, lotiony [Kryczyk i in. 2018, Kurek-Górecka i in. 

2020]. Obecność Fe i Zn w surowcu wpływa na syntezę włókien kolagenowych, 

regenerację naskórka i głębszych warstw skóry oraz na regenerację włosów  

i paznokci [Kopczyńska i in. 2018]. Propolis rozjaśnia cerę (kwas salicylowy), 

zmniejsza oznaki zmęczenia, nawilża i wygładza zmarszczki [Sawicka i Boraw-

ska 2013]. Krzem (Si) i cynk (Zn) regulują pracę gruczołów łojowych i wydzie-

lanie sebum. Jednocześnie kit pszczeli silnie działa na bakterie Cutibacterium 

acnes (wywołującą trądzik) i Staphylococcus epidermis oraz na grzyba Penicil-

lium italicum (pinocembryna). Dlatego kosmetyki z dodatkiem propolisu są 

polecane do skóry trądzikowej, łojotokowej i skłonnej do podrażnień, a szampo-

ny wykorzystuje się w pielęgnacji włosów przetłuszczających się oraz w lecze-

niu łupieżu i zapobieganiu jego nawrotom [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2016b, 

Kopczyńska i in. 2018]. Mydło propolisowe jest zalecane do cery trądzikowej, 

atopowej i przesuszonej. Pasty do zębów z zawartością propolisu redukują two-

rzenie się płytki nazębnej i hamują rozwój bakterii próchnicogennych. Dodat-

kowo wzmacniają dziąsła, działają dezodorująco i uśmierzają ból towarzyszący 

paradontozie [Kędzia 2011]. Kosmeceutyki to preparaty zawierające 3% i 10% 

EEP, takie jak maści, balsamy czy pianka propolisowa. Są one przeznaczone do 

pielęgnacji i ochrony skóry przy oparzeniach, odmrożeniach, odleżynach, 

stanach zapalnych skóry, w trądziku pospolitym, różowatym i ropowiczym 

oraz po ukąszeniach owadów. Są dość skuteczne w leczeniu ropnych chorób 

skóry, jak liszajec pospolity, liszajec gronkowcowy czy niesztowice [Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 2020]. Propolis sprawdza się też w leczeniu grzybic skó-

ry, łysienia plackowatego i uogólnionego oraz atopowego zapalenia skóry  
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i łuszczycy [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2012]. Właściwości regeneracyjne 

i antywirusowe są wykorzystywane w leczeniu zmian opryszczkowych [Kurek-

Górecka i in. 2020]. 

Produkty pszczele pochodzenia zwierzęcego 

Mleczko pszczele 

Mleczko jest wydzieliną gruczołów gardzielowych i żuwaczkowych młodych 

pszczół robotnic – karmicielek. Gruczoły te mieszczą się w przedniej części 

głowy owadów i są najbardziej aktywne u pszczół w wieku 4–16 dni. Mleczko 

pszczele służy do karmienia larw robotnic i trutni przez pierwsze 3–4 dni życia 

oraz matki pszczelej przez cały okres życia larwalnego i po unasiennieniu  

w okresie czerwienia (składania jaj) [Szymaś i Szczęsna 2013, Wang i in. 2016, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. Świeże mleczko ma najczęściej barwę jasno-

kremową do jasnożółtej, ale występuje też zabarwienie niebieskawe, jasnobrą-

zowe lub brudnoszare. Zapach jest dość ostry i bardzo charakterystyczny, smak 

wyraźnie cierpko-kwaśny, a konsystencja półpłynna, mazista i gęsta [PN-R-

78892:1996]. Mleczko pszczele źle rozpuszcza się w wodzie, dając zawiesinę,  

a bardzo dobrze w miodzie. Odczyn jest kwaśny – świeże mleczko ma pH 3–3,8 

[Ramadan i Al-Ghamdi 2012, Szymaś i Szczęsna 2013]. W osadzie mleczka 

występują: pyłek kwiatowy, zarodniki grzybów, niekiedy fragmenty tkanek ro-

ślinnych, wylinki i odchody larw, łuseczki wosku, włoski z ciała pszczół, grudki 

propolisu [Szymaś i Szczęsna 2013]. 

Pod względem chemicznym mleczko pszczele jest wodną emulsją różno-

rodnych związków (tab. 5). Obok wody, dominującym składnikiem są białka, 

wśród których albuminy stanowią ok. 16%, a globuliny ok. 84% [Kędzia  i 

Hołderna-Kędzia 2020]. Ważną grupą związków są peptydy (apisimina, jel-

leiny I, II, III, IV) oraz białka – rojalizyna i enzymy [Ramanathan i in. 2018]. 

Mleczko pszczele zawiera też lipidy, sole mineralne, witaminy i biopier-

wiastki (tab. 5). Głównym i unikatowym związkiem lipidowym jest kwas 

tłuszczowy – kwas 10-hydroksy-trans-2-dekanowy 10-H2DA, wykorzysty-

wany jako marker jakości mleczka pszczelego [Sugiyama i in 2012]. Cechą 

charakterystyczną jest też występowanie hormonów, m.in. acetylocholiny 

[Chrząstek i Dondela 2014]. Świeże mleczko pszczele to surowiec nietrwały, 

dlatego poddaje się je procesowi liofilizacji. W tej postaci (preparaty liofili-

zowane) surowiec stosuje się w przemyśle kosmetycznym. Firmy kosme-

tyczne wykorzystują nanoprzenośniki, takie jak liposomy, aby zwiększyć 
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absorbcję i transport mleczka w głąb skóry [Hameed i in. 2019]. Skład che-

miczny mleczka liofilizowanego przedstawiono w tabeli 5. 

Mleczko pszczele ma szerokie spektrum aktywności biologicznej w odnie-

sieniu do skóry [Pavel i in. 2011, Kurek-Górecka 2020]. Działa ono przeciwbak-

teryjnie i ma wysoką aktywność biostatyczną (hamuje wzrost bakterii, grzybów 

drożdżaidalnych i dermofitów), głównie dzięki obecności 10-HDA (kwas  

10-hydroksy-2-dekanowy), kwasu ferulowego, lizozymu oraz rojalizyny i jellein 

I, II, III [Pavel i in. 2011, Bartosiuk i Borawska 2013, Fratini i in. 2016a, Kurek-

Górecka 2020]. Mleczko pszczele ma też działanie przeciwzapalne, immunomo-

dulacyjne i przeciwalergiczne, które zawdzięcza kwasom 10-HDAA (kwas 10-

hydroksydekanowy) i 3,10-DDA (kwas 3-10-dihydroksydekanowy) [Pavel i in. 

2011, Kurek-Górecka 2020]. Ponadto działa antyoksydacyjnie (10-HDA, wolne 

aminokwasy, flawonoidy, związki fenolowe, witaminy A i C) [Kocot i in. 2018], 

tonizująco i nawilżająco [Pavel i in. 2011]. Ma ono wysoką wartość odżywczą  

i biostymulującą (źródło witamin zwłaszcza z grupy B, aminokwasów 

i mikroelementów); przyspiesza procesy metaboliczne i regenerację skóry, goje-

nie ran i ich reepitalizację (defensyna-1), stymuluje krążenie [Pavel i in. 2011, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020, Kurek-Górecka i in. 2020].  

Rolę środka odżywiającego, tonizującego i stymulującego spełnia cały 

kompleks substancji biologicznie aktywnych mleczka [Kędzia i Hołderna-

Kędzia 2020]. Przeciwstarzeniowo działają kwasy 10-H2DA i 10-HDAA 

oraz albuminy i globuliny, które napinają i wygładzają zmarszczki [Pavel  

i in. 2011, Kopczyńska i in. 2018]. Kwasy 10–H2DA i 10-HDA stymulują 

produkcję kolagenu [Pavel i in. 2011], a ten ostatni hamuje proces syntezy 

melatoniny, zapobiegając przebarwieniom skóry (ostuda, plamy starcze) 

[Peng i in. 2017]. Glukoza oraz witaminy B3 i B12 wpływają na polepszenie 

gospodarki wodnej skóry, nawilżając ją oraz zmniejszając utratę wody przez 

naskórek [Kopczyńska i in. 2018]. Witaminy B1, B2 i B12 regulują działanie 

gruczołów łojowych i produkcję sebum. Witamina B5 wpływa na elastycz-

ność skóry, a obecność witaminy B6 jest wykorzystywana w pielęgnacji skó-

ry z cellulitem. Witamina B9 wpływa na działanie regenerujące mleczka, 

podobnie jak obecne w nim Fe, Zn, Mg. Witamina C uszczelnia naczynia 

krwionośne i rozjaśnia przebarwienia skóry [Kopczyńska i in. 2018]. 

Działanie odżywcze, antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne  

i gojące czyni mleczko pszczele idealnym komponentem kosmetyków i pro-

duktów do pielęgnacji skóry [Pavel i in. 2011]. Mleczko służy najczęściej do 

wytwarzania kosmetyków pielęgnacyjnych do cery normalnej, suchej, tłustej, 
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Tabela 5. Skład chemiczny mleczka pszczelego (wg różnych autorów) 

Składniki 

% s.m.* 

Źródło mleczko 

świeże 

mleczko 

liofilizowane 

Woda  60–70 <5 Sabatini i in. 2009, Ramadan i Al-

Ghamdi 2012, Kocot i in. 2018 

Białko 

a) białka proste 

b) białka złożone: 

– rojalizyna (peptyd anty-

drobnoustrojowy AMP, 

rodzina defensyn) 

– peptydy: apisimina, jelleiny 

I, II, III, IV (peptydy AMP) 

c) aminokwasy (w tym wolne 

10%):  

walina, glicyna, izoleucyna, 

leucyna, prolina, treonina, 

seryna, metionina, fenyloala-

nina, kwas asparginowy, 

kwas glutaminowy, tyrozyna, 

lizyna, arginina, tryptofan 

d) hormony:  

linienia i juwenilny, estradiol, 

progesteron, testosteron, 

acetylocholina 

e) enzymy:  

amylaza, inwertaza, katalaza, 

fosfataza kwaśna, esteraza 

cholinowa 

9–18 27–41 Fujiwara 1990, Fontana i in. 

2004, Nagai i Inoue 2004, Sabati-

ni i in. 2009, Silici i in 2009, 

Bǎrnuţiu i in. 2011, Sugiyama  

i in. 2012, Bartosiuk i Borawska 

2013, Kocot i in. 2018, Ramana-

than i in. 2018 

Węglowodany 

a) cukry proste: glukoza  

i fruktoza (90% wszystkich 

cukrów) 

b) oligosacharydy: sacharoza, 

trehaloza, maltoza, gentio-

bioza, izomaltoza, rafinoza, 

erloza, malezitoza 

7–21 22,7–30,9 Nagai i Inoue 2004, Sabatini i in. 

2009, Bartosiuk i Borawska 2013, 

Kocot i in. 2018 

Lipidy 

a) kwasy tłuszczowe  

(stanowią 80–90% lipidów):  

najważniejszy i unikatowy 

kwas 10-hydroksy-trans-2-

dekanowy 10-H2DA (27%); 

inne najbardziej wartościowe 

3–8 

 

 

>1,4 

8–19 

 

 

>3,5 

Nagai i Inoue 2004, Sabatini i in. 

2009, Ramadan i Al-Ghamdi 

2012, Sugiyama i in. 2012, Barto-

siuk i Borawska 2013, Kolayli  

i in. 2016, Kurek-Górecka i in. 

2020 
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to kwas 10-hydroksydekanowy 

(10-HDAA),  

3-hydroksydo-dekanowy,  

11-oksododeka-nowy  

i kwas sebacynowy 

b) sterole  

c) glicerydy 

d) fosfolipidy 

e) woski  

Popiół (składniki mineralne) 

a) makroelementy: Na, K, 

Ca, Mg, P, S 

b) mikroelementy: Fe, Cu, 

Al., Mn, Zn, 

c) pierwiastki śladowe: Al, 

Ba, Sr, Bi, Cd, Hg, Pb, Sn, 

Te, Ti, W, Sb, Cr, Ni, Ti, V, 

Co, Mo 

0,8–3,1  Nagal i Inoue 2004, Sabatini i in. 

2009, Ramadan i Al-Ghamdi 

2012, Kocot i in. 2018 

Pozostałe związki 

a) witaminy: A, D, B1, B2, 

B3, B6, B12, B5, B9 oraz 

witaminy H i C 

b) flawonoidy i polifenole: 

kwas ferulowy, kwercetyna, 

kemferol, izorametyna, 

galangina, pinocembryna, 

naryngina, apigeina i aca-

cectyna oraz ich glikozydy, 

chryzyna, genistyna 

c) kwasy nukleinowe 

d) kwasy organiczne, m.in. 

kwas pirogronowy i mle-

kowy 

e) pterydyny 

f) związki lotne: fenol, 

gwajakol, salicylan metylu, 

furozyna 

  Nagai i Inoue 2004, Bǎrnuţiu i in. 

2011, Ramadan i Al-Ghamdi 

2012, Bartosiuk i Borawska 2013, 

López-Gutiérrez i in. 2014,  

Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020, 

Kurek-Górecka i in. 2020 

* % s.m. dotyczy wszystkich składników poza wodą 

 

trądzikowej oraz dojrzałej: kremów, lotionów, maseczek kosmetycznych, wód, 

emulsji, mleczek, mydeł, pudrów płynnych, balsamów, dezodorantów, depilato-

rów. Z powodzeniem może być stosowane jako dodatek do kremów nawilżają-

cych, gdyż stopień nawilżenia warstwy rogowej naskórka po ich zastosowaniu 

zdecydowanie się zwiększa [Bocho-Janiszewska i in. 2013]. Im większe jest 

stężenie mleczka liofilizowanego, tym bardziej zmniejsza się lepkość kremów. 
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Liofilizowane mleczko pszczele jest kompatybilne z innymi składnikami 

emulsji, ale jego zawartość nie wpływa na jej stabilizację [Bocho-Janiszewska 

i in. 2013]. Ponadto ze względu na korzystne działanie na paznokcie (odnawia 

płytki paznokci i przeciwdziała ich rozwarstwieniu) i włosy (stymuluje porost 

włosów, odżywia cebulki, zapobiega siwieniu i łupieżowi, hamuje łojotok), 

jest składnikiem lakierów do paznokci i szamponów do włosów [Kędzia i Hoł-

derna-Kędzia 2020]. Preparaty z mleczka pszczelego są też wykorzystywane  

w produkcji kosmeceutyków o wysokiej aktywności biostymulującej i prze-

ciwdrobnoustrojowej do leczenia różnych chorób dermatologicznych, np. łojo-

tokowego zapalenia skóry, egzemy, łysienia łojotokowego i plackowatego 

[Bartosiuk i Borawska 2013], a także w chorobach przyzębia [Yanagita i in. 

2011], zapaleniach jamy ustnej, języka i gardła [Bartosiuk i Borawska 2013, 

Kurek-Górecka i in. 2020]. Kosmetyki pielęgnacyjne zawierają zwykle od 

0,04% do 0,06% mleczka pszczelego świeżego lub liofilizowanego, a kosmeceu-

tyki 0,5–2% [Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. 

Wosk pszczeli 

Wosk stanowi wydzielinę gruczołów woskowych, które znajdują się na dol-

nej stronie odwłoka ciała woszczarek – od 4 do 7 stergitu (dolne półpierścienie). 

Najintensywniejsze wypacanie wosku odbywa się u młodych (12–18 dni) robot-

nic, które podczas budowy plastrów charakterystycznie zwisają, tworząc łań-

cuszki. Wypocony wosk ma postać płynną, po czym zastyga na powierzchni 

tzw. lusterek woskowych w postaci łuseczek, które następnie są obrabiane żu-

waczkami [Bogdanov 2004a, Szczęsna 2013a]. Podczas tego procesu dodawana 

jest wydzielina wargi dolnej pszczół [Bogdanov 2017b]. Wosk służy do budowy 

plastrów, w których pszczoły wychowują potomstwo i deponują pokarm w po-

staci miodu i pierzgi. W klimacie umiarkowanym pszczoły wytwarzają najwię-

cej wosku od kwietnia do czerwca [Bogdanov 2004a]. Silna rodzina w ciągu 

sezonu może wyprodukować 2–3 kg wosku [Szczęsna 2013a]. Świeżo wydzie-

lony przez pszczoły wosk cechuje się jasnym, niemal białym kolorem, z czasem 

ciemnieje, przybierając różne odcienie barwy od kremowej, poprzez żółtą, do 

brązowej [Hepburn i in. 1991, Bogdanov 2004a, Szczęsna 2013a]. 

Wosk jest ciałem stałym o przyjemnym aromacie. W temperaturze 30–35°C 

staje się plastyczny, przy 46–47°C struktura ciała stałego jest zniszczona, zaś 

pomiędzy 60°C a 70°C zaczyna się topić. Podgrzewanie wosku do 95–105°C 

prowadzi do powstawania na jego powierzchni piany, podczas gdy w temperatu-

rze 140°C frakcje lotne zaczynają się ulatniać [Bogdanov 2017a]. Wosk jest 
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odporny na większość kwasów oraz nierozpuszczalny w wodzie i zimnym alko-

holu. Częściowo ulega rozpuszczeniu w gorącym alkoholu, a całkowicie w roz-

puszczalnikach organicznych (zwłaszcza na gorąco): benzenie, eterze, ksylolu, 

trójcholoroetylenie, czterochlorku węgla, chloroformie, acetonie, benzynie 

[Bogdanov 2004a]. Ciężar właściwy wosku w temperaturze 15°C wynosi 0,954–

0,969 kg/m³ [Goik i in. 2016]. Temperatura topnienia wosku waha się od 62°C 

do 65,2°C [Puelo 1991, Rybak-Chmielewska 1998, Szczęsna 2013a, Goik i in. 

2016]. Zgodnie z normą Wosk pszczeli [PN-R-78890:1996] wyróżnia się dwie 

klasy jakości wosku. Do I klasy zaliczono wosk o jednorodnej strukturze i jed-

nolitej barwie (od białej lub jasnożółtej do ciemnożółtej lub zielonkawobrązo-

wej), bez zawartości wody koloidowej. Wosk II klasy ma barwę od brązowej do 

ciemnobrunatnej lub szarej z odcieniem oliwkowym, nie musi być ona jednolita, 

ale bez białych smug. Może zawierać niewielkie ilości wody koloidowej. Wosk 

obu klas powinien cechować się pewną plastycznością, brakiem poślizgu oraz 

charakterystycznym zapachem miodu i propolisu [Szczęsna 2013a]. Znormali-

zowana jest także maksymalna zawartość węglowodorów i zanieczyszczeń, 

temperatury topnienia oraz wartości ważniejszych liczb właściwych, jak liczba 

kwasowa, zmydlenia, jodowa [Bogdanov 2004b, Szczęsna 2013a]. 

Skład chemiczny wosku zależy od rejonu geograficznego, z którego pochodzi 

[Münstedt i Bogdanov 2009], może różnić się między poszczególnymi rodzina-

mi pszczelimi, a także rasą i gatunkiem pszczół [Buchwald i in. 2006]. Wosk 

jest złożoną mieszaniną ponad 300 składników [Tulloch 1980, Stöckli 1997], 

wśród których dominują związki chemiczne zbudowane z węgla, wodoru i tlenu 

[Rybak-Chmielewska 1998] (tab. 6). 

Wosk jest wykorzystywany w wielu dziedzinach życia: w przemyśle spo-

żywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, włókienniczym, farbiarskim, sto-

matologii oraz do wyrobu świec [Goik i in. 2016, Fratini i in. 2016b, Cornara  

i in. 2017]. W farmacji (25–30%) i w produkcji kosmetyków (25–30%) stosuje 

się dwa rodzaje wosku: wosk bielony (Cera alba) i wosk żółty (Cera flava) 

[Goik i in. 2016, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. Bielenie wosku odbywa się 

pod wpływem promieni słonecznych, poprzez sączenie wosku przez kolumnę 

z węglem aktywnym lub innym adsorbentem oraz z wykorzystaniem wybielaczy 

chemicznych (np. nadmanganian potasu z kwasem solnym, dwuchromian potasu 

z kwasem siarkowym) [Rybak-Chmielewska 1998]. 

Używanie wosku w kosmetyce datuje się od czasów antycznych. Stano-

wił składnik kremów i maści [Münstedt i Bogdanov 2009]. Egipcjanie mie-

szali wosk z żywicami i tą miksturą nabłyszczali włosy [Hebda 2014]. Dru-

ga żona cesarza Nerona, Poppea, utrzymywała młodą i świeżą skórę twarzy 

dzięki maseczkom z wosku i miodu [Stangaciu i Hartenstein 2007]. Współ-
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cześnie wosk znajduje podobne zastosowanie [Bogdanov 2004a]. Używany do 

produkcji kosmetyków działa jako regulator konsystencji i lepkości oraz stabili-

zator emulsji. Zapobiega wysuszeniu skóry jako składnik kremów i kosmetyków 

 

 
Tabela 6. Skład chemiczny wosku pszczelego (wg różnych autorów) 

Składnik Zawartość (%) Źródło 

Estry alkoholi i kwasów tłuszczo-

wych 

– monostery (palmitynian mircylu, 

cerotynian mircylu) 

– diestry 

– triestry 

– hydroksy monoestry 

– hydroksy poliestry 

– kwaśne poliestry 

– kwaśne estry 

67,0–72,0 

 

35,0 

 

14,0 

3,0 

4,0 

8,0 

2,0 

1,0 

Szczęsna 2013a, Bogdanov 

2017a, Kędzia i Hołderna-

Kędzia 2020  

Wolne kwasy tłuszczowe 

– kwasy nasycone (palmitynowy, 

melisynowy, psyliowy, cerotylowy, 

lignocerynowy) 

– kwasy nienasycone (10-hydroksy-

2-decenowy)  

12,0–14,5 

Hepburn i in. 1991, Szczęsna 

2013a, Bogdanov 2017a 

Węglowodory 

a) nasycone  

– alkany (głównie heptakozan, nona-

kozan, hentriakontan, pentakozan, 

trikozan) 

– izoalkany 

– olefiny 

– cykloalkany 

b) nienasycone 

– alkeny 

10,0–14,0 

Szczęsna 2013a, Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 2020 

Alkohole 
1,0 

Szczęsna 2013a, Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 2020 

Inne związki 

– wolne alkohole tłuszczowe (cety-

lowy, mirycylowy) 

– fitosterole (cholesterol) 

– laktony 

– karotenoidy (-karoten) 

– flawonoidy (chryzyna, pinocem-

bryna, pinobanksyna, galangina, 

tektochryzyna) 

– związki lotne (estry kwasów: ma-

słowego, octowego, walerianowego) 

– woda 

3,5–6,0 

1,0 

Szczęsna 2013a, Goik i in. 

2016, Kędzia i Hołderna-

Kędzia 2020 
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do pielęgnacji włosów [Szczęsna 2013a], którym również nadaje miękkość 

[Kopczyńska i in. 2018]. Kosmetyki z dodatkiem wosku pszczelego polecane są 

do pielęgnacji delikatnej, zwłaszcza suchej skóry. Oczyszczają naskórek, zmięk-

czają i odżywiają skórę właściwą, zapobiegając starzeniu się skóry [Márquez  

i in. 2019]. Wosk bielony wykorzystywany jest głównie w tych kosmetykach,  

w których niepotrzebny jest charakterystyczny zapach wosku żółtego. Jest także 

niezastąpiony w produkcji emulsji o typie masy perłowej wykorzystywanej do 

produkcji kremów przygotowywanych na zimno [Bogdanov 2017b], kremów 

odżywczych, ściągających, oczyszczających, jak również maseczek do twarzy 

[Márquez i in. 2019]. Wosk pszczeli nie powoduje podrażnień oraz nie zatyka 

porów (stopień komedogenności 0–2), dzięki czemu jest wykorzystywany  

w produkcji współczesnych kosmetyków jako zagęszczacz, emolient i emulgator 

[Münstedt i Bogdanov 2009, Bogdanov 2017b]. Wosk zawarty w kremach two-

rzy warstwę ochronną na skórze, dając okluzję nieciągłą, uelastycznia oraz 

sprawia, że wygląda ona świeżo i gładko [Bogdanov 2004a, Kopczyńska i in. 

2018]. Kwas palmitynowy obecny w wosku pszczelim tworzy na skórze war-

stwę okluzyjną, dzięki czemu preparaty zawierające ten produkt zapobiegają 

odparowaniu wody z naskórka. Kwas ten nadaje włosom miękkość i silnie wy-

gładza skórę [Kopczyńska i in. 2018]. Wosk dodany do kremów przeciwsło-

necznych wzmacnia działanie ochronne przeciw promieniowaniu UV. Produkt 

ten nie powoduje alergii, daje trwałe emulsje (poprawia wiązanie wody w ma-

ściach i kremach), przyspiesza regenerację, działa delikatnie przeciwzapalnie 

[Stangaciu i Hartenstein 2007, Goik i in. 2016], a także antybakteryjnie 

i przeciwgrzybiczo [Fratini i in. 2016b]. Preparaty na bazie wosku pszczelego 

znajdują zastosowanie w leczeniu trądziku, łuszczycy, czyraków i ropni, a także 

łupieżu pstrego oraz pieluszkowego i atopowego zapalenia skóry [Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 1994]. Wosk chroni skórę przed zimnem, słońcem  

i wpływem środowiska. Szczególnie skutecznie działa w połączeniu z propoli-

sem [Stangaciu i Hartenstein 2007]. Zastosowany w pomadkach, korektorach  

i błyszczykach stabilizuje ich połysk, kolor i konsystencję, poprawia efektyw-

ność mydeł [Goik i in. 2016]. Dzięki zawartości β-karotenu, który jest warto-

ściowym źródłem witaminy A, preparaty zawierające wosk pszczeli pomagają 

w problemach skórnych. Witamina A opóźnia degradację kolagenu, stymuluje 

podziały mitotyczne w naskórku, czym wpływa na szybszą odbudowę skóry 

zniszczonej [Buchwald i in 2009, Kurek-Górecka i in. 2020].  

Zawartość wosku w preparatach kosmetycznych waha się od kilku do 50% 

[Münstedt i Bogdanov 2009]. Wosk pszczeli najczęściej używany jest do po-

prawy tekstury kosmetyku w kremach, maściach, balsamach i lotionach (1–3%), 

w kremach typu cold (ang. cold cream, 8–12%), tuszach do rzęs (6–20%) 
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i cieniach do powiek (6–20%). Występuje także w dezodorantach (do 35%), 

preparatach do depilacji (do 50%), kosmetykach do włosów (1–10%), szmin-

kach do ust (10–15%), różach do policzków (10–15%) i innych produktach [Go-

ik i in. 2016, Bogdanov 2017b, Pavlačková i in. 2020]. 

Jad pszczeli (apitoksyna) 

Stanowi wydzielinę gruczołu jadowego znajdującego się w ciele matki 

pszczelej i robotnic. U tej ostatniej kasty jest on częścią aparatu żądłowego, któ-

ry powstał z przekształconych pierścieni 8 i 9 segmentu odwłoka. W skład apa-

ratu żądłowego wchodzi część podstawowa złożona z kilku par chitynowych 

płytek połączonych ze sobą stawami i błonami oraz właściwa część kłująca 

[Szczęsna 2013b]. Tworzy ją sztylet żądła i dwie połączone z nim szczecinki 

kłujące z zadziorami skierowanymi ku tyłowi [Demianowicz i Gromisz 1998].  

Z żądłem połączony jest zbiornik jadowy, gruczoł jadowy (kwaśny) i gruczoł 

alkaliczny. Pszczoły rozpoczynają wydzielanie jadu już następnego dnia po wy-

gryzieniu się z komórek, ale najintensywniej proces ten przebiega między 15.  

a 20. dniem życia owadów. Stwierdzono, że pokolenie pszczół wiosennych wy-

twarza więcej jadu w porównaniu z innymi pokoleniami. Pojemność woreczka 

jadowego wynosi 0,3 mg, ale od jednej pszczoły można pozyskać zaledwie 

0,085–0,130 mg jadu [Szczęsna 2013b]. 

Jad jest ok. 30-procentowym wodnym roztwem biologicznie aktywnych 

składników o bezbarwnym kolorze, gorzko-piekącym smaku i charakterystycz-

nym zapachu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, natomiast słabo 

w alkoholu. Jego ciężar właściwy wynosi 1,131 g/cm³, a pH 5,0–5,5 [Szczęsna 

2013b]. Jad zawiera aktywne białka (łącznie 102), peptydy, enzymy i aminy 

biogenne oraz składniki lotne:  estry, octan izoamylowy, propionian izoamylowy 

i maślan izoamylowy [Łukasiewicz 2021] (tab. 7). Podczas przechowywania 

jadu należy zwrócić uwagę na dostęp światła, gdyż drastycznie zmniejsza ono 

właściwości antybakteryjne tego produktu. Najczęściej wykorzystuje się wysu-

szony jad, uprzednio przechowywany w hermetycznych, szklanych pojemnikach 

w temperaturze od –15°C do 2°C [Szczęsna 2013b]. 

Jad wykorzystywany jest w farmacji i medycynie, a także w kosmetologii. 

Działa bakteriobójczo, wirusobójczo, pobudza produkcję kortyzolu, obniża ci-

śnienie tętnicze i stężenie cholesterolu, działa przeciwkrzepliwie, cytostatycznie, 

przeciwzapalnie, antyfibrotycznie, antyapoptycznie [Kim i in. 2019]. 

Melityna, która jest głównym polipeptydem jadu (stanowi 40–75% jego su-

chej masy), ma właściwości hemolityczne, może pobudzać i porażać akcję serca, 
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działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, zwiększa przepuszczalność naczyń wło-

sowatych [Rybak-Chmielewska 1998]. Jest odpowiedzialna za rozkład i zabija-

nie komórek oraz ból po użądleniu [Chen i in. 2016]. Wykazuje właściwości 

przeciwbakteryjne, bakteriostatyczne oraz przeciwutleniające [Matysiak i in. 

2008]. Apamina blokuje przepływ jonów K+ w błonie komórkowej zakończeń 

nerwów, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, zwiększa przepuszczalność 

naczyń włosowatych [Rybak-Chmielewska 1998], poprawia pamięć i zdolność 

uczenia się [Pucca i in. 2019]. Peptyd MCD składający się z 22 aminokwasów, 

degranuluje komórki tuczne, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, zwiększa 

przepuszczalność naczyń włosowatych [Rybak-Chmielewska 1998, Pucca i in. 

2019]. Histamina rozszerza naczynia włosowate, zwiększając ich przepuszczal-

ność, wzmaga wydzielanie soku żołądkowego [Rybak-Chmielewska 1998]. Se-

rotonina podnosi ciśnienie krwi, bierze udział w procesach krzepnięcia krwi, pobu-

dza perystaltykę jelit. Zawartość tego hormonu w jadzie pszczół jest zmienna – za-

leży od wieku pszczół i okresu w ciągu roku [Rybak-Chmielewska 1998]. Hialuro-

nidaza stanowi 1–3% suchej masy jadu i jest odpowiedzialna za reakcje aler-

giczne po użądleniu [Łukasiewicz 2021], katalizuje rozkład kwasu hialuronowe-

go, wskutek czego powstają oligosacharydy o różnej długości łańcucha, ułatwia 

przenikanie pozostałych składników jadu w głąb struktur tkankowych [Rybak-

Chmielewska 1998] oraz redukuje blizny [Stangaciu i Hartenstein 2007]. Fosfo-

lipaza A2 (PLA2) rozbija wiązania między kwasem tłuszczowym a gliceryną w 

fosfolipidach (np. lecytyna – fosfogliceryd cholinowy – pod wpływem fosfoli-

pazy A przekształca się w lizolecytynę – związek o silnym działaniu hemoli-

tycznym). Powoduje zakłócenie procesów fizjologicznych na poziomie tkanko-

wym i komórkowym, ułatwia przenikanie pozostałych składników jadu w głąb 

struktur tkankowych [Rybak-Chmielewska 1998]. Należy do najbardziej aler-

gennych i immunogennych składników jadu [Łukasiewicz 2021]. Fosfataza 

kwaśna wykazuje właściwości rozszczepiania kwasu hialuronowego i innych 

składników tkanki łącznej, przyczyniając się do przenikania pozostałych skład-

ników jadu w głąb struktur tkankowych [Rybak-Chmielewska 1998]. Jest odpo-

wiedzialna za nadwrażliwość na jad pszczeli [Łukasiewicz 2021]. Adolapina 

stanowi 2–6% suchej masy jadu. Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, zwięk-

sza przepuszczalność naczyń włosowatych [Rybak-Chmielewska 1998, Łukasie-

wicz 2021]. Sekapina ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, zwiększa 

przepuszczalność naczyń włosowatych, inhibuje proces rozkładu elastyny w ko-

mórkach i tkankach, dzięki czemu skóra pozostaje napięta i sprężysta [Rybak-

Chmielewska 1998]. Dopamina zwiększa przepuszczalność naczyń włosowatych, 

rozszerza naczynia krwionośne [Rybak-Chmielewska 1998].  
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Tabela 7. Skład chemiczny jadu pszczelego (wg różnych autorów) 

Składnik Zawartość (%) Źródło 

Białka (enzymy) 

– hialuronidaza 

– fosfolipaza A2 (PLA2) 

– fosfolipaza B 

– α-glikozydaza 

– fosfataza kwaśna 

 

1,0–3,0 

10,0–12,0 

1,0 

1,0 

0,6 

Rybak-Chmielewska 1998, 

Son i in. 2007, Cornara i in. 

2017, Samanci i Kekeçoğlu 

2019, Wehbe i in. 2019, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020, Kurek-Górecka i in. 

2020 

Peptydy 

– melityna 

– sekapina 

– MCD 

– tetriapina 

– apamina 

– prokamina 

– tercjapina 

– adolapina 

– peptydy małocząsteczkowe 

40,0–50,0 

0,5–2,0 

1,0–2,0 

0,1 

1,0–3,0 

1,0–2,0 

1,0 

<0,1 

13,0–15,0 

Rybak-Chmielewska 1998; 

Stangaciu i Hartenstein 2007, 

Lee i Bae 2016, Cornara i in. 

2017, Rady i in. 2017, Sa-

manci i Kekeçoğlu 2019, 

Wehbe i in. 2019, Kędzia 

i Hołderna-Kędzia 2020, 

Kurek-Górecka i in. 2020 

Aminy 

– histamina 

– serotonina 

– dopamina 

– noradrenalina 

– kwas γ-aminobutyrowy 

0,5–2,0 

0,2–2,0 

0,2–1,0 

0,1–0,5 

0,5 

Rybak-Chmielewska 1998, 

Samanci i Kekeçoğlu 2019, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020, Kurek-Górecka i in. 

2020 

Węglowodany 

– glukoza, fruktoza 2,0–6,0 

Rybak-Chmielewska 1998, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020, 

Kurek-Górecka i in. 2020 

Fosfolipidy 5,0 Rybak-Chmielewska 1998, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020, Kurek-Górecka i in. 

2020 

Lipidy (sterole) 1,0–3,0 Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Wolne aminokwasy 

– 18 związków 

 

1,0 

Rybak-Chmielewska 1998, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Biopierwiastki 

– żelazo, magnez, miedź, mangan, 

wapń, cynk, inne 

 

4,0–8,0 

Rybak-Chmielewska 1998, 

Kędzia i Hołderna-Kędzia 

2020 

Inne, np. feromony 4,0–8,0 Rybak-Chmielewska 1998, 

Kurek-Górecka i in. 2020 

 

Działanie biologiczne jadu uzależnione jest od drogi wprowadzenia go do or-

ganizmu (bezpośrednio do tkanek poprzez użądlenie lub naniesienie na skórę)  

i od dawki. Jad ma działanie przeciwzapalne (przeciwartretyczne, przeciwreu-

matyczne), przeciwbólowe, przeciwdrobnoustrojowe (antywirusowe, antybakte-

ryjne), przeciwnowotworowe (chroni przed szkodliwym działaniem promienio-
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wania jonizującego). Pod wpływem enzymów trawiennych i substancji utlenia-

jących jad traci swoją aktywność biologiczną [Rady i in. 2017, Wehbe i in. 

2019, Kędzia i Hołderna-Kędzia 2020]. 

Jad pszczeli wykorzystywany jest prawie wyłącznie w kosmeceutykach. Za-

lecane jest nanoszenie go na nieuszkodzoną skórę w niewielkich ilościach (10–

150 µm na około100 cm² skóry). Preparaty te polecane są głównie do cery doj-

rzałej. Ze względu na działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i usprawniające  

krążenie krwi w powierzchniowych warstwach skóry kosmeceutyki na bazie 

jadu wykorzystywane są do leczenia chorób na tle reumatycznym, zwyrodnie-

niowym, pourazowym mięśni i stawów. Jad pszczeli określany jest jako bezi-

głowy botoks, gdyż powoduje syntezę włókien kolagenowych i elastynowych,  

a skóra staje się napięta i gładka jak po toksynie botulinowej [Kopczyńska i in. 

2018]. Jad działa terapeutycznie przy trądziku, twardzinie, łuszczycy, atopowym 

zapaleniu skóry, łysieniu. Pomaga zniwelować przebarwienia, zmniejsza skutki 

fotostarzenia skóry i redukuje zmarszczki [Parente i in. 2020]. Co ważne, api-

toksyna zastosowana na skórę w postaci emolientu nie działa fototoksycznie ani 

fotouczulająco [Han i in. 2017] oraz nie wywołuje miejscowej reakcji alergicz-

nej [Han i in. 2012]. Zastosowanie jadu na skórę opóźnia procesy starzenia się 

skóry, redukuje przebarwienia, ma działanie fotoprotekcyjnie (m.in. hamuje 

fotostarzenie) oraz może wywierać wpływ miorelaksacyjny na zmarszczki mi-

miczne [Han i in. 2007, 2015]. Jad pszczeli działa antybakteryjnie głównie na 

Cutibacterium acnes odpowiedzialną za zmiany trądzikowe, Staphylococcus 

aureus, S. epidermidis, S. pyrogenes, przeciwgrzybiczo (Trichophyton menta-

grophytes, T. rubrum, Candida albicans, Malassezia furfur), antywirusowo 

(m.in. Herpes – wirus opryszczki). Wykazano także, że jad pszczeli pobudza 

porost włosów [Han i in. 2013, 2016, Park i in. 2016, Wehbe  

i in. 2019, Kurek-Górecka i in. 2020]. 

Podsumowanie 

 

Produkty pszczele to naturalne surowce, zawierające w swoim składzie 

wiele cennych substancji aktywnych biologicznie. Wszystkie apiprodukty, 

zarówno pochodzenia roślinnego (miód, obnóża, pierzga, propolis), jak 

i zwierzęcego (mleczko pszczele, wosk, jad), znalazły zastosowanie w ko-

smetologii. Działają antybiotycznie, przeciwbólowo, odżywczo, przeciwutle-

niająco, antyzapalnie, nawilżająco oraz odnawiają tkanki. Ponadto uszczel-

niają naczynia krwionośne, działają fibrynolitycznie, przeciwzakrzepowo, 
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ochronnie przed promieniowaniem UV oraz poprawiają krążenie krwi. Api-

produkty wykorzystywane są do produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych 

i ochronnych oraz, w mniejszym stopniu, kosmetyków upiększających. Po-

nadto stanowią składnik kosmetyków leczniczych (tzw. kosmeceutyków), 

polecanych przy różnych schorzeniach skóry, np. trądziku, łuszczycy, ato-

powym i łojotokowym zapaleniu skóry. 
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Streszczenie. Produkty pszczele wykorzystywane są od tysięcy lat w celach żywienio-

wych, leczniczych i kosmetycznych. Ze względu na swój różnorodny skład chemiczny 

obejmujący wiele substancji biologicznie aktywnych, znalazły zastosowanie w produkcji 

kosmetyków pielęgnujących, upiększających, a także kosmeceutyków. Wspomagają one 

leczenie różnych schorzeń skóry, m.in. trądziku, łuszczycy, atopowego zapalenia skóry 

i łojotoku skóry. W niniejszej pracy, opierając się głównie na oryginalnych doniesie-

niach naukowych, przedstawiono pochodzenie produktów pszczelich oraz ich znaczenie 

w rodzinie pszczelej, scharakteryzowano skład chemiczny i najważniejsze cechy fizycz-

ne. Omówiono zastosowanie produktów pszczelich pochodzenia roślinnego i zwierzęce-

go w kosmetologii, ze szczególnym uwzględnieniem ich ogólnego działania na różne 

części ciała ludzkiego, aktywność biologiczną poszczególnych substancji składowych 

oraz rodzaju kosmetyków, do produkcji których mogą być wykorzystane. 

Słowa kluczowe: apikosmetyki, miód, pierzga, wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis 
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Wykorzystanie hydrobiontów w biokosmetologii i odnowie 

biologicznej 
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 Hydrobionty – definicja, miejsce w strukturze taksonomicznej świata roślin 

i zwierząt 

Ze względu na brak jednoznaczności i spójności terminologicznej w literatu-

rze naukowej zarówno polskiej, jak i obcojęzycznej w niniejszej publikacji hy-

drobionty rozumiane są jako organizmy związane ściśle ze środowiskiem wod-

nym, tzn. żyjące w wodzie w pełnym zanurzeniu, częściowo wynurzone bądź też 

żyjące w strefie podmokłej cieków lub akwenów, w wodach słodkich lub sło-

nych (morzach i oceanach). W pracy omówiono wykorzystanie w kosmetologii, 

kosmetykach i kosmetyce wybranych przedstawicieli hydrobiontów należących 

do różnych grup systematycznych, jak np.: glony, makrofity, gąbki, pierścienice, 

stawonogi, wśród których znalazły się niektóre skorupiaki, jak: raki, kraby, ho-

mary, krewetki i owady; niektóre mięczaki, np. małże; szkarłupnie (niektóre 

jeżowce, rozgwiazdy, strzykwy), ryby i ssaki (wieloryby, kaszaloty). 

Charakterystyka i wykorzystanie poszczególnych grup hydrobiontów 

Glony i sinice  

Glony to grupa niespokrewnionych ze sobą organizmów plechowych, zaś ce-

chą wspólną tej grupy jest przede wszystkim autotrofizm. Natomiast sinice (Cy-

anophyta, Cyanoprokaryota, Cyanobacteria) to mikroorganizmy prokariotycz-

ne, bardzo szybko namnażające się w sprzyjających warunkach i zdolne do pro-
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dukcji związków toksycznych, w tym także związków, które wykorzystywane są 

w przemyśle kosmetycznym. 

Sinice 

Sinice, np. słonowodna  Arthrospira maxima  lub  słodkowodna Arthrospira 

platensis to niewielkie, jednokomórkowe organizmy o barwie niebiesko-zielonej 

przyjmujące często kształt skręconej spirali. Wyciąg z jej biomasy lub sama 

biomasa znana jest pod nazwą handlową spirulina. Z uwagi na niezwykle wyso-

kie stężenie cennych składników odżywczych często określana jest „zielonym 

złotem” lub „mlekiem Matki Ziemi” [Belay 2008, Sotiroudis 2013]. 

Właściwości i działanie. Obecne w spirulinie wielocukry, jak np. spirulan 

wapnia ma działanie ochronne przed zewnętrznymi patogenami chorobotwór-

czymi, takimi jak np. wirus otoczkowy (Herpes Simplex), który jest odpowie-

dzialny za opryszczkę [Klasik i in. 2010]. Ponadto dzięki wysokiej koncentracji 

aminokwasów, witamin i związków mineralnych spirulina jest niezwykle po-

mocna w pielęgnacji cer problematycznych, nawilża i wygładza skórę, zmniej-

sza szorstkość naskórka, poprawia barierę lipidową skóry, wpływając korzystnie 

na stan skóry suchej. Jest również odpowiednia w pielęgnacji cery trądzikowej, 

łuszczycy, łojotoku, gdyż reguluje pracę gruczołów łojowych. Ma działanie ła-

godzące, przeciwzapalne i gojące − hamuje rozwój mikroorganizmów na po-

wierzchni skóry oraz wnikanie do wnętrza komórek nabłonkowych. Daje na-

tychmiastowo widoczną poprawę wyglądu skóry, poprawia krążenie w drobnych 

naczynkach krwionośnych. Działa oczyszczająco oraz regulująco na metabolizm 

skóry, regeneruje, odżywia, ujędrnia i polepsza napięcie skóry. Jest bezpieczna 

dla skór atopowych i wrażliwych [Khan i in. 2005, Belay 2008]. Spirulina sto-

sowana jest do produkcji kosmetyków. Jest dostępna w gotowych profesjonal-

nych produktach oraz w formie sproszkowanej, którą można zmieszać z wodą 

i zastosować w postaci maski. W takiej formie wykazuje wysokie powinowac-

two do skóry, dzięki czemu składniki aktywne obecne w niej z łatwością pene-

trują warstwę rogową naskórka i przenikają w głąb skóry. Różnorodność pro-

duktów i ich bogactwo w minerały decyduje o możliwości skomponowania od-

powiedniego zabiegu pielęgnacyjnego i dopasowania go do każdego rodzaju 

cery. Może być stosowana jako suplement diety wspomagający efekty zabiegów 

kosmetycznych. Jest dostępna w postaci tabletek, kapsułek, bądź jako forma 

sproszkowana, którą można dodać do potraw [Batory i Glinka 2008, Priyadars-

hani i Rath 2012, Jurkiewicz 2021].  
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Okrzemki 

Okrzemki to jednokomórkowe glony żyjące pojedynczo lub w koloniach, 

występujące w wodach słodkich i słonych na całym świecie. Wytwarzają nawet 

25% materii organicznej we Wszechoceanie oraz 25% tlenu na Ziemi. Ich ściana 

komórkowa stanowi swego rodzaju puszkę  wysyconą krzemionką. Te drobne 

organizmy zawierają barwniki: chlorofil, karoten i fukoksantynę, a produktem 

ich fotosyntezy są tłuszcze oraz polisacharydy. Okrzemki pozostawiają po sobie 

szczątki w postaci krzemionkowych skorupek, które opadają na dno zbiorników 

i zachowują się w osadach. Z takich właśnie osadów zawierających skamieniałe 

pancerzyki, pochodzące sprzed milionów lat, powstaje ziemia okrzemkowa 

(ZO), diatomit,  która znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce i kosmetolo-

gii. W skład ziemi okrzemkowej, oprócz krzemu, wchodzą również składniki 

mineralne, m.in.: magnez, wapń, żelazo, sód. Ziemia okrzemkowa ma postać 

drobnego proszku, którego barwa (biała, szara, zielona), związana jest z propor-

cją składników organicznych [www.geoportal.pgi.gov.pl].  

Właściwości i zastosowanie. Ziemi okrzemkowej przypisuje się bardzo sze-

rokie działania jako suplementu diety, jednakże nie są one poparte rzetelnymi 

badaniami naukowymi tylko indywidualnymi obserwacjami. Obserwacje te 

wskazują, że przyjmowanie ZO z dietą może: poprawiać kondycję włosów  

i paznokci (krzem jest ich składnikiem), wygładzać skórę (krzem promuje synte-

zę kolagenu), chronić przed infekcjami (unieczynnia bakterie i drożdże poprzez 

ich wysuszenie), dodawać energii w wyniku oczyszczenia z toksyn, polepszać 

odżywienie organizmu (detoksykuje i ułatwia wchłanianie składników odżyw-

czych z oczyszczonego przewodu pokarmowego, poprawiać rytm wypróżnień  

w wyniku zwiększania ruchów perystaltycznych jelit [Kołaczek 2018]. Zawarta 

w ziemi okrzemkowej postać amorficzna krzemu metabolizuje się w układzie 

pokarmowym człowieka, zmieniając formę chemiczną z dwutlenku krzemu na 

biologicznie czynny kwas ortokrzemowy dzięki czemu ma unikalne właściwości 

dla ludzi, zwierząt i roślin. Kwas ortokrzemowy jest niezastąpiony w przypadku 

zniszczonych, kruchych, matowych i rozdwajających się włosów oraz zniszczo-

nych i łamliwych paznokci, które są efektem jego braku  w organizmie. Ziemia 

okrzemkowa wykorzystywana jest również, w formie maseczek na twarz do 

pielęgnacji skóry porowatej i trądzikowej. Działa ona jak glinka, pomaga  

w usuwaniu zanieczyszczeń porów i dostarcza naskórkowi krzem, powodując 

efekty odmłodzenia skóry. Stosowana jest również jako środek peelingujący, 

pozostawiając skórę gładką, promienną i aksamitną w dotyku [Rakowska 2003]. 
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Brunatnice 

Brunatnice to glony jedno lub wielokomórkowe, często dużych rozmiarów  

o brązowym zabarwieniu.  Zaliczają się do nich największe glony na Ziemi np. 

wielkomorszcz (Macrocystis pyrifera). Z wyglądu przypominają liście, nitki, 

linki, a nawet gałęzie. Ich długość w zależności od gatunku waha się od kilku 

centymetrów do nawet 60 m. Niektóre gatunki tworzą skupiska przypominające 

podwodne lasy. Występują w chłodnych wodach całego świata [Reece i in. 

2013].   

Właściwości i zastosowanie. Przedstawicielem brunatnic jest morszczyn pę-

cherzykowaty (Fucus vesiculosus). Pozyskiwany  z niego ekstrakt jest niewy-

czerpanym źródłem jodu, który ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjo-

nowania ludzkiego organizmu. Ma on również w swoim składzie m.in. magnez, 

potas, żelazo, brom, beta-karoten, zeaksantyny i kwas alginowy. Zawartość wi-

tamin A, B1 i C sprawia, że wykazuje działanie antybakteryjne i przyspiesza 

gojenie się ran. Z powodu swoich cennych właściwości jest chętnie wykorzy-

stywany do produkcji kosmetyków [Goraj i Piotrowska 2019]. Wiodące marki 

kosmetyczne posiadają w ofercie wiele preparatów zawierających w swoich 

recepturach ekstrakt z morszczynu. Część z nich ma za zadanie wygładzać, na-

wilżać, ujędrniać oraz oczyszczać skórę. Z morszczynu powstaje wiele kremów  

i balsamów o działaniu regenerującym i odżywczym. Wspomaga on również 

pozbywanie się cellulitu i rozstępów. Ponadto ma działanie antyrodnikowe, wła-

ściwości drenujące oraz oczyszczające [Czerpak i Jabłońska-Trypuć 2008].  

Kolejnym przedstawicielem brunatnic znajdującym zastosowanie w kosmeto-

logii jest listownica palczasta (Laminaria digitata) pozyskiwana z zimnych wód 

Oceanu Atlantyckiego. Zawiera witaminy, związki mineralne w postaci kwasów 

i soli, NNKT, mikroelementy (jod, potas), proteiny. Jest również bogatym źró-

dłem laminaryny i fukoidyny. Stosowanie wyciągów z tego glonu sprzyja likwi-

dacji zaburzeń krążenia (opuchlizna nóg, cellulit), poprawia ukrwienie, nawilże-

nie skóry, reguluje czynności gruczołów łojowych, działa kondycjonująco na 

włosy [http://www.kosmopedia.org/encyklopedia]. Jod wraz z aminokwasem 

tyrozynazą działa silnie odchudzająco. Listownica zawiera również substancje 

bakteriostatyczne. Działa ochronnie na keratynę naskórka i detoksykująco. Jest 

wykorzystywana w produkcji kosmetyków odchudzających i antycellulitowych. 

W kosmetykach stosuje się również wyciągi z innych gatunków listownicy, np.  

z listownicy japońskiej [Rudawska i in. 2018]. Podsumowując, brunatnice po-

siadają szereg różnych funkcji związanych z  przeciwdziałaniem starzeniu się 

skóry np. ochroną przed promieniowaniem UV. Mogą być także stosowane jako 

dodatki polepszające właściwości organoleptyczne, np. używa się ich do stabili-
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zacji i konserwacji produktów oraz wykorzystuje jako związki bioaktywne. 

Dzięki zawartości polisacharydów, takich jak np.: alginiany, karageny i agary, 

glony te są stosowane jako stabilizatory, środki zagęszczające i emulgatory 

w różnych sztyftach, kremach, płynach, mydłach, szamponach, pastach do zę-

bów, piankach i żelach [Bedeoux i in. 2014, Możdżeń i in. 2017]. 

Zielenice 

Zielenice to jednokomórkowe lub wielokomórkowe organizmy roślinne, któ-

re już wczesną wiosną tworzą zielony, gęsty, pływający kożuch w przydrożnych 

rowach, wypełnionych wodą. Większość z nich żyje w wodach słodkich, ale 

wiele gatunków zamieszkuje morza. Wodne zielenice unoszą się na powierzchni 

jako plankton lub żyją przyczepione do dna zbiornika [Posz i in. 2016].  

Właściwości i zastosowanie. Zielenice zawierają wiele substancji korzystnie 

wpływających na stan skóry oraz organizm człowieka. Są wykorzystywane  

w kosmetykach i suplementach diety. Są bogate w barwniki roślinne, które 

chronią ich komórki przed negatywnym działaniem promieni UV. W kosmeto-

logii wykorzystywane są głównie jako antyoksydanty zapobiegające procesom 

starzenia się skóry oraz uszkodzeniom posłonecznym [Draelos 2011]. Zawarty 

w nich w dużych ilościach chlorofil przyspiesza gojenie drobnych ran i działa 

regenerująco na naskórek. Poprawia ukrwienie i dotlenienie skóry, dlatego też 

jest wykorzystywany w preparatach polecanych do pielęgnacji skóry szarej  

i zmęczonej, a także przetłuszczającej się [Dylewska-Grzelakowska 1999, Mol-

ski 2014]. Działa łagodząco i odżywczo, likwiduje nieprzyjemny zapach. Ziele-

nice oprócz chlorofilu zawierają ksantofile, np.: luteinę, zeaksantynę i astaksan-

tynę oraz α-karoten i β-karoten  [Broda 2002]. Ten ostatni, odpowiada za prawi-

dłowy wzrost nabłonka, zapobiega nadmiernemu złuszczaniu naskórka oraz 

przyspiesza gojenie ran [Jędrzejko i in. 2007]. Chroni przed promieniowaniem 

UV. Jest prekursorem witaminy A. Witamina ta bierze udział m.in. w regulacji 

procesów odnowy komórkowej i złuszczania naskórka oraz syntezie kolagenu, 

powoduje wygładzenie i poprawę elastyczności skóry oraz spłycenie drobnych 

zmarszczek [Jabłońska-Trypuć i Czerpak 2008, Noszczyk  2011].  Astaksantyna 

jest barwnikiem o właściwościach silnie antyoksydacyjnych i występuje w du-

żych ilościach u gatunków z rodzaju Haematococcus [Czerpak i in. 2009]. Pełni 

funkcję naturalnego filtra UV chroniącego DNA komórek przed uszkodzeniem, 

przeciwdziała fotostarzeniu się skóry oraz zapobiega powstawaniu przebarwień 

poprzez zmniejszenie produkcji melaniny. Sprzyja redukcji drobnych zmarsz-

czek powstałych na skutek degradacji kolagenu pod wpływem promieni UV. 
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Powoduje wzrost nawilżenia i elastyczności skóry. Zielenice wspomagają rów-

nież redukcję cellulitu. Gatunkiem najczęściej wykorzystywanym w suplemen-

tach diety jest Chlorella vulgaris [Posz i in. 2016].  

Krasnorosty 

Krasnorosty występują głównie w wodach słonych, rzadziej słodkich. Naj-

więcej krasnorostów występuje w strefach umiarkowanie ciepłych, a najmniej  

w chłodnych. O ich obecności w dużej mierze decyduje zasolenie środowiska. 

Im jest ono wyższe, tym liczba gatunków jest większa. Krasnorosty są organi-

zmami zarówno jednokomórkowymi, jak i wielokomórkowymi. Żyją zazwyczaj 

w skupieniach, tworząc często na przybrzeżnych skałach łąki podwodne [Pod-

bielkowski 1985, Bogusz i in. 2016].  

Właściwości i zastosowanie.  Ściana komórkowa krasnorostów zbudowana 

jest z pektyn i celulozy. Niekiedy może być inkrustowana węglanem wapnia, 

magnezu, bądź związkami żelaza. Ich chromatofory zawierają chlorofil d wystę-

pujący wyłącznie u krasnorostów, chlorofil a,  karotenoidy: α-karoten i β-karo- 

ten oraz ksantofile – luteinę, zeaksantynę i neoksantynę [Broda 2002]. Krasno-

rosty zawierają barwniki fikobilinowe, które nadają im charakterystyczne inten-

sywne kolory: niebieska fikocyjanina oraz czerwona fikoerytryna [Podbielkow-

ski 1985]. Krasnorosty jako jedyne glony są źródłem agaru i karagenu. Agar to 

polisacharyd, który jest pozyskiwany poprzez ekstrakcję gorącą wodą z  wybie-

lonych przez słońce plech krasnorostów  [Lamer-Zarawska i in. 2012]. 

W przemyśle kosmetycznym wykorzystywane są jego zdolności zagęszczają-

ce i żelujące. Otrzymane przy udziale agaru żele mają większą elastyczność oraz 

trwałość. Poprawia on również smarowność kosmetyków oraz przeciwdziała ich 

wysychaniu. Używany jest do produkcji szamponów, wpływa regeneracyjnie na 

włosy, które stają się bardziej miękkie, pełne blasku oraz gładkie. Agar w posta-

ci proszku jest wykorzystywany w preparatach odchudzających w celu zmniej-

szenia łaknienia oraz usunięcia szkodliwych produktów przemiany materii  

[Lamer-Zarawska 2012]. Karagen to polisacharyd pozyskiwany głównie 

z Chondrus crispus oraz Gigartina mamillosa. Składa się on w 80% z karageni-

ny i do 18% z soli mineralnych. Karageniany pod wpływem wody pęcznieją, 

prowadząc do wytworzenia hydrożeli oraz roztworów koloidalnych. Chronią 

skórę − osłaniają, jednocześnie zapewniając doskonałe nawilżenie. Oddziałują 

na skórę powlekająco, immunostymulująco, ochronnie, rewitalizująco, a także 

łagodzą jej podrażnienia [Lamer-Zarawska i in. 2012, Molski 2013]. Karagen 

używany jest do produkcji odżywek i żeli do włosów. Jest bazą kosmetyków 
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beztłuszczowych, a także wykorzystuje się go do tworzenia preparatów po gole-

niu, do kąpieli, masażu czy też kremów przeznaczonych dla osób z przesuszoną 

bądź starzejącą się skórą [Molski 2013]. Krasnorosty stanowią bardzo dobre 

źródło witaminy C, która jest silnym antyoksydantem. Pobudza syntezę kolage-

nu oraz przyczynia się do spłycenia niewielkich zmarszczek, a także rozjaśnia 

przebarwienia i piegi. Ponadto wpływa na jakość bariery lipidowej naskórka 

oraz pobudza wytwarzanie ceramidów w skórze. Stosowana jest do cery naczy-

niowej, ponieważ łagodzi zaczerwienienia, polepsza mikrocyrkulację krwi oraz 

sprawia, że ściany naczyń włosowatych stają się bardziej odporne. Witamina C 

odnawia naskórek oraz pomaga w naprawie drobnych uszkodzeń skóry. Prze-

ciwdziała starzeniu się skóry, a także ma właściwości przeciwzapalne i immuno-

stymulujące [Lamer-Zarawska i in. 2012]. Zawarte w krasnorostach nienasycone 

kwasy tłuszczowe działają nawilżająco na skórę w wyniku zatrzymywania utraty 

wody. Krasnorosty zawierają α-tokoferol, który ma działanie antyoksydacyjne, 

co jest wykorzystywane w produkcji preparatów promieniochronnych [Lamer-

Zarawska i in. 2012]. Działa on na przebarwienia oraz spowalnia procesy starze-

nia [Molski 2013]. Krasnorosty nie wywołują uczuleń ani podrażnień, dlatego 

mogą być stosowane do każdego typu cery, zapewniając jej kompleksową 

ochronę i pielęgnację [Goraj i Piotrowska 2019].  

Krasnorosty dzięki swojemu bogatemu składowi wykazują korzystne  

i wszechstronne działanie. Intensywnie odżywiają skórę oraz zapewniają jej 

prawidłowe nawilżenie, dzięki czemu staje się ona gładka i jędrna. Znalazły 

zastosowanie w preparatach chroniących przed szkodliwym promieniowaniem 

UV. Tworzą ochronę przed atakiem wolnych rodników, przez co chronią przed 

procesem przedwczesnego starzenia. Pod ich wpływem zmarszczki ulegają spły-

ceniu, poprawia się kondycja i koloryt skóry. Krasnorosty mogą być stosowane 

do każdej cery, nie wywołują podrażnień, działają przeciwzapalnie i regenerują-

co. Wykorzystuje się je w zabiegach wyszczuplających i antycellulitowych. 

Mogą być używane w formie okładów bądź kąpieli. Poprawiają się nie tylko 

stan skóry, ale także paznokci i włosów. Dzięki nim włosy stają się mocniejsze, 

lśniące i zdrowsze, a ich wypadanie zostaje ograniczone.  

Krasnorosty przeciwdziałają również łojotokowi i łupieżowi. Do gatunków 

najczęściej wykorzystywanych w preparatach kosmetycznych należy Chondrus 

crispus i Corallina officinalis. Krasnorosty w zabiegach gabinetowych wykorzy-

stywane są do produkcji różnego rodzaju mleczek, kremów, peelingów, emulsji, 

mgiełek, szamponów i odżywek do włosów, maseczek, mydełek peelingujących 

czy nawet podkładów i odżywek do paznokci. Stosowane są do zabiegów o dzia-

łaniu łagodzącym, ujędrniającym, wyszczuplającym, antycellulitowym, nawilża-

jącym, odżywczym, wygładzającym czy przeciwstarzeniowym. 
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Hydrobionty w królestwie roślin  

Makrofity to rośliny częściowo lub całkowicie zanurzone w wodzie i zdolne 

do rozwoju w tym środowisku.  

Tatarak zwyczajny (Acorus calamus), występuje na brzegach wód i na pły-

ciznach (do 60 cm głębokości) – w rowach i ciekach o wolnym przepływie,  

w stawach, starorzeczach i jeziorach [Anioł-Kwiatkowska 2009]. 

Właściwości i zastosowanie. Kłącza tataraku znajdują zastosowanie  

w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym ze względu na charakterystyczny, 

intensywny, niepowtarzalny zapach. Olejek eteryczny wykorzystywany jest  

w kosmetyce i do wytwarzania perfum jako utrwalacz zapachów [Mikołaczyk  

i Wierzbicki 1983, Szweykowska i Jerzy Szweykowski 2003].. Wyciąg z kłącza 

stosuje się do perfumowania mydła, aromatyzowania gum do żucia, jako skład-

nik płynów do płukania ust oraz dodatek do kąpieli [Hlava 1984]. Tatarak zwy-

czajny to doskonały środek do pielęgnacji włosów. Dlatego też roślina wchodzi 

w skład szamponów i mieszanek ziołowych, które nadają włosom miękkość  

i puszystość [Senderski 2007]. Szampony z tatarakiem zalecane są także przy 

skórze łojotokowej i łupieżu, gdyż roślina wykazuje działanie grzybobójcze  

i bakteriobójcze. Do pielęgnacji włosów można także stosować wywar z kłącza 

tataraku, jak również olejek tatarakowy. W dodatku wyciąg z kłącza lekko rozja-

śnia włosy [Kiljańska i Mojkowska 1988]. Fragmenty kłączy żuto w XIX w.  

w celu odświeżenia oddechu. Dzięki swoim właściwościom drażniącym powo-

duje przekrwienie skóry i usunięcie szkodliwych produktów przemiany materii 

[Hlava 1984].  

Grzybień biały (Nymphea alba) to roślina zwyczajowo nazywana nenufarem 

lub lilią wodną. Spotykana jest głównie w płytkich wodach stojących lub wolno 

płynących, o głębokości nie przekraczającej 2 m. Spotkać ją można w starorze- 

czach, stawach, przybrzeżnych strefach jezior, w wodach wolno płynących ka-

nałów i zakolach rzek [Matuszkiewicz 2005].  Wyciąg z kwiatów i nasion wyko-

rzystywany jest w kosmetykach niwelujących zmarszczki mimiczne, ma wła-

ściwości rozluźniające – po zastosowaniu kremów z lilią wodną skóra staje się 

gładka, nawilżona, elastyczna i zrelaksowana. Wyciąg z grzybieni często łączo-

ny jest z wyciągiem z bambusa, który pobudza wewnątrzkomórkową przemianę 

materii. Duet tych roślin odświeża i rozświetla skórę. Można go znaleźć zwłasz-

cza w żelach pod prysznic, balsamach do ciała czy lekkich kremach do twarzy. 

W szamponach działa regenerująco [Batory 2011]. Z uwagi na właściwości roz-

luźniające lili wodnej, wyciągi z jej kwiatów i nasion wykorzystywane są 

w kosmetykach niwelujących zmarszczki mimiczne. Na efekty tego działania 

nie trzeba długo czekać – skóra praktycznie natychmiast staje się gładka, ela-
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styczna, nawilżona i zrelaksowana. Poza kremami wyciągi z lilii wodnej można 

spotkać w żelach pod prysznic, mleczkach do ciała oraz w szamponach 

i odżywkach do włosów [Batory 2011]. 

Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) to roślina bagienna, znana również 

jako tawuła błotna, tawuła łąkowa, kropiło błotne, królowa łąk, kozia broda. Pora-

sta wilgotne łąki, brzegi wód i rowów, zarośla, często rośnie w skupiskach. 

W Polsce jest rośliną pospolitą. Dorasta do 2 m wysokości [https://atlas.roslin.pl]. 

Właściwości i zastosowanie. W przemyśle kosmetycznym wykorzystuje się 

ją w szamponach i odżywkach do włosów ze skłonnością do przetłuszczania się 

i wypadania. Ma działanie ściągające, przeciwzapalne, antyseptyczne i łagodzą-

ce. Dzięki tym właściwościom może być stosowana u osób z cerą trądzikową, 

tłustą oraz mieszaną. Preparaty na bazie wiązówki przeciwdziałają powstawaniu 

przebarwień. Stosuje się ją także w aromaterapii – ma lekki, przyjemnie migda-

łowy zapach, a kąpiel z dodatkiem wyciągu z tej rośliny działa odprężająco, 

rozluźniająco i uspokajająco [Ożarowski i Jaroniewski 1987, Molarz i Sokołow-

ska-Woźniak 2001]. 

Żurawina błotna (Vaccinium oxycoccos L. = Oxycoccus palustris L.) roślina 

bagienna, płożąca o długość do 100 cm, często spotykana na torfowiskach wy-

sokich i przejściowych  oraz w borach bagiennych  [Szweykowska i Szweykow-

ski 2003]. 

Właściwości i zastosowanie. Owoce żurawiny błotnej jako bogate źródło wi-

tamin, składników mineralnych i polifenoli zostały docenione przez przemysł 

kosmetyczny. Żurawina chroni skórę przed niekorzystnym działaniem czynni-

ków zewnętrznych, pobudza syntezę kolagenu oraz wzmacnia system immuno-

logiczny skóry. Przypisuje się jej działanie odżywcze, nawilżające, oczyszczają-

ce, wygładzające i rozjaśniające skórę [Michalak i Glinka 2013]. 

Hydrobionty w królestwie zwierząt 

Gąbki 

Gąbki morskie, rozpowszechnione na całym świecie, są prymitywnymi, wie-

lokomórkowymi, najstarszymi, zwierzętami, żyjącymi wyłącznie w środowisku 

wodnym (najczęściej morskim). Żyją w wodach przybrzeżnych oraz na dnie 

płytkich mórz. Prowadzą osiadły tryb życia, często łącząc się w duże kolonie. 

Ich kształt jest zmienny. Posiadają  liczne pory, przez które filtrują wodę wraz ze 

składnikami odżywczymi [Molski 2013]. Jako surowiec są hipoalergiczne, eko-

logiczne, bardzo dobrze spisują się w zabiegach złuszczania martwego naskórka 

https://atlas.roslin.pl/
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oraz wykorzystuje się je do mycia ciała [Kowalska-Wochna 2009, Kiełtyka-

Dadasiewicz i Gorzel 2015]. 

Pierścienice 

Pijawki należące do pierścienic mają ciało wydłużone, kurczliwe, wyraźnie 

segmentowane, długości od kilku milimetrów do ponad 30 cm. Większość pija-

wek to zwierzęta wodne.  Występują w wodach śródlądowych oraz w wodach 

morskich.  Przyssawki służą pijawkom do przytwierdzenia się do podłoża, 

a gatunkom krwiopijnym wyłącznie do wbicia się pod skórę ofiary. Z powodu 

specyficznych właściwości ich śliny znajdują zastosowanie w hirudoterapii 

[Błaszczak 2009, Bielecki i in. 2014]. Wskazuje się, że hirudokompleksoterapia 

opóźnia procesy starzenia organizmu i funkcjonowania narządów przez oddzia-

ływanie substancji bioaktywnych. Najczęściej stosowaną terapią jest metoda 

miejscowa, ze względu na możliwość działania substancji bioaktywnych 

w miejscu poddawanemu zabiegowi [Konieczny i in. 2012, Abdualkader i in 

2013, Kozińska 2016]. Wykorzystuje się przede wszystkim ślinę, która oprócz 

hirudyny i histaminy zawiera również szereg substancji pożądanych przez prze-

mysł kosmetyczny: kwas hialuronowy – działanie przeciwzmarszczkowe, lipi-

dy i kwasy fosfasydowe – wzmocnienie warstwy ochronnej skóry,  elastynę oraz 

kolagenezę – polepszenie wchłaniania hirudozwiązków przez skórę. Hormony 

sterydowe, w tym progesteron, kortyzol i testosteron, nadają świeżość skórze. 

Antyelastaza – daje efekt odmłodzenia, fosfolipazy – wspierają procesy metabo-

liczne w skórze, kolagen – uelastycznia warstwy skóry, endorfiny – dają efekt 

wypoczętej, zdrowej cery.  

W kosmetyce pijawki najczęściej sprawdzają się jako źródło substancji ba-

zowych do przygotowywania maseczek odżywczych. Maseczka ze śliny pijawki 

daje efekt spłycenia zmarszczek, redukcji przebarwień, młodego i świeżego 

wyglądu skóry, elastyczności i jedwabistej gładkości. Sprawdza się u osób zma-

gających się z trądzikiem, łuszczycą i innymi stanami chorobowymi skóry. Po-

nadto pijawki stosuje się w: zabiegach na redukcję cellulitu; kąpielach energo-

stymulujących z wykorzystaniem wysuszonych, sproszkowanych pijawek; mo-

czeniu partii ciała poddanej zabiegowi w wodzie, w której pijawki przebywały 

przez 5−10 dni; terapiach hybrydowych, wykorzystujących wyciągi z pijawek 

i olejki eteryczne [Tylec 2020]. Na rynku jest wiele kosmetyków wzbogaconych 

w ślinę pijawek, które uzupełniają wykonane zabiegi w salonach piękności. Je-

dynym legalnym sposobem zaopatrzenia się w pijawki jest ich zakup od firmy, 

która prowadzi ich kontrolowaną hodowlę laboratoryjną. Do hirudoterapii nada-
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ją się wyłącznie pijawki hodowane w izolowanych warunkach laboratoryjnych, 

bez najmniejszego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym oraz żywione w sposób 

kontrolowany. Pijawek powinno się używać do terapii tylko jeden raz, a po ich 

wykorzystaniu należy je poddać procesowi utylizacji [Bielecki i in. 2014]. 

Stawonogi 

Skorupiaki (Crustacea), należące do stawonogów, są bardzo zróżnicowane 

morfologicznie i ekologicznie. Zamieszkują wszelkie środowiska słono- i słod-

kowodne, często stanowiąc kluczowy składnik ekosystemów. Należą do nich 

m.in. krewetki, homary, kraby czy langusty.

Właściwości i wykorzystanie. Ze szkieletów krewetek i krabów pozyskuje

się chitynę (wielocukier), który służy do produkcji chitosanu – preparatu na 

odchudzanie. Chityna znajduje też zastosowanie w kosmetykach przeciwstarze-

niowych, gdyż ma wpływ na proliferację fibroblastów produkujących kolagen 

i elastynę [Burgess i Axelrod 2020].  

Mięczaki 

Mięczaki (Mollusca, łac. molluscus ‘miękki’) to grupa zwierząt odznaczająca 

się olbrzymią różnorodnością morfologiczną i zróżnicowaniem rozmiarów. Żyją 

one zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Reprezentują ją m.in. małże, ośmiornice 

czy kalmary. W kosmetologii wykorzystywane są głównie małże ze względu na 

pozyskiwany z nich jedwab morski, perły oraz muszle.  

Jedwab morski to inaczej jedwabiste nici, ułożone w wiązki. Stanowi on 

szybko krzepnącą wydzielinę niektórych morskich małży (w Morzu Śródziem-

nym jest to głównie gatunek gigantycznego małża Pinna nobillis). Wiązka ta 

tzw. bisior – powstaje w gruczole bisiorowym (znajduje się u nasady nogi mał-

ży) i używana jest przez małże do przytwierdzenia się do podłoża [Kowalska-

Wochna 2009]. Bisior osiąga długość nawet do 6 cm. Obecnie stosowany jest 

zamiennik roślinny (z glonów morskich Enteromorpha compressa i Himanthalia 

elongata) o podobnym działaniu, ponieważ bisior jest zbyt drogi, aby stosować 

go na szerszą skalę. Jedwab morski w kosmetykach ma zastosowanie przede 

wszystkim w produktach do pielęgnacji włosów (nadaje im połysk i ułatwia ich 

rozczesywanie) oraz w preparatach nawilżających i filmotwórczych do twarzy 

i ciała. Ponadto ma działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, dlatego może 
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być stosowany u alergików [Kubalska-Sulkiewicz i in. 2007, Kowalska- 

-Wochna 2009].

Perły powstają w organizmach małży i niektórych ślimaków. W zasadzie 

wszystkie małże są zdolne wyprodukować perły. W związku z czym mogą być 

one naturalnego pochodzenia. Perła powstaje, jeżeli ciało obce (piasek, pasożyt, 

a nawet mała rybka) dostanie się między płaszcz a muszlę małża, wtedy płaszcz 

otacza to ciało masą perłową − substancją wapienną. Wartość szlachetną mają 

perły perłopławów [Kulawik i Pióro 2017]. Najczęściej spotykane perłopławy 

perłorodne z rodzaju Pinctada i Pteria,  występują w ciepłych wodach stref tro-

pikalnych i subtropikalnych.  Perły są źródłem około 18 aminokwasów (8 z nich 

nie jest syntetyzowanych w organizmie ludzkim), minerałów oraz pierwiastków 

śladowych (wapń, magnez, żelazo, miedź, cynk). Proszek z pereł (użyty w pre-

paratach kosmetycznych), powstający w procesie mikronizacji pereł, poprawia 

stopień nawilżenia skóry, wzmacnia ochronę przed promieniowaniem UV. Po-

nadto składniki pereł zaabsorbowane w skórze mają wpływ na fizjologię keraty-

nocytów, co powoduje, że skóra staje się gładka i bardziej elastyczna [Kulawik 

i Pióro 2017, Ratz-Łyko 2013]. Kosmetyki bazujące na perłach i masie perłowej, 

mają właściwości złuszczające, liftingujące, ujednolicające i rozświetlające skó-

rę, a także poprawiają jej koloryt [Ratz-Łyko 2013]. W kosmetykach można 

spotkać następujące składniki z pereł: mikronizowany proszek z macicy perło-

wej (mother-of-pearl powder), sproszkowane perły (pearl powder), hydrolizat 

z pereł (hydrolyzed pearl). Składniki te stosowane są w produktach anti-aging, 

kosmetykach kolorowych (perłowa poświata) oraz w preparatach do codziennej 

pielęgnacji [Ratz-Łyko 2013,  Kucia 2017, Kulawik i Pióro  2017]. 

Muszle są wytworami mięczaków, takich jak: ślimaki, małże, głowonogi. Są 

to zewnętrzne, wapienne pancerze, których zadaniem jest ochrona miękkich ciał 

tych gatunków. W kosmetologii muszle znajdują zastosowanie w masażu. Wy-

korzystuje się muszle o aksamitnie gładkiej powierzchni, którymi wykonuje się 

określone, delikatne ruchy z użyciem olejku lub preparatu do masażu. Celem 

zabiegu jest rozluźnienie mięśni, wyciszenie, ale także odżywienie i wygładze-

nie skóry. W preparatach do ciała stosuje się rozdrobnione muszle, które mają 

właściwości złuszczające i odżywcze (uzupełniają niedobory minerałów) [Ko-

walska-Wochna 2009]. Do najbardziej charakterystycznych muszli należą wy-

twory ślimaka morskiego (porcelanki) [Wąsowski 2000]. 
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Szkarłupnie 

Szkarłupnie z reguły zasiedlają ciepłe wody morskie, strefy przybrzeżne oraz 

wody głębokie do 7000 m. Są to organizmy o symetrii pięciopromiennej, któ-

rych większość prowadzi osiadły tryb życia, choć niektóre są biernie przenoszo-

ne przez wodę. Należą do nich niektóre jeżowce, strzykwy i rozgwiazdy [Kieł-

tyka-Dadasiewicz i Gorzel 2015]. 

Strzykwy i jeżowce. Badania nad tymi morskimi bezkręgowcami doprowa-

dziły do odkrycia genów białek, będących cząsteczkami przenoszącymi infor-

mację o zmianach w elastyczności kolagenu, w skórze badanych szkarłupni. 

Jeśli możliwe jest stwierdzenie, w jaki sposób białka w ścianie ciała strzykw 

i jeżowców mogą szybko sztywnieć i rozluźniać się, to badania te mogą prowa-

dzić do nowych rozwiązań w przypadku ludzi, pomagających zatrzymać młody 

i zdrowy wygląd skóry na dłużej [Keesing i in. 1997]. 

Jeżowce. Najcenniejszym składnikiem jeżowca jest jego ikra, która zawie-

ra o 20 razy więcej witaminy A niż korzeń żeńszenia i dzięki temu bogatemu 

składowi ma bardzo silne działanie regenerujące i odmładzające. Sproszko-

wany składnik pomaga przywrócić skórze tonus i sprężystość, zmniejsza 

obrzęki i spowalnia wiotczenie skóry wraz z wiekiem [Byczkowska 2012]. 

Rozgwiazdy. Ekstrakt z rozgwiazdy zawiera dużo kolagenu, wapnia i wita-

min. Ma właściwości regeneracyjne i sprawia, że skóra staje się jaśniejsza i bar-

dziej promienna [https://urodaizdrowie.pl]. 

Ryby 

Ryby mogą być stosowane w pielęgnacji ciała na kilka różnych sposobów. 

Jednym z nich jest wykorzystanie ich aktywności w ichtioterapii. Do tego zabie-

gu stosowana jest mała słodkowodna ryba − brzana ssąca (Garra rufa), która 

odżywiając się martwym naskórkiem oczyszcza ciało pacjenta, regeneruje, pie-

lęgnuje i relaksuje, wykonując tzw. rybi pedicure (fish pedicure) [Gorzel i in. 

2014]. 

Kolejny sposób oddziaływania na jakość naszego zdrowia, w tym stan naszej 

skóry, włosów i paznokci jest spożywanie głównie tłustych morskich ryb, takich 

jak: sardynki, tuńczyk, makrela, sardela, głowacz i flądra [Majewski 1992, Bur-

gess i Axelrod 2000, Ratz-Łyko 2013], które są bogatym źródłem kwasów tłusz-

czowych należących do NNKT, głównie omega-3 i omega-6. Kwas tłuszczowy 

omega-3 działa na skórę przeciwzapalnie oraz pomaga w leczeniu egzemy i łu- 

szczycy. Tłuszcz rybi – tran − pozyskiwany z wątroby dorszowatych, bardzo do-
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brze działa na skórę. W jego skład wchodzą głównie kwasy tłuszczowe omega 3: 

dokozaheksaenowy DHA i eikozapentaenowy EPA. Ponadto jest źródłem: glice-

rydów, witamin (A, D) oraz mikroelementów (jod, brom). Tran stosuje się w der-

matologii do leczenia odmrożeń, odleżyn, oparzeń, wrzodów i trudno gojących się 

ran. Tłuszcz z wątroby rekina jest głównym źródłem alkilogliceroli i skwalenu  

o bogatej zawartości witamin A i D, które są ważne dla skóry. Rekin  jest rów-

nież źródłem pozyskiwania naturalnego kolagenu. Tłuszcz ryb w postaci utwar-

dzonej wykorzystywany jest do produkcji kredek do warg i specjalnych prepara-

tów do makijażu teatralnego [Marzec 2005].  

Trzecim sposobem wykorzystania potencjału niektórych gatunków ryb (jak 

np.: bieługa Huso huso maeorticus, jesiotr zachodni Acipenser sturio oraz siew-

ruga Acipenser stellatus) do pielęgnacji ciała i twarzy jest ikra samic zwana ka-

wiorem [Marzec 2005]. Zawiera ona aminokwasy, białka, witaminy (A, B5, D, 

E) i składniki mineralne (fosfor, potas, jod, krzem, selen, magnez, cynk) [Wirth  

i in. 2000, Ratz-Łyko 2013, Gorzel i in. 2015]. Kawior jest cennym źródłem 

kwasów tłuszczowych, występujących w postaci triglicerydów i fosfolipidów (n-

3, n-6) [Wirth i in. 2000]. Działanie kawioru polega na obkurczeniu naczyń 

krwionośnych, zmniejszeniu wrażliwości termoreceptorów w skórze (schła-

dzanie), łagodzeniu podrażnień, wzmacnianiu funkcji obronnych skóry, wy-

równaniu kolorytu naskórka oraz odżywianiu i nawilżaniu [Kowalska-Wochna 

2009]. Wskazanie do zabiegu z użyciem preparatu kawiorowego to przede 

wszystkim wrażliwa cera naczyniowa ze skłonnością do podrażnień oraz trą-

dzik różowaty. Kawior stosowany jest przede wszystkim w zabiegach przeciw-

starzeniowych [Wirth i in. 2000, Ratz-Łyko 2013]. Pomimo wysokiej ceny 

tego surowca preparaty, w których jest zawarty, cieszą się dużą popularnością 

[http://kosmetologiaestetyczna.com].  

Ssaki 

Wieloryby (potoczna nazwa ssaków z rzędu waleni) są największymi zwie-

rzętami zamieszkującymi Ziemię. Od wieków poławiane są przede wszystkim 

dla tłuszczu, ale także dla mięsa. Tłuszcz z wątroby wieloryba jest bogaty w witami-

nę D. Bierze udział w procesach metabolicznych organizmu, jest odpowiedzialny za 

produkcję niektórych hormonów i wzrost komórek. Zawiera także substancje, które  

w przeciwieństwie do witamin A i D nie mogą być uzyskane z innych produktów, 

głównie kwasy tłuszczowe, takie jak: kwasy larinowy, olinowy, palmitynowy, paję-

czakowy i inne, obecne w warstwie podskórnej tego ssaka. W kosmetologii tłuszcz 
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stosuje się w celu nawilżenia skóry, aby nadać jej jędrność i elastyczność, wzmacnia on 

także włosy i paznokcie [Stachura 2021].  

Ambra to wydzielina kaszalota o konsystencji wosku, jest patologicznym 

tworem powstającym w wyniku podrażniania ścian jelit kaszalota, zwykle 

waży kilka kilogramów, ale może osiągać nawet 450 kg. Używa się  jej jako 

popularnego surowca w przemyśle perfumeryjnym − pachnie odrażająco, ale 

po pewnym czasie wydziela zapach piżma [https://encyklopedia.pwn.pl;  

https://www.medianauka.pl] 

Podsumowanie 

Hydrobionty, czyli organizmy, których życie jest ściśle związane ze środowi-

skiem wodnym, stanowią bogate i cenne zasoby wykorzystywane w biokosme-

tologii oraz szeroko pojętej odnowie biologicznej. Forma ich zastosowania jest 

niezwykle szeroka i wieloaspektowa: od wykorzystania ich aktywności przyży-

ciowej,  tkanek (materiał organiczny i mineralny), zastosowanie zewnętrznie na 

ciało lub do wewnątrz, rodzaj oddziaływania, po szeroką gamę różnorodnych 

produktów. Ich wpływ na nasze zdrowie oraz kondycję naszego ciała jest prze-

bogaty. Przejawia się jako działanie ochronne przed zewnętrznymi patogenami 

chorobotwórczymi czy pielęgnacyjne, m.in. nawilżające, wygładzające, łago-

dzące, oczyszczające, regenerujące, odżywiające, ujędrniające, poprawiające 

ukrwienie i dotlenienie skóry. Ponadto hydrobionty biorą udział w regulacji 

procesów odnowy komórkowej i złuszczania naskórka oraz syntezie kolagenu, 

wygładzają skórę, poprawiają jej elastyczność, spłycają drobne zmarszczki, 

przeciwdziałają fotostarzeniu się skóry oraz zapobiegają powstawaniu przebar-

wień. Oddziałują one na skórę relaksująco, łagodząco, powlekająco, immuno-

stymulująco, ochronnie, rewitalizująco, powodując efekty odmłodzenia skóry. 

Mają one również szereg różnych funkcji związanych z  przeciwdziałaniem sta-

rzeniu się skóry, np. ochroną przed promieniowaniem UV, a także działają wy-

szczuplająco i antycellulitowo. Hydrobionty znajdują również bardzo szerokie 

zastosowanie w pielęgnacji włosów i paznokci.  

Ich efekt leczniczy polega na działaniu przeciwzapalnym, immunostymulują-

cym i gojącym, regulacji metabolizmu skóry, wpływie na prawidłowy wzrost 

nabłonka, zapobieganiu nadmiernemu złuszczaniu naskórka, regulacji czynności 

gruczołów łojowych, łagodzeniu zaczerwienienia, polepszaniu mikrocyrkulacji 

krwi oraz wzmacnianiu ściany naczyń włosowatych.  

Tak szeroki wachlarz możliwości zastosowań hydrobiontów manifestuje się 

w bardzo bogatej ofercie różnorodnych form produktów, jak m.in. kremy, płyny, 
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pianki, żele, mleczka, peelingi, emulsje, mgiełki, maski, podkłady, odżywki, 

balsamy czy szampony. Hydrobionty mogą być także stosowane jako dodatki 

polepszające właściwości organoleptyczne, np. do stabilizacji i konserwacji pro-

duktów, jako środki zagęszczające i emulgatory. Jako suplementy diety wspo-

magają efekty zabiegów kosmetycznych. Występują jako tabletki, kapsułki, 

a także w formie sproszkowanej, którą można dodawać do potraw.  

Tak bogate i wielostronne wykorzystanie hydrobiontów umożliwia każdemu 

z szerokiego grona konsumentów, pacjentów lub klientów dobranie właściwego 

dla siebie specyfiku. 
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logii wybranych przedstawicieli organizmów należących do różnych grup systematycz-

nych, ściśle związanych ze środowiskiem wodnym. Przedstawiono ich różnorodne za-

stosowanie w kosmetykach działających ochronnie, odżywczo, regeneracyjnie, a także 

ujędrniająco, łagodząco, przeciwzapalnie, gojąco oraz oczyszczająco. Opisano również 

możliwość ich wykorzystania w formie przyżyciowej, w bezpośrednim kontakcie ze 
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Toksyczność mikroplastiku w produktach kosmetycznych 

 

Krzysztof  Tutaj1 , Magdalena Szydłowska-Tutaj2  

 

Istnienie mikroplastiku po raz pierwszy opisano w 2004 r. Choć wykazano 

wtedy, że mikroskopijne fragmenty plastiku są powszechne w środowisku mor-

skim, jednak problem niekontrolowanego rozprzestrzeniania się toksycznych 

związków z udziałem granulek plastiku (o średnicy 1−5 mm) z tworzyw 

sztucznych został zauważony już wcześniej [Mato i in. 2001, Thompson i in. 

2004]. Użycie plastiku w świecie zwiększa się z roku na rok. Tworzywa 

sztuczne są wykonane z naturalnych materiałów, które przeszły kilka proce-

sów chemicznych i reakcji fizycznych. Głównie stosuje się polimeryzację  

i polikondensację, podczas których elementy rdzenia są zasadniczo prze-

kształcane w łańcuchy polimerowe. Użycie przemysłowych dodatków, takich 

jak pigmenty, plastyfikatory i stabilizatory, pozwala na tworzenie różnorod-

nych tworzyw sztucznych do wielu zastosowań. Po utylizacji odpady  

z tworzyw sztucznych są narażone na działanie czynników biologicznych, 

chemicznych i środowiskowych i rozpadają się na ogromne ilości mikro-

plastików (nazwa może być myląca, ponieważ za mikroplastik przyjmuje się 

cząstki o wymiarach <5 mm) i nanoplastików (<0,1 μm lub <1 µm) [Galgani 

i in. 2013, Song i in. 2017, Gigault i in. 2018].  

Niewiele badań dotyczy ilości, odmian i toksyczności nanoplastików oraz ich 

wpływu na zdrowie ludzi. Pojedyncza cząsteczka mikroplastiku rozpada się na 

miliardy nanocząstek, co sprawia, że zanieczyszczenie nanoplastikami jest po-

wszechne na całym świecie. Jest prawdopodobne, że nanoplastiki są bardziej 

szkodliwe niż mikroplastiki, ponieważ ich średnica pozwala przenikać przez 

skórę [Jatana i in. 2016]. 
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Źródła mikroplastiku 

Mikro- i nanoplastiki pochodzą zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i wtór-

nych. Pierwotne cząstki mikroplastiku są celowo wytwarzane w mikroskali i są 

kluczowymi składnikami produktów kosmetycznych, m.in. w peelingach, my-

dłach do mycia rąk, środkach czyszczących, pastach do zębów i produktach 

biomedycznych. Pierwotne cząstki mikroplastiku, szczególnie te o średnicy od  

1 do 5 μm występują w różnych kształtach i kolorach [Rochman i in. 2019]. 

Często są kuliste i wykonane z wielu rodzajów tworzyw, najpopularniejsze  

z nich to polietylen (PE), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PCW), polisty-

ren (PS), poliuretan (PUR) oraz politereftalan etylenu (PET) [Cheung i Fok 

2017, Islam i in. 2019, Hwang i in. 2020, You i in. 2020]. Produkty makropla-

styczne, które rozpadają się na mikronowe i mniejsze cząstki, są wtórnym źró-

dłem mikro- i nanoplastików. Powstają w wyniku rozkładu przez mikroorgani-

zmy, procesy wietrzenia oraz działanie słonecznych promieni UV na większe 

fragmenty tworzyw sztucznych pochodzących z opon samochodowych, odzieży, 

powłok lakierniczych, wycieków granulatów lub proszków przedprodukcyjnych 

[Thompson i in. 2004, Zettler i in. 2013, Andrady 2015]. 

Mikroplastiki stanowią zróżnicowaną klasę zanieczyszczeń obejmującą róż-

nej wielkości i kształtów struktury (np. koraliki, fragmenty, włókna, piany). 

Mają złożony skład, w tym materiały i mieszaniny polimerowe chemikaliów 

(resztkowe monomery, dodatki i hydrofobowe środowisko zanieczyszczenia) 

[Koelmans i in. 2016, Rochman i in. 2019]. 

Ponieważ mikro- i nanoplastik są niezwykle małe, procesy oczyszczania 

ścieków nie są w stanie ich odfiltrować, a zatem cząsteczki plastiku zostają 

wprowadzone do rzek i oceanów, a także do systemu zaopatrzenia w wodę słod-

ką. Ponadto obecne są w glebie, a dzięki naturalnej erozji dostają się również do 

rzek i oceanów [Yee i in. 2021]. Ponadto na mikroplastikach rośnie biofilm, 

który może stać się źródłem szkodliwych mikroorganizmów [Ribeiro i in. 2019]. 

Cząstki mikroplastiku stanowią materiał sorpcyjny dla szeregu trwałych zanie-

czyszczeń organicznych (TZO lub POPs, z ang. persistent organic pollutants) 

jak fenantren oraz dichlorodifenylotrichloroetan (DDT) [Bakir i in. 2012, Na-

pper i in. 2015]. Dlatego tak ważne wydaje się, aby ustalić, jakie skutki nega-

tywne dla zdrowia i życia człowieka może on wywoływać. 

 



 235 

Drogi wnikania mikroplastiku do organizmu człowieka 

Istnieją trzy podstawowe drogi przedostania się mikroplastików i nanoplasti-

ków do ludzkiego organizmu: przez połknięcie, wdychanie i kontakt ze skórą 

[Prata i in. 2020, Rahman i in. 2021]. Połknięcie cząstek plastiku jest najczęst-

szym sposobem przedostawania się cząstek plastiku do ludzkiego organizmu. 

Pobierany jest on z pożywieniem i napojami, np. solą, miodem, wodą (95% 

sprzedawanych wód w butelkach zawiera średnio 10,4 cząstek/litr) czy piwem 

[Liebezeit i Liebezeit 2013, 2014, Karami i in. 2017, Shopova i in. 2020]. Wdy-

chanie unoszących się w powietrzu cząstek plastiku wewnątrz pomieszczeń  

z tekstyliów syntetycznych oraz z zewnątrz z zanieczyszczonego aerozolu, np.  

z fal oceanicznych, cząstek nawozów, z oczyszczalni ścieków lub opadów at-

mosferycznych [Dris i in. 2016, Prata 2018]. Kontakt ze skórą cząstek plastiku  

z produktów ochrony zdrowia i urody jest kolejnym, lecz najmniej kluczowym 

sposobem przedostawania się nanoplastików do organizmu człowieka. Skóra jest 

chroniona przez warstwę rogową, najbardziej zewnętrzną warstwę, która tworzy 

barierę przed różnymi urazami, związkami chemicznymi i czynnikami mikrobio-

logicznymi. Cząstki plastiku mogą być wprowadzane na skórę przez produkty 

zdrowotne i kosmetyczne lub poprzez kontakt z wodą zanieczyszczoną nano-

plastikiem. Pierwotne nanoplastiki występujące w peelingach do ciała i twarzy, 

pastach do zębów, które są stosowane miejscowo wydają się nieszkodliwe, jeżeli 

błona śluzowa bądź skóra nie są uszkodzone. Ponieważ mikro- i nanoplastiki są 

hydrofobowe, przewiduje się, że wchłanianie przez warstwę rogową przez za-

nieczyszczoną wodę jest mało prawdopodobne, chociaż cząsteczki plastiku mo-

gą dostać się do organizmu przez gruczoły potowe, rany skóry lub mieszki wło-

sowe [Alvarez-Román i in. 2004]. Również w przypadku przerwania i ran mi-

gracja jest możliwa. Niemniej jednak badania Sykes i in. [2014] wykazały, że 

cząstki nanoplastiku mniejsze niż 100 nm przenikają przez nienaruszoną skórę. 

W świetle badań Hernandez i in. [2017] w produktach kosmetycznych (peeling 

do twarzy) występują nanocząstki tworzyw sztucznych (nanoplastik) znacznie 

mniejsze niż 100 nm, więc nie należy wykluczyć bezpośredniej migracji nano-

plastiku z produktów kosmetycznych do organizmu człowieka. 

Potencjalne toksyczne oddziaływanie mikroplastiku i nanoplastiku  

na ludzkie zdrowie 

Obecność mikroplastiku w kosmetykach budzi ogromne kontrowersje  

i niepokój odnośnie bezpieczeństwa ich stosowania − jak by nie było −  
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codziennie w naszym życiu. W ramach kategorii tworzyw sztucznych używanych 

w preparatach kosmetycznych stosuje się wiele różnych typów polimerów i ko-

polimerów. Przykładowe związki z tworzywa sztucznego, obecnie stosowane 

jako składniki produktów do pielęgnacji osobistej i kosmetyków (PCCPs,  per-

sonal care and cosmetics products), to m.in. PP − polipropylen, PE – polietylen, 

PS – polistyren, PET – tereftalan politetylenu, Teflon [European Commission 

2016]. Funkcje tych materiałów w produktach obejmują m.in. tworzenie błony, 

regulację lepkości, kondycjonowanie skóry, środki utrwalające, stabilizację 

emulsji i wiele innych. Składniki z tworzyw sztucznych spełniają te funkcje 

w szerokiej gamie produktów kosmetycznych i higieny osobistej, takich jak: 

mydło, szampon, dezodorant, pasta do zębów, kremy na zmarszczki, środki na-

wilżające, kremy do golenia, filtry przeciwsłoneczne, maseczki do twarzy, pro-

dukty do makijażu (np. pomadki, szminki lub cienie do oczu) oraz płyny do 

kąpieli dla dzieci [Leslie 2014, European Commission 2016].  

Potencjalnie toksyczny jest nie tylko sam plastik, a różnego rodzaju dodatki, 

które się w nim znajdują, a więc plastyfikatory, wypełniacze, barwniki, stabiliza-

tory, metale i różne inne środki chemiczne stosowane w celu nadania plastikowi 

pożądanych właściwości [ECHA 2021b]. Maksymalne dopuszczalne stężenia 

poszczególnych składników regulują m.in. przepisy rozporządzenia (WE) 

nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 

w zakresie chemikaliów (REACH) [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.]. I tak stężenie kadmu 

w mieszaninach i wyrobach wytwarzanych z syntetycznych polimerów chlorku 

winylu, poliuretanu, polietylenu, octanu celulozy i innych nie może przekraczać 

0,01% masy. Substancje (mogą to być tworzywa sztuczne), które są zaklasyfi-

kowane jako rakotwórcze, jako działające mutagennie na komórki rozrodcze lub 

działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B nie są wprowadzane 

do obrotu lub stosowane jako substancje, jako składniki innych substancji lub 

w mieszaninach, do powszechnej sprzedaży. Nie wprowadza się do obrotu 

w celu powszechnej sprzedaży wyrobów, jeżeli ich jakakolwiek część składowa 

z tworzyw sztucznych, która wchodzi w bezpośredni oraz przedłużony lub krót-

kotrwały, powtarzający się kontakt z ludzką skórą lub jamą ustną w normalnych 

bądź możliwych do przewidzenia warunkach stosowania, zawiera więcej niż 

1 mg/kg jakiegokolwiek WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) 

[NIK 2021]. Tworzywa sztuczne mogą zawierać substancje wzbudzające szcze-

gólnie duże obawy (SVHC) [ECHA 2021a]. 

Niewiele jest danych dotyczących bezpośredniego potencjalnego działania 

mikroplastiku na organizm człowieka. U pracownic drukarni narażonych na 
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obecność w powietrzu nanocząstek poliakrylowych rozwinęły się takie jed-

nostki chorobowe, jak zapalenie i zwłóknienie płuc oraz ziarniniaki 

w opłucnej (o średnicy 30 nm) [Song i in. 2009]. Znacznie większa jest 

ilość badań substancji stanowiących składniki nano- i mikroplastiku. Naj-

częściej poddawane badaniom toksyczności były nanocząstki polstyrenowe 

(PSNPs). Badania Mahler i in. [2012] wykazały, że spożywanie PSNPs 

o średnicy 50 nm zwiększało pobieranie żelaza z przewodu pokarmowego, co

sugeruje, że wpływają one na właściwości nabłonka jelita. Nanocząstki PS wraz

z towarzyszącymi im zanieczyszczeniami (m.in. piren, bisfenol A) sprzyjają

niepożądanemu procesowi agregacji i włóknienia insuliny [Li i in. 2021]. Poda-

wane szczurom z pokarmem nanocząstki PS (o średnicy 0,1–1 µm) odkładały się

w tkance przewodu pokarmowego oraz w wątrobie i zmniejszały wydzielanie

śluzu, powodowały dysbiozę mikrobiomu i zaburzały metabolizm lipidów

w wątrobie [Jani i in. 1989, Lu i in. 2018]. Ponadto w innych badaniach wyka-

zano u potomstwa szczurów karmionych paszą z PSNPs stłuszczenie wątroby

oraz zwiększone ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych [Luo i in. 2019].

Rozwiązaniem problemu braku badań toksyczności u człowieka wydaje się 

opracowanie platformy „organ-on-a-chip”, która pozwoli określić wpływ nano-  

i mikroplastiku na poszczególne narządy człowieka [Lu i Radisic 2021]. 

Bezpieczeństwo kosmetyków 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w Polsce weszła w życie Ustawa o produktach 

kosmetycznych z dnia 4 października 2018 r (Dz.U. z 2018 r., poz. 2227). Usta-

wa ta reguluje przede wszystkim kwestię odpowiedzialności producen-

tów i dystrybutorów produktów kosmetycznych. Wprowadza system informo-

wania o ciężkich działaniach niepożądanych produktów kosmetycznych stoso-

wanych na terytorium RP.  

Analogicznie do systemu wczesnego ostrzegania w branży spożywczej, żyw-

ności, tj. systemu RASFF (Rapid alert system for food and feed, system wcze-

snego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) dla produktów nie-

żywnościowych, w tym produktów kosmetycznych, ma zastosowanie system 

RAPEX (Europejski system szybkiej wymiany informacji o produktach nie-

bezpiecznych) [European Commission 2021]. Każde ostrzeżenie zawiera in-

formacje na temat rodzaju produktu uznanego za niebezpieczny, opis zagrożenia 

oraz opis działań podjętych przez podmiot gospodarczy lub zarządzonych przez 

organ. Każde ostrzeżenie jest analizowane przez organy właściwe dla kraju 

podmiotu wprowadzającego produkt na rynek. 
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W tabeli 1 zostały przedstawione zgłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa do-

tyczące produktów kosmetycznych za I kwartał 2021 r. W większości ostrzeże-

nia te dotyczą zagrożeń chemicznych, w tym obecność metali ciężkich, związ-

ków chemicznych mogących powodować zagrożenie zdrowia i życia użytkow-

ników. W liście tej nie ma związków chemicznych wskazujących na możliwość 

zanieczyszczenia kosmetyków mikroplastikiem, a dokładniej markerami, które 

wchodzą w skład mikroplastików. Może to oznaczać, że temat ten wciąż jest 

mało zbadany. Może na to wpływać brak odpowiedniej wiedzy i metod badaw-

czych. Raport Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2021 r. wskazuje, że na razie 

zarówno w unijnym, jak i polskim prawodawstwie, nie określono dopuszczal-

nych stężeń mikrocząstek plastiku w wodzie pitnej i żywności, co uniemożliwia 

prowadzenie badań w tym zakresie [NIK 2021]. Z powodu braku uregulowań w 

prawie unijnym i polskim organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie uwzględ-

niały w zaplanowanych działaniach badań zawartości mikroplastiku 

w wodzie pitnej i żywności. Dopiero 12 stycznia 2021 r. weszła w życie prze-

kształcona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którą będzie można 

prowadzić monitoring mikroplastiku w wodzie [Directive (EU) 2020/2184 of the 

European Parliament and of the Council of 16 December 2020]. Komisja Euro-

pejska dostała czas na przyjęcie procedury badawczej w tym zakresie do 

12 stycznia 2024 r. [NIK 2021]. Znajduje to niejako potwierdzenie w tym, że 

wydany przez Naukowy Komitet Bezpieczeństwa Konsumenta Komisji Euro-

pejskiej przewodnik dotyczący oceny bezpieczeństwa nanomateriałów w kosme-

tykach nie wyszczególnia metod badawczych do określania zawartości i tok-

syczności nanoplastiku [SCCS 2020]. Aktualnie w Europejskiej Agencji Chemi-

kaliów toczy się dla nich proces wprowadzania nowych ograniczeń. Ocena 

wniosku złożonego przez Europejską Agencję Chemikaliów jest dyskutowana 

na Komitecie ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz w Komitecie ds. Analiz Społeczno-

Ekonomicznych (SEAC). Propozycja ograniczeń dotyczy zakazu wprowadzania 

do obrotu substancji w jej postaci własnej lub w mieszaninie jako mikroplastiku 

w stężeniu równym lub większym niż 0,01% wag./wag. Ograniczenia będą do-

tyczyły wielu branż, takich jak: przemysł kosmetyczny, detergenty, nawozy 

sztuczne czy środki ochrony roślin [NIK 2021]. 



 

Tabela 1. Przykładowe zgłoszenia w bazie RAPEX  dotyczące produktów kosmetycznych od stycznia do marca 2021 r. 

Rodzaj 

kosmetyku 
Kraj 

Rodzaj 

zagrożenia 
Szczegóły zagrożenia Zagrożenie Decyzja 

Pasta 

do zębów 

Indie mikrobiolo-

giczne 

Produkt jest mikrobiologicznie zanieczysz-

czony mezofilnymi bakteriami tlenowymi, 

drożdżami i pleśnią (mierzone wartości  

10 500 cfu/g); zidentyfikowano Pseudomo-

nas i organizmy tworzące zarodniki tlenowe 

Mikroorganizmy mogą potencjalnie 

powodować choroby u niektórych kon-

sumentów, zwłaszcza u osób z osłabio-

nym układem odpornościowym 

Wstrzymanie sprzedaży 

Henna 

proszek 

do barwienia 

skóry 

Indie chemiczne Produkt zawiera 2-hydroksy-1,4-naftochinon 

do 0,14% masy 

2-hydroksy-1,4-naftochinon powoduje

poważne podrażnienie oczu i skóry.

Jest szkodliwy w przypadku połknięcia

i może powodować podrażnienie dróg

oddechowych

Wycofany z rynku 

Zielone serum 

do stosowania 

miejscowego 

Australia mikrobiolo-

giczne 

Produkt jest mikrobiologicznie zanieczysz-

czony mezofilnymi bakteriami tlenowymi  

i drożdżami (mierzone wartości 1 200 000 

cfu/g dla mezofilnych bakterii tlenowych  

i 150 000 cfu/g dla drożdży) 

W przypadku stosowania na uszkodzoną 

skórę lub kontaktu z oczami produkt 

może powodować zakażenie lub podraż-

nienie 

Zablokowano przewóz 

na granicy 

Krem 

o działaniu

rozjaśniającym

i odżywczym

Pakistan chemiczne Zawiera rtęć 

15590 mg/kg 

8061 mg/kg 

7502 mg/kg 

Rtęć gromadzi się w organizmie i może 

uszkodzić nerki, mózg i układ nerwowy; 

ponadto może wpływać na reprodukcję  

i nienarodzone dziecko 

Zakaz wprowadzenia pro-

duktu do obrotu; odzyska-

nie produktu od użytkow-

ników końcowych 



  

Krem 

o działaniu

rozjaśniającym

i odżywczym

Wybrzeże 

Kości 

Słoniowej 

chemiczne Zawiera propionian klobetazolu  

0,021% masy 

0,0062% masy 

0,0044% masy 

Ekspozycja na ten związek może powo-

dować podrażnienie skóry i prowadzić 

do zaburzeń hormonalnych 

Odzyskanie produktu od 

użytkowników końcowych 

Zestaw 

do wybielania 

zębów 

Brazylia chemiczne Produkt zawiera zbyt dużo fluorku sodu − 

do 2% masy 

W wysokim stężeniu fluorek sodu może 

powodować plamy w szkliwie zębów 

(fluoroza dentystyczna); w umiarkowa-

nej do ciężkiej postaci fluorozy zęby są 

również osłabione i doznają trwałego 

uszkodzenia fizycznego; przewlekłe 

nadmierne wchłanianie fluorku sodu 

może powodować stwardnienie kości, 

zwapnienie więzadeł i nagromadzenie na 

zębach; nadmierne spożycie fluorku sodu 

może być również toksyczne w przypad-

ku połknięcia, powoduje poważne po-

drażnienie oczu i podrażnienie skóry 

Zablokowanie przywozu 

na granicy 

Lakier 

do paznokci 

Chińska 

Republika 

Ludowa 

chemiczne Produkt zawiera nadmierną ilość 

n-Nitrosodietanoloaminy (NDELA)

110 µg/kg mc

NDELA jest nitrozoaminą, która może 

powodować raka poprzez spożycie lub 

narażenie skóry 

Wycofanie produktu 

z rynku 

Mleczko 

do mycia rąk 

Niemcy chemiczne Produkt zawiera ołów 150 mg/kg mc Ołów jest szkodliwy dla zdrowia ludz-

kiego, ponieważ gromadzi się w organi-

zmie i może uszkodzić nienarodzone 

dziecko 

Odzyskanie produktu od 

użytkowników końcowych. 

Produkt wykryto i wycofano 

w Polsce 



 

Szampon 

i odżywka 

nieznany chemiczne Ze względu na charakterystyczny wygląd, 

formę, kolor i rozmiar produkt może być 

mylony ze środkami spożywczymi przez 

dziecko lub osobę podatną na zagrożenia 

Prawdopodobieństwo spożycia produktu 

jest niskie, ale efekty mogą być niebez-

pieczne, ponieważ produkt zawiera środ-

ki powierzchniowo czynne; są to środki 

pieniące, które po aspiracji, mogą powo-

dować chemiczne zapalenie płuc (może 

być śmiertelne u dzieci i osób w pode-

szłym wieku) 

Oznaczenie produktu od-

powiednimi ostrzeżeniami 

o zagrożeniach. Produkt

wykryty m.in. w Polsce

Produkt 

do stylizacji 

włosów 

Belgia chemiczne Produkt zawiera cyklotetrasiloksan 4% Obecność cyklotetrasiloksanu jest zabro-

niona przez rozporządzenie kosmetyczne 

Wycofanie produktu 

z rynku 
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Podsumowanie 

Mikroplastik może być obecny w produktach kosmetycznych, jednak z nie-

licznych dotychczasowych badań wynika, że jego przenikanie z produktów ko-

smetycznych do organizmu człowieka jest ograniczone, a przez to działanie 

toksyczne jest marginalne. Konsumenci są znacznie bardziej bezpośrednio nara-

żeni na mikro- i nanoplastik obecny w pożywieniu oraz powietrzu. Produkty 

kosmetyczne mogą być pośrednim źródłem narażenia na mikroplastik poprzez 

degradację opakowań oraz pozostałości preparatów zmywalnych, które trafiają 

do środowiska. 
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Streszczenie. Tworzywa sztuczne to jeden z tysięcy rodzajów składników, które są 

obecnie stosowane w produktach do pielęgnacji ciała i kosmetykach na całym świecie. 

Czas rozkładu różnych produktów kosmetycznych jest dłuższy niż czas życia konsumen-

tów, którzy ich używają. Rozbicie tworzyw sztucznych na mikro- i nanocząstki dopro-

wadziło do obaw o to, jak toksyczne są te tworzywa sztuczne dla środowiska i ludzi. 

Dostępne są badania odnośnie wpływu mikro- i nanotworzyw sztucznych na środowi-

sko, jednak bardzo niewiele jest badań nad wpływem mikroplastiku zawartego m.in. 

w kosmetykach na organizm człowieka na poziomie subkomórkowym lub molekularnym.  

Słowa kluczowe: kosmetyki, bezpieczeństwo kosmetyków, RAPE 
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Filtry chemiczne i fizyczne w kosmetykach przeciwsłonecznych 

oraz ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko naturalne 

 

Eliza Wargala1, Agnieszka Zalewska1, Martyna Sławska1,  

Magdalena Toporowska2  

Kosmetyki służące do ochrony przeciwsłonecznej są bardzo ważnym elemen-

tem profilaktyki skóry przed negatywnymi skutkami ekspozycji na promienio-

wanie ultrafioletowe, jak rumień, oparzenia słoneczne czy zwiększenie ryzyka 

występowania czerniaka, a także innych nowotworów skóry [Bojarowicz i Bart-

nikowska 2014]. Zasadnicze składniki kosmetyków przeciwsłonecznych to 

chemiczne (organiczne) i fizyczne (mineralne) filtry UV. Substancje te nie po-

winny przenikać w głąb skóry. Ponadto powinny charakteryzować się stabilno-

ścią, efektywnością stosowania przy niskich stężeniach i bezpieczeństwem użyt-

kowania. Najczęściej, aby uzyskać szerszy zakres ochrony przeciwsłonecznej,  

w recepturach preparatów fotoprotekcyjnych stosuje się kombinację filtrów che-

micznych i fizycznych. Stosowanie tych ochronnych substancji może wywierać 

negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne.  

Filtry chemiczne (organiczne) stosowane w kosmetykach  

przeciwsłonecznych 

Filtry chemiczne (organiczne) są ważnym elementem profilaktyki fotostarze-

nia się skóry. Są to substancje chemiczne, które wnikają w wierzchnie warstwy 

naskórka i absorbują promieniowanie UV i zamieniają je na nieszkodliwą ener-

gię cieplną [Litwinek i in. 2021, Rzepa i in. 2021]. Filtry UV charakteryzują się 

pochłanianiem części promieni krótkofalowych, natomiast odbijają promienie  

o długości fal powyżej 380 nm. Filtry organiczne dzieli się ze względu na spek-
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trum działania. Filtry o wąskim spektrum działania chronią skórę przed promie-

niami UVB o długości fal 280−320 nm. Filtry o szerokim spektrum działania 

chronią skórę przed promieniami UVA o długości 320−400 nm oraz przed pro-

mieniami UVB. Chemiczne filtry o średnim spektrum działania chronią skórę w 

głównej mierze przed promieniowaniem UVA [Bojarowicz i Bartnikowska 

2014].  

Kwas paraaminobenzoesowy (PABA) jest jednym z najstarszych filtrów sto-

sowanych do ochrony przeciwsłonecznej. Jego główną zaletą jest odporność na 

zmywanie podczas kąpieli wodnych oraz na ścieranie mechaniczne. Używanie 

tego rodzaju filtra może jednakże wywołać reakcje alergiczne i fototoksyczne 

[Lowe 2006]. Dużym stopniem bezpieczeństwa fotoalergicznego i fototoksycz-

nego charakteryzuje się oktokrylen (Octocrylene, ester 2-etyloheksylowy kwasu 

2-cyjano-3,3-difenyloakrylowego). Główną wadą oktykrylenu jest utrata odpor-

ności w wyniku kąpieli wodnych i działania potu [Wang i in. 2010].  

Łączną ochronę przed UVA i UVB zapewniają benzofenony i benzotriazole. 

Benzofenony wraz z innymi filtrami stanowią wzmożoną ochronę SPF (ang. sun 

protection factor – wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej). W produktach chronią-

cych przed promieniami UV stosuje się trzy benzofenony: Benzophenone-3 (ok-

sybenzon), Benzophenone-4, Benzophenone-5 [Krause i in. 2012]. Tinosorb M  

i Tinosorb S są filtrami, których ochrona przeciwsłoneczna polega na odbijaniu 

promieni UV. Oba filtry nie wywołują alergii i są pozytywnie tolerowane. Tino-

sorb M stosowany w produktach w stężeniu 10%, pomaga w stabilizacji filtrów 

UVA. Tinosorb S może być stosowany w stężeniu 10% i jest fotostabilny [Wang 

i in. 2010]. Tinosorb M i Tinosorb S mają zwiększony wpływ działania na pro-

mienienie UV, dzięki czemu nie stosuje się dużej ilości produktów promienio-

chronnych, zawierających w składzie dane filtry [Hüglin 2016]. Tinosorb S cha-

rakteryzuje się rozpuszczalnością w tłuszczach. Tinosorb M zbudowany jest  

z mikrocząsteczek o gramaturze 100−200 nm, które są zdyspergowane w fazie 

wodnej filtrów promieniochronnych [Chatelain i Gabard 2001, Kullavanijaya  

i Lim 2005].  

Ochronę chemiczną przed promieniami UVA zapewniają pochodne benzyli-

denokamfory i butylometoksydibenzoilometanu. Pochodna benzylidenokamfory 

określana jest jako Mexoryl SX. Filtr ten jest fotostabilny, szerokopasmowy  

i wodoodporny. Łączy się go z dwutlenkiem tytanu (TiO2) oraz Avobenzonem. 

Butylometoksydibenzoilometan znany jest jako Parsol 1789 lub Avobenzon. Jest 

filtrem fotoniestabilnym pomimo szerokiego spektrum działania. Aby zapewnić 

mu stabilność, łączy się go z filtrem UVB, często jest nim oktokrylen [Wang  

i in. 2010]. Bernerd i in. [2000] udowodnili, że Mexoryl przeciwdziała szkodli-

wemu działaniu wywołanemu przez promieniowanie UV: zmniejsza stopień 
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uszkodzenia DNA oraz upośledzenie układu odpornościowego. Prowadzi także 

do zmniejszenia ilości wytwarzanych rodników utleniających, a co za tym idzie 

− zmniejsza niestabilność warstwy melanocytów.  

Kosmetyki z filtrami chemicznymi mają wiele zalet − w przeciwieństwie do 

mineralnych nie barwią skóry, mają lżejszą konsystencję, dobrze się wchłaniają  

i nie pozostawiają tłustej warstwy na powierzchni skóry. Negatywnymi czynni-

kami są możliwe silne działanie na skórę, jej obciążanie, wysuszanie i możli-

wość podrażniania – szczególnie u osób o wrażliwej cerze. Filtry chemiczne 

mogą barwić tkaniny, w tym trwale włókna sztuczne. Misiuna-Rębisz i Dy-

zmann-Sroka [2012] przeprowadzili badania dotyczące wiedzy na temat bez-

piecznego korzystania z kąpieli słonecznych. Wśród przebadanych 339 respon-

dentów 49% osób, wychodząc na słońce, starało się pamiętać o użyciu filtrów 

UVA/UVB, 24% stosowało kremy jedynie w momencie opalania się, natomiast 

25% nigdy nie używało środków promieniochronnych. Kuros i in. [2019] prze-

prowadzili badania, w których 29% ankietowanych  zadeklarowało, że opaleni-

zna jest atrakcyjna, natomiast 60% czuje się lepiej, mając opaleniznę. Produkty 

promieniochronne użytkowało 62% przebadanych, jednak 61% nie umiało wyja-

śnić pojęcia SPF. 

Filtry fizyczne (mineralne) stosowane w kosmetykach przeciwsłonecznych 

Filtrami fizycznymi są substancje pochodzenia mineralnego, których funk-

cjonowanie polega na rozproszeniu promieniowania UV. Wyróżnia się dwie 

kategorie substancji: barwne pigmenty o wielkości cząsteczek 200–300 µm takie 

jak dwutlenek tytanu (TiO2), tlenek cynku (ZnO), tlenki żelaza (Fe2O3, Fe3O4), 

układ mika-tlenek tytanu (blaszki mikowe pokryte tlenkiem tytanu) oraz pig-

menty mikronizowane o wielkości cząsteczek 20–80 nm (nanocząsteczki) takie 

jak TiO2 i ZnO [Bojarowicz i Bartnikowska 2014]. Tlenek cynku znajduje zasto-

sowanie w kosmetykach używanych w ochronie przeciwsłonecznej skóry z me-

lazmą. Występuje powszechnie w produktach promieniochronnych i pudrach 

wykorzystywanych w kosmetykach kolorowych. Zamiennikiem tlenku cynku 

jest połączenie cynk-glicyna, zdolne do indukowania metalotioneniny (MT), co 

w rezultacie wzmacnia odporność na stres oksydacyjny spowodowany promie-

niowaniem UV oraz zmniejsza pojawianie się przebarwień [Kawamura i in. 

2018]. Tlenek tytanu (IV) TiO2 używany jest jako dodatek w produktach kosme-

tycznych i farmaceutycznych [Kowalkińska i Zielińska-Jurek 2020]. Absorpcja 

promieniowania UV przez cząstki TiO2 ma obszerne zastosowanie w produkcji 

kremów przeciwsłonecznych. Zmniejszenie się rozmiarów cząstek zwiększa 
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absorpcję promieniowania UV, aktywność fotokatalityczną i hydrofilowość TiO2 

[Gruszka i in. 2019].  

Aby ograniczyć skutki uboczne stosowania filtrów, w kosmetykach wyko-

rzystuje się powlekane tlenki metali [Lademann 2000]. Tlenki tytanu wymiesza-

ne z manganem charakteryzują się większą wydajnością niż TiO2 w substancjach 

promieniochronnych składających się z organicznych pochłaniaczy promieni 

UV [Wakefield i in. 2004]. Tlenek żelaza jako dodatek do substancji promienio-

chronnych mineralnych ma zmniejszoną zdolność ochrony przed promieniami 

UVA o skali 340−400 nm.  

Wyniki badań tlenku cynku (ZnO) zarówno przed, jak i po naświetlaniu 

sztucznym światłem słonecznym były zbliżone, co potwierdziło jego fotostabil-

ność [Mitchnick i in. 1999]. Filtr zaakceptowano do stosowania w substancjach 

promieniochronnych w 1998 r. jako bezpieczny i wykazujący pozytywne działa-

nie. Jednak w niewielkiej mierze związek ten może doprowadzać do reakcji 

alergicznych.  

Nanocząsteczki ZnO i TiO2 są uważane za najskuteczniejsze minerały, które 

chronią skórę przed szkodliwym promieniowaniem [Smijs i Pavel 2011]. Nieste-

ty niewiele wiadomo na temat krótko- i długoterminowych skutków zdrowot-

nych stosowania nanocząsteczek (cząsteczki od 1 do 100 nm) w kosmetykach. 

Istnieje wiele obaw dotyczących możliwych zagrożeń, mogących wyniknąć  

z penetracji nanomateriałów przez skórę i drogą wziewną [Gupta i Xie 2018].  

W związku z tym istnieje konieczność rozwoju badań nad wpływem nanoczą-

steczek na organizm ludzki, a każdy taki składnik kosmetyku musi być wyraźnie 

oznaczony terminem „nano” w wykazie składników, co reguluje Rozporządze-

nie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 

dotyczące produktów kosmetycznych [Dz.U. UE L 2009.342.59].  

Obecnie istnieje wiele organicznych i nieorganicznych filtrów UV, które są 

łącznie stosowane w formule kosmetyku w celu osiągnięcia trwałej ochrony 

przed promieniowaniem UVA/UVB przy zachowaniu wysokiego SPF (powyżej 

50) [Wang i in. 2013]. Rekomendowanymi substancjami chemicznymi chronią-

cymi przed promieniami UV są: arobenzony (Parsol), pochodne kamfory 

(Mexoryl), benzotriazole (Tinosorb). Wchodzą w skład kompozycji promienio-

chronnych o potwierdzonej naukowo mocy działania oraz wysokim stopniu bez-

pieczeństwa [Braun-Falco i in. 2004, Adamski i Kaszuba 2008, Fourtanier i in. 

2008]. Nie istnieją preparaty stanowiące 100% ochrony przed promieniowaniem 

UV. Dlatego też organizacje kosmetyczne, m.in. Colipa (The Cosmetic Toiletry 

and Perfumey Associtation), wymagają od producentów szczegółowych danych 

o wskaźniku SPF w produkcie. SPF powinien być dokładnie oznaczony na ety-

kiecie. SPF przypisuje się do wskazanych klas protekcji: niski 2–4–6, średni 8–
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10–12, wysoki 15–20–25, bardzo wysoki 30–40–50, ultra wysoki 50+. Zamien-

nikami SPF, stosowanymi do opisywania produktów promieniochronnych są: 

LSF, IP, FP, SF, BF [Holick 2008a]. 

Naturalne substancje promieniochronne i przeciwutleniacze  

W przemyśle kosmetycznym coraz większe znaczenie odgrywają substancje 

pochodzenia naturalnego, w tym mające właściwości fotoochronne. Najnowsze 

badania Piotrowskiej i in. [2019] wykazały, że kompozycja sproszkowanej fiole-

towej marchwi i aloesu z masłem kokosowym była najskuteczniejszym prepara-

tem ochronnym (48% skuteczności) spośród przebadanych. Zestawienie tych 

surowców może być pewną alternatywą dla kosmetyków zawierających filtry 

chemiczne. Kolejnym z surowców, który ma działanie ochronne przed promie-

niowaniem UV, jest masło shea [Tomaszkiewicz-Potępa i in. 2015]. W bada-

niach przeprowadzonych przez Niculae i in. [2014] wykazano właściwości anty-

oksydacyjne otrębów ryżowych i nanocząsteczek na bazie oleju z pestek malin 

w aspekcie właściwości fotoprotekcyjnych. Zredukowanie filtrów chemicznych 

do 3,5% przy jednoczesnym wykorzystaniu formulacji 10,5% olejów roślinnych 

pozwoliło na poprawę ochrony przeciwsłonecznej z 91% do 93% [Niculae i in. 

2014]. Witamina E jest przeciwutleniaczem, który może chronić skórę przed 

fotostarzeniem [Thiele i in. 2005]. Udowodniono również, że sproszkowane 

perły powstające w procesie mikronizacji pereł, poprawiają nawilżenie skóry, 

wzmacniając ochronę przed promieniowaniem UV. Dodatkowo składniki pereł 

zaabsorbowane w skórze mają wpływ na fizjologię keratynocytów, co powodu-

je, że skóra staje się gładka i bardziej elastyczna [Ratz-Łyko 2013]. Zeolit 

zwiększa odporność skóry na promieniowanie UV oraz na inne negatywne 

czynniki zewnętrzne [Miedziak 2003].  

β-karoten oraz α-tokoferol wykazują aktywność fotoprotekcyjną. Są antyok-

sydantami o właściwoścach hamujących reaktywne formy tlenu, stosowanymi  

w leczeniu i profilaktyce nadwrażliwości na światło, w zapobieganiu nowotwo-

rom skóry i przeciwdziałaniu starzeniu się pod wpływem światła UV [Holick 

2008b]. Połączenie kwasu askorbinowego z witaminą E, która ma potencjał 

regeneracyjny, skutkuje synergistycznym efektem [Greul i in. 2002, Burke 

2007]. Niektóre badania wskazują, że koenzym Q10 (CoQ10) jest w stanie 

zmniejszyć uszkodzenia i reakcję zapalną wywołane promieniowaniem UV 

[Žmitek i in. 2017]. 

Efekt ustrojowy ujawnia się zarówno po zastosowaniu ogólnym tych środ-

ków, jak i po użyciu miejscowym. Wielu badaczy wykazało, że naturalne sub-
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stancje pokarmowe, obfite w karotenoidy i flawonoidy, chronią przed promie-

niowaniem UV [Stahl i in. 2001, Marzec 2005, Stahl i in. 2006, Stahl i Sies 

2007]. Związki te nie działają blokująco na promieniowanie UV, ale zabezpie-

czają przed uszkodzeniami posłonecznymi. Wzmacniają właściwości zewnętrz-

ne środków promieniochronnych. Jednak w związku z tym że większość sub-

stancji naturalnych ma niewielkie właściwości fotoprotekcyjne, nie mogą one 

stanowić podstawy preparatów o wysokim współczynniku ochrony przeciwsło-

necznej i powinny być stosowane łącznie z filtrami mineralnymi lub chemicz-

nymi [Bojarowicz i Bartnikowska 2014]. 

Wpływ filtrów przeciwsłonecznych na środowisko naturalne 

Filtry UV stanowią źródło zanieczyszczeń. Trafiają do środowiska głównie 

za pośrednictwem ścieków z oczyszczalni i osadów ściekowych, wykorzystywa-

nych w rolnictwie jako nawóz lub wyrzucanych na wysypiska śmieci [Ramos  

i in. 2016]. Zanieczyszczenia chemiczne pochodzące z filtrów przeciwsłonecz-

nych i produktów do pielęgnacji ciała mogą być zagrożeniem dla raf koralowych 

na terenach, gdzie występuje duża gęstość zaludnienia, rozwinięta turystyka  

i ośrodki rekreacyjne [Mitchelmore i in. 2019]. Filtry słabo rozpuszczają się  

w wodzie, mają wysoką lipofilność i wysoką zawartość węgla organicznego, co 

powoduje utrudnienia w oczyszczaniu ścieków z tych substancji [Blüthgen i in. 

2014]. Badanie przeprowadzone w Korei przez Ekpeghere i in. [2016] wykazało 

zwiększenie ilości filtrów UV o ponad 25% w oczyszczalniach ścieków w okre-

sie letnim. Wzrost stężenia filtrów chemicznych UV, m.in. BP-3, w ściekach był 

powiązany ze zwiększoną liczbą turystów [Schaap i Slijkerman 2018]. Filtry UV 

są spłukiwane do basenów i wód powierzchniowych podczas aktywności rekrea-

cyjnych. Filtry organiczne mogą oddziaływać z chlorem, wytwarzając przy tym 

szkodliwe produkty przemiany, nazywane bromowanymi produktami przemiany 

[Sherwood i in. 2012, Manasfi i in. 2017, DiNardo i Downs 2018].  

Organiczne i nieorganiczne filtry UV mogą być poddane procesowi fotode-

gradacji, powodując podwyższenie stężenia reaktywnych form tlenu, oddziałując 

toksycznie na fitoplankton [Sánchez-Quiles i Tovar-Sánchez 2015]. Brausch  

i Rand [2011] przeprowadzili badania związane z bioakumulacją filtrów, wyka-

zując większe stężenia oksybenzonu (Benzophenone-3) w rybach niż w wodzie. 

Badania na pospolitej roślinie wodno-błotnej Cyperus alternifolius L. wykazały, 

że ma ona właściwości absorbujące oksybenzon, dzięki systemowi korzeniowe-

mu, który kumuluje związki chemiczne w swoich tkankach. Roślina metabolizu-

je oksybenzon w związek mniej toksyczny [Chen i in. 2017]. W tej grupie pro-
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duktów promieniochronnych znajdują się m.in.: oxybenzon, awobenzon. Oxy-

benzon jest substancją, na którą należy zwrócić uwagę pod względem bezpie-

czeństwa. Protektory słoneczne w 4% absorbują oxybenzon w głębsze warstwy 

skóry i mogą doprowadzić do nieprawidłowości w gospodarce hormonalnej 

[Gonzalez i in. 2006, Whiteman i in. 2019]. Oksybenzon z otokarboksylem zo-

stały zakazane na Hawajach. Udowodniono ich negatywne skutki w postaci wy-

bielania raf koralowych. Do wód trafiają z oczyszczalni ścieków, w wyniku 

usuwania ze skóry podczas kąpieli i pływania. Stężenie w wodzie tych substan-

cji jest największe w okolicach plaż [Danovaro i in. 2008, Tsui i in. 2014, He 

i in. 2019]. 

Wpływ związków chemicznych obecnych w filtrach na działanie hormonów 

Niektóre związki chemiczne obecne w produktach ochrony przeciwsłonecz-

nej mogą wpływać negatywnie na działanie hormonów [Wang i in. 2016, Paul 

2019]. Wyczerpujące informacje podaje Wang i in. [2016] w jednej z najnow-

szych prac na ten temat. Na przykład wiele benzofenonów zidentyfikowano jako 

substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Były one zaangażowane w za-

burzenia układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnego [Wang i in. 2016]. 

W różnych biotestach in vivo, in vitro i in silico benzofenony wykazywały wiele 

efektów zaburzających gospodarkę hormonalną w stosunku do receptora estro-

genowego, androgenowego, progesteronowego. Dioksybenzon oraz oktinoksat 

wpływały na zwiększenie częstotliwości występowania raka sutka u osób stosu-

jących filtry z tymi składnikami oraz utrudniały czas powrotu do zdrowia.  

Dioksybenzon wpływał także na zmniejszanie płodności [Dębska 

i in. 2010, Sikora i in. 2018]. Struktura benzofenonu sprawia, że związek ten 

może wnikać przez łożysko do płodu i wywierać wpływ na masę urodzeniową 

dzieci [Krause i in. 2012]. Wykazano również, że benzofenony ulegają konwer-

sji do 4-hydroksybenzofenonu po ekspozycji na światło słoneczne, co wskazuje 

na potencjalne ryzyko estrogenowe stosowania filtrów przeciwsłonecznych za-

wierających te substancje [Hayashi i in. 2006]. Ponadto pełna ochrona przed 

promieniowaniem UV za pośrednictwem odzieży i filtrów UV prowadzi do nie-

doboru witaminy D ze wszystkimi znanymi negatywnymi skutkami dla ogólne-

go stanu zdrowia [Birkhäuser 2016]. 
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Podsumowanie 

Produkty kosmetyczne zawierające filtry UV są ważnym elementem ochrony 

skóry przed negatywnymi skutkami ekspozycji na promieniowanie ultrafioleto-

we. Filtry dzielą się na fizyczne i chemiczne. Dodatkowymi, pozytywnymi 

aspektami stosowania produktów z filtrami chemicznymi są: brak zabarwienia 

skóry, lżejsza konsystencja, dobra wchłanialność i brak tłustej warstwy na po-

wierzchni skóry. Badania wykazały właściwości chroniące przed promieniowa-

niem UV również naturalnych substancji pokarmowych, bogatych w karotenoi-

dy i flawonoidy. Filtry przeciwsłoneczne i produkty do pielęgnacji ciała są źró-

dłem zanieczyszczeń chemicznych w środowisku i mogą być niebezpieczne na 

przykład dla raf koralowych na obszarach turystycznych, obszarach przy ośrod-

kach rekreacyjnych oraz terenach o dużej gęstości zaludnienia. Niektóre sub-

stancje stosowane jako filtry UV mogą wpływać negatywnie na gospodarkę 

hormonalną. 
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Streszczenie. Produkty kosmetyczne do ochrony przeciwsłonecznej stanowią ważny 

element profilaktyki skóry przed negatywnymi skutkami ekspozycji na promieniowanie 

ultrafioletowe. Zasadniczymi składnikami kosmetyków przeciwsłonecznych są che-

miczne (organiczne) i fizyczne (mineralne) filtry UV. Najczęściej, aby uzyskać szerszy 

zakres ochrony przeciwsłonecznej, w recepturach preparatów fotoprotekcyjnych stosuje 

się kombinację filtrów chemicznych i fizycznych. Stosowanie tych ochronnych substan-

cji może wywierać negatywny wpływ na zdrowie człowieka, powodując alergie skórne, 

https://doi.org/10.1111/1753-6405.12873


 

a w przypadku niektórych zaburzenia gospodarki hormonalnej. Filtry UV stosowane w 

produktach kosmetycznych wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne, 

zwłaszcza ekosystemy wodne. W publikacji przedstawiono filtry UV jako składniki 

kosmetyków ochrony przeciwsłonecznej, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeń-

stwo ich stosowania. 

Słowa kluczowe: UV, ochrona przeciwsłoneczna, biokosmetologia, filtry mineralne, 

ochrona środowiska 
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Wymagania sanitarno-higieniczne w gabinetach kosmetycznych 

 

Anna Pecyna1 , Agnieszka Buczaj1 , Zbigniew Kobus1  

W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi regularnie dba o swój wygląd. Bę-

dąc zadbanym i dobrze czując się we własnej skórze, mamy lepsze samopoczu-

cie i większą pewność siebie. W dodatku wiele osób wierzy, że doskonały wy-

gląd, wypielęgnowana i promieniująca zdrowiem twarz to klucz do osiągnięcia 

sukcesu w każdej sferze życia. Stąd też rynek usług kosmetycznych w naszym 

kraju rozwija się z roku na rok. Zgodnie z danymi Głównego Inspektora Sanitar-

nego na 31 grudnia 2018 r. w Polsce było niemal 30 tys. gabinetów kosmetycz-

nych, odnowy biologicznej oraz salonów tatuażu [GIS 2019]. Zwiększone zapo-

trzebowanie na usługi związane z poprawą urody, wizerunku i sylwetki przekła-

da się na intensywny rozwój branży usług kosmetycznych. Miejscem, w którym 

możemy skorzystać z wielu zabiegów, które poprawią nasz wygląd i samopo-

czucie, są m.in. gabinety kosmetyczne. Korzystne oddziaływanie zabiegów ko-

smetologicznych na poprawę samopoczucia i samooceny kobiet, a także pozy-

tywny wpływ makijażu na atrakcyjność fizyczną kobiet potwierdzają przepro-

wadzone dotychczas badania naukowe [Gawron 2013, Kosmala i in. 2019]. Ry-

nek usług kosmetycznych nie jest zarezerwowany wyłącznie dla pań – w ostat-

nich latach zwiększył się także odsetek mężczyzn korzystających z tego rodzaju 

usług [Kryczka i Giemza 2020]. 

Prawidłowo funkcjonujący gabinet kosmetyczny, podobnie jak salon urody 

lub tatuażu czy zakład fryzjerski, powinien spełniać odpowiednie wymogi sani-

tarne. Lokale te to miejsca szczególnej higieny, ponieważ przeprowadzane  

w nich zabiegi wpływają na zdrowie, a często nawet życie klientów. Pracownicy 

gabinetu kosmetycznego powinni być świadomi specyfiki wykonywanego za-

wodu i wykonywanych zabiegów, które mogą doprowadzić do naruszenia cią-

głości tkanek, stwarzając niebezpieczeństwo zakażenia drobnoustrojami, wiru-

sami, grzybami i bakteriami, a w związku z tym szczególnych zagrożeń, z jakimi 

stykają się na co dzień w pracy. Szczególnym rodzajem ryzyka jest możliwość 

przeniesienia zakażenia z klienta na klienta, z klienta na pracownika lub z pra-
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cownika na klienta. Każdy klient powinien być traktowany jako źródło zakaże-

nia, chociaż niekoniecznie musi być zakaźnie chory. Należy pamiętać o zjawi-

sku nosicielstwa chorób zakaźnych, kiedy u osoby przenoszącej zakażenie nie 

występują żadne objawy chorobowe. Przenoszenie drobnoustrojów chorobo-

twórczych odbywa się na drodze kontaktu bezpośredniego i pośredniego [Meena 

i in. 2019]. Ochrona klienta i personelu w gabinecie kosmetycznym polega m.in. 

na dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu, myciu i odkażaniu rąk, a także 

praniu ręczników, peleryn i prześcieradeł w środkach dezynfekcyjnych. Prze-

rwanie ciągłości warstwy ochronnej może spowodować przedostawanie się mi-

kroorganizmów chorobotwórczych do wnętrza organizmu, a nieodkażona lub źle 

odkażona skóra stwarza ryzyko przeniesienia infekcji.  

Podstawa prawna 

Formalnie do 2 stycznia 2012 r. podstawowym źródłem wiedzy na temat 

wymogów sanitarnych obowiązujących salony kosmetyczne było Rozporządze-

nie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wyma-

gań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, 

tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. z 2004 nr 31, poz. 273). Od tego czasu 

podejmowano próby przygotowania i stworzenia nowego dokumentu, jednak do 

tej pory nie udało się doprowadzić procesu legislacyjnego do końca. Na podsta-

wie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-

niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845, ze zm.) na 

stronie internetowej gov.pl zamieszczono projekt Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitar-

nohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu  

i odnowy biologicznej. Projekt rozporządzenia ciągle jest na etapie opiniowania. 

Minister Zdrowia zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo szerzenia się zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi pojawiające się podczas świadczenia usług pozame-

dycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała (usług fryzjerskich, kosme-

tycznych, tatuażu i odnowy biologicznej), powszechnie dostępnych dla ludności. 

Zagrożenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi związane jest 

głównie z zabiegami przebiegającymi lub mogącymi przebiegać z naruszeniem 

ciągłości tkanek ludzkich, którym towarzyszy lub może towarzyszyć naruszenie 

bariery skóry i innych tkanek oraz z kontaktem uszkodzonej skóry lub śluzówek 

ze skażoną krwią lub wydzielinami i wydalinami człowieka, np. surowicą czy 

śliną. Do zagrożeń tych zalicza się w szczególności choroby: 
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– wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) – spowodowane zakażeniem 

wirusem HBV, 

– wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C) – wywołane zakażeniem wi-

rusem HCV oraz 

– zakażenie wirusem HIV. 

Wprowadzenie nowego rozporządzenia ma na celu zapobieganie zakażeniom 

oraz chorobom zakaźnym u ludzi przez zapewnienie należytego stanu sanitarno-

higienicznego obiektów, w których są świadczone usługi fryzjerskie, kosme-

tyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, oraz higieniczne warunki świadczenia 

tych usług. Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu pozwolą na zwiększenie 

bezpieczeństwa zdrowotnego usługobiorców i usługodawców przez zapobiega-

nie u źródła szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Ze względu na brak 

szczepień przeciw wielu chorobom zakaźnym jest to bardzo ważne. Przyjęte 

rozwiązania mają również skutecznie  zmniejszać ryzyko zakażenia grzybicą  

i wszawicą, które może wystąpić przy świadczeniu usług pielęgnacji i upiększa-

nia ciała, gdy miejsce, sprzęt, wyroby, materiały i narzędzia przeznaczone do 

zabiegów nie są odpowiednio czyste. 

W odpowiedzi na interpelację nr 22207 z dnia 2 kwietnia 2021 r. dotyczącą 

prac legislacyjnych nad aktem wykonawczym sekretarz stanu w Ministerstwie 

Zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że prace te są zawieszone i zostaną 

podjęte, w miarę możliwości, w najbliższym możliwym terminie. Zgodnie z art. 

16 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz U. z 2020 r., poz. 1845, ze zm.) osoby inne niż 

udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykony-

wania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są zobowiąza-

ne do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakaże-

niami oraz chorobami zakaźnymi. Sposób postępowania przy wykonywaniu 

czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, 

zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji, sposoby przeprowadzania 

dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń 

powinny regulować procedury. Zgodnie z odpowiedzią na interpelację wskaza-

no, że „na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania ww. 

procedur, państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.  

W celu wyeliminowania ewentualnych błędów, mogących pojawić się w przyję-

tych procedurach zalecane jest, aby zostały one zaopiniowane przez właściwego 

miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, przed rozpoczę-

ciem przez podmiot działalności” [Interpelacja nr 22207…]. 

Instytucją nadzorującą gabinety kosmetyczne pod kątem zabezpieczenia za-

równo klientów, jak i personelu przed niebezpieczeństwem przenoszenia chorób 
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zakaźnych i zarażenia nimi oraz podnoszenia jakości świadczonych usług jest 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, podległa Ministrowi Zdrowia, kierowana przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego jako centralny organ administracji rządowej. 

Z kolei nadzór bieżący i interwencyjny pełnią powiatowe stacje sanitarno-

epidemiologiczne. 

Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy to przede wszystkim zagadnienia 

prawne, techniczne oraz higieniczno-sanitarne. Podstawowym celem stosowania 

przepisów bhp jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pra-

cownikom i klientom oraz zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom za-

wodowym. W tym względzie obowiązuje Ustawa o zapobieganiu oraz zwalcza-

niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845, ze zm.).  

Wymagania dotyczące lokalu i pomieszczeń w gabinecie kosmetycznym 

W porównaniu z nieobowiązującymi już przepisami rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w projekcie rozporządzenia z 10 czerwca 2019 r. 

zaproponowano, aby obiekty usługowe fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i od-

nowy biologicznej były zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu albo 

stanowiły wyodrębnioną część budynku lub lokalu i posiadały niezależne wej-

ście z zewnątrz lub z dróg komunikacji ogólnej. Wejście i przejścia do poszcze-

gólnych pomieszczeń powinny być dostosowane również do potrzeb klientów 

niepełnosprawnych. 

Projekt rozporządzenia w § 3 ust. 3 określa otwarty katalog pomieszczeń 

i miejsc, wraz z ich przeznaczeniem, wchodzących w skład obiektu, w którym są 

świadczone usługi. Zgodnie z powyższym w gabinecie powinny być wydzielone: 

a) pomieszczenia na świadczone usługi,

b) szatnia oraz poczekalnia dla osób korzystających z usług (urządzone ra-

zem albo oddzielnie), 

c) szafka lub wieszak na odzież dla usługobiorców przy stanowiskach świad-

czenia usług związanych z zabiegami całego lub dużej części ciała, 

d) pomieszczenia higienicznosanitarne, w tym ustępy, łaźnie, sauny, natryski,

łazienki, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, spełniające wymagania 

określone w przepisach techniczno-budowlanych w sprawie warunków tech-

nicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie, wydanych na pod-

stawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), 
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e) pomieszczenie lub miejsce:

– do spożywania posiłków dla osób świadczących usługi, oddzielone od po-

mieszczenia, w którym są świadczone usługi, 

– do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości,

przeznaczone na szatnię odzieży własnej osób świadczących usługi, wyposa-

żone w szafki lub wieszak, 

– do przechowywania czystej odzieży roboczej lub ochronnej i czystej bielizny,

– do przechowywania brudnej odzieży roboczej lub ochronnej i brudnej bie-

lizny wielorazowego użytku, 

– do przechowywania produktów kosmetycznych oraz produktów do zabie-

gów, wyrobów, narzędzi oraz materiałów stosowanych przy świadczeniu usług, 

f) stanowisko sterylizacji, w przypadku prowadzenia w obiekcie dekontami-

nacji, obejmującej mycie, dezynfekcję i sterylizację. 

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określania konkretnych wymia-

rów powierzchni i rozwiązań funkcjonalnych pomieszczeń obiektu, pozostawia-

jąc tę kwestię odrębnym przepisom oraz w dyspozycji osób zarządzających 

obiektem, ograniczając się jedynie do wskazania uwarunkowań koniecznych pod 

względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (§ 3 ust. 4 projektu rozporzą-

dzenia). Powierzchnia pomieszczeń w gabinecie powinna umożliwiać takie roz-

mieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie wyposażenia, które zapewnia utrzy-

manie w czystości pomieszczeń i ich wyposażenia oraz dekontaminację wyro-

bów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania pracy. Elementy budowlane, 

wykończenie oraz wyposażenie pomieszczeń powinny być łatwe do utrzymania 

w czystości i nieuszkodzone. 

W szatni, łazience czy umywalni posadzka powinna być zmywalna i nieśli-

ska, a każda ściana do wysokości co najmniej 2 m powinna posiadać powierzch-

nię zmywalną, odporną na działanie wilgoci i umożliwiającą stosowanie środ-

ków do utrzymania czystości, a także produktów biobójczych służących do de-

zynfekcji. Dezynfekcja to niszczenie wegetatywnych (żyjących) form drobnou-

strojów chorobotwórczych. Do tego celu wykorzystuje się metody fizyczne (go-

towanie, napromieniowanie UV-C) i środki chemiczne (chlor, spirytus 70%). 

W wyniku dezynfekcji zmniejsza się liczbę mikroorganizmów do ilości, która 

nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka. 

Czysta bielizna, odzież robocza lub ochronna powinny być przechowywane 

wyłącznie w szafkach do tego celu przeznaczonych i odpowiednio oznakowa-

nych. Brudna bielizna wielorazowego użytku, odzież robocza lub ochronna po-

winny być przechowywane wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemni-

kach, zamkniętych i odpowiednio oznakowanych. Pranie brudnej odzieży robo-

czej lub ochronnej i brudnej bielizny wielorazowego użytku może odbywać się 
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w zakładzie w pralni lub w pralkosuszarce w wyodrębnionym obszarze w po-

mieszczeniu, w którym są świadczone usługi, spełniającym wymagania określo-

ne dla pralni. 

Wyposażenie gabinetu, w tym meble, powinno mieć gładką, niewchłaniającą 

kurzu powierzchnię, odporną na działanie wilgoci i uszkodzenia mechaniczne 

oraz umożliwiającą stosowanie produktów biobójczych, służących do dezynfek-

cji. Pomieszczenia oraz wyposażenie obiektu powinny być na bieżąco utrzymy-

wane w czystości. 

Zgodnie z § 7 projektu rozporządzenia niedopuszczalne jest świadczenie 

usług na wolnostojących stanowiskach zorganizowanych w komunikacji ogólnej 

budynków, w tym w holach i w ciągach dróg wewnętrznych budynków. Jeśli 

rozporządzenie wejdzie w życie w takim kształcie będzie oznaczało koniec „pa-

znokciowych wysp” w galeriach handlowych, czyli miejsc świadczących drobne 

usługi kosmetyczne, głównie manicure. 

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, wentylacja, odpady 

Obiekt powinien być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną, 

jak również wentylację oraz pojemniki do gromadzenia odpadów. Gabinet po-

winien być zasilany w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z sieci wodo-

ciągowej lub z indywidualnego ujęcia wody. Ponadto gabinet powinien być pod-

łączony do gromadzenia nieczystości płynnych lub innego systemu kanalizacji, 

a także powinien być ogrzewany. 

W obiekcie zapewnia się wymianę powietrza odpowiednio do potrzeb użyt-

kowych i funkcji pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń 

stałych i gazowych. W pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, stru-

mień doprowadzanego powietrza zewnętrznego wynosi co najmniej 20 m3/h na 

osobę, a w przypadku gdy pomieszczenia są klimatyzowane oraz wentylowane 

bez otwieranych okien – 30 m3/h na osobę. 

Zgodnie z § 14 projektu rozporządzenia odpady w obiekcie gromadzi się 

w jednorazowych zamykanych pojemnikach lub jednorazowych workach folio-

wych umieszczonych w zamykanych pojemnikach wielorazowego użycia. Od-

pady powstające przy świadczeniu usług, w trakcie których dochodzi lub może 

dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich lub kontaktu z błonami śluzowy-

mi, zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzględniając sposób 

ich unieszkodliwiania. Odpady, które stanowią wyroby i narzędzia jednorazo-

wego użytku o ostrych końcach lub krawędziach, bezpośrednio po użyciu zbiera 

się w miejscu ich powstawania do jednorazowych, zamykanych, szczelnych 
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i odpornych na uszkodzenia mechaniczne pojemników o nienasiąkliwych ścia-

nach. Natomiast odpady, które uległy lub mogły ulec zanieczyszczeniu płynami 

ustrojowymi, wydzielinami lub wydalinami (inne niż wyroby i narzędzia opisa-

ne powyżej) powinny być gromadzone w oznakowanych, wytrzymałych wor-

kach foliowych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z moż-

liwością jednokrotnego zamknięcia. 

Standardy higieniczne w gabinecie kosmetycznym, dekontaminacja,  

sterylizacja 

Usługi kosmetyczne zgodnie z projektem rozporządzenia powinny być 

świadczone z zachowaniem zasad higieny, w tym higieny rąk, z wykorzystaniem 

rękawic jednorazowego użytku, na uprzątniętych i czystych stanowiskach. Po-

nadto musi być spełniony warunek zapewnienia bezkolizyjnego dostępu do 

umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą oraz odprowadzeniem ścieków 

do instalacji kanalizacyjnej. Osoby świadczące usługi kosmetyczne przy świad-

czeniu usług nie noszą  na rękach biżuterii i innych ozdób lub galanterii.  

Projektowane rozporządzenie wprowadza zasadę, że standardy higieniczne 

świadczenia usług wraz z zasadami postępowania z odpadami są jednakowe bez 

względu na miejsce ich wykonywania, zarówno w obiekcie usługowym, jak  

w miejscu wezwania u klienta (§ 8–11, § 14 projektu rozporządzenia). Przepisy 

wskazują jednoznacznie, że przy świadczeniu usług można stosować wyłącznie 

czyste i technicznie sprawne wyroby oraz narzędzia, w stopniu zapewniającym 

ochronę przed szerzeniem się zakażeń i chorób zakaźnych. Wyroby i narzędzia 

muszą stanowić materiał sterylny, gdy ich używanie narusza lub może naruszyć 

ciągłość tkanek ludzkich lub wiąże się z kontaktem z błonami śluzowymi.  

Aby zapewnić sterylność wyrobów i narzędzi, konieczne jest poddawanie 

sprzętu wielorazowego użytku dekontaminacji zakończonej skuteczną steryliza-

cją. Sterylizacja (wyjałowienie) to proces polegający na usunięciu wszelkich 

drobnoustrojów i ich zarodników oraz przetrwalników. Narzędzia, które mają 

być poddane sterylizacji, muszą być najpierw zdezynfekowane. W projekcie 

rozporządzenia w § 11, określając warunki świadczenia usług, zwrócono szcze-

gólną uwagę na zagwarantowanie odpowiednich warunków dekontaminacji  

i magazynowania wyrobów i narzędzi, a także odzieży ochronnej i roboczej 

wielorazowego użytku, używanych przy świadczeniu usług. Przewidziano dwa 

sposoby dotyczące dekontaminacji (obejmującej mycie, dezynfekcję i steryliza-

cję) narzędzi i sprzętu wielorazowego użytku. Pierwszym rozwiązaniem jest 

przeprowadzenie dekontaminacji przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny 
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świadczący usługi sterylizacji narzędzi, wyrobów medycznych i innych materia-

łów na podstawie umowy z tym podmiotem. Drugim rozwiązaniem podanym  

w projekcie rozporządzenia jest dekontaminacja na stanowisku sterylizacji  

w obiekcie we własnym zakresie.  

W projekcie zwrócono uwagę na istotne elementy umowy z podmiotem ze-

wnętrznym świadczącym usługi sterylizacji, które mają zapewnić: 

a) właściwe postępowanie z materiałem skażonym w obiekcie usługowym 

przed przekazaniem do dekontaminacji, biorąc pod uwagę np. częstotliwość 

przekazywania go podmiotowi zewnętrznemu, wpływającą na stopień przylega-

nia zanieczyszczeń do wyrobów i narzędzi, co powinno znaleźć również od-

zwierciedlenie w procedurach czystości i dekontaminacji opracowywanych na 

potrzeby danego obiektu; 

b) informacje na temat stosowanej metody sterylizacji, postępowania z mate-

riałem sterylnym do chwili jego odbioru przez świadczącego usługi, co ułatwi 

analizę dokumentacji przy ewentualnych dochodzeniach w sprawie jałowości 

narzędzi i wyrobów. 

Dowodem stosowania sterylnych wyrobów i narzędzi wielorazowego użytku 

przy świadczeniu usług powinny być umowy (przechowywane w obiekcie przez 

10 lat) wraz z protokołami przekazania materiału skażonego oraz odbioru mate-

riału sterylnego. 

Projekt rozporządzenia w odpowiednich załącznikach przewiduje możliwość 

przeprowadzania dekontaminacji, obejmującej mycie, dezynfekcję i sterylizację 

w obiekcie usługowym przy spełnieniu konkretnych wymagań i warunków okre-

ślonych w: 

– załączniku nr 1 dotyczącym szczegółowych wymagań sanitarnohigienicz-

nych dla stanowiska sterylizacji w obiekcie; 

– załączniku nr 2 dotyczącym szczegółowych warunków w zakresie dekon-

taminacji; 

– załączniku nr 3 dotyczącym szczegółowych warunków prowadzenia stery-

lizacji w obiekcie. 

W § 22 projektu rozporządzenia określono kwalifikacje osób uprawnionych 

do realizacji procedur czystości lub dekontaminacji w obiekcie. Przeprowadza-

nie skutecznego czyszczenia i dekontaminacji wszystkich powierzchni i wypo-

sażenia w obiekcie usługowym co do zasady wymaga, aby personel zajmujący 

się takimi czynnościami był przeszkolony w realizacji procedur czystości i de-

kontaminacji oraz obsłudze i zasadach działania urządzeń wykorzystywanych  

w obiekcie. 

Zgodnie z § 11 ust. 6 projektowanego rozporządzenia sterylizacja w obiekcie 

powinna być prowadzona w specjalnie do tego przeznaczonych sterylizatorach 
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parowych (autoklawach), gwarantujących uzyskanie materiału sterylnego, speł-

niających co najmniej standardy normy PN-EN 13060: Małe sterylizatory paro-

we – służące do sterylizacji w opakowaniu sterylizacyjnym. Wymienione stery-

lizatory wymagają precyzyjnej obsługi i dokładnego nadzoru, znajomości zasad 

i terminologii określonych w Polskich Normach w zakresie techniki medycznej 

oraz przepisach prawa, instrukcjach montażu, obsługi, kontroli skuteczności 

sterylizacji, literaturze fachowej itp. 

Skuteczność procesów sterylizacji to łańcuch zależności, w którym bardzo 

ważną rolę odgrywa świadomy i odpowiedzialny personel. Ukończenie stosow-

nego szkolenia z technologii sterylizacji i dezynfekcji pozwoli personelowi na 

samodzielne przeprowadzanie dekontaminacji wyrobów i materiałów wielora-

zowego użytku (procedury związane z technologią dezynfekcji i sterylizacji), 

w sposób prawidłowy, bezpieczny (zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp) 

oraz skuteczny – zakończony uzyskaniem materiału sterylnego. 

Zgodnie z § 22 ust. 2 projektu rozporządzenia osoba uprawniona do realizacji 

procedur dekontaminacji materiału skażonego w obiekcie ma posiadać tytuł 

zawodowy technika sterylizacji medycznej albo co najmniej średnie wykształce-

nie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z technologii sterylizacji i dezynfekcji 

według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. zdrowia. Za-

proponowane przepisy dotyczące uzyskiwania ww. kwalifikacji w ramach kursu 

kwalifikacyjnego są zbieżne z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą-

cych przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., nr 151, poz. 896) w odniesieniu do kwa-

lifikacji wymaganych od kierowników centralnych sterylizatorni. 

Przy ustalaniu przepisów w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do rea-

lizacji procedur czystości i dekontaminacji, uwzględniono możliwość uzyskania, 

po ukończeniu rocznego kształcenia w szkole policealnej, tytułu zawodowego 

technika sterylizacji medycznej, stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnic-

twa zawodowego (Dz.U., poz. 2094) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnic-

twa zawodowego (Dz.U. poz. 622, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 46 

ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 

996, z późn. zm.). 
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Zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia 

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z zakazu wprowadzania zwierząt 

do obiektów usługowych objętych projektowanym rozporządzeniem, z uwagi na 

regulacje prawne określone w art. 20a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.), zgodnie z  którym osoba niepełno-

sprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności 

publicznej, do parków narodowych i rezerwatów przyrody, na plaże i kąpieliska, 

środków transportu komunikacji publicznej. Przywołany przepis dotyczy rów-

nież obiektów usługowych, takich jak salony kosmetyczne. Brak jest innych 

regulacji prawnych normujących obecność zwierząt w obiektach użyteczności 

publicznej czy obiektach usługowych. Generalną zasadą jest zakaz wstępu zwie-

rząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem sytuacji gdy na taki 

wstęp wyraża zgodę właściciel lub zarządca biorący na siebie odpowiedzialność 

za utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarnohigienicznym. Zgod-

nie bowiem z art. 22 ust. 1 ustawy o chorobach zakaźnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 

1845, ze zm.), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obo-

wiązani utrzymywać ją w należytym stanie sanitarnohigienicznym w celu zapo-

biegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. 

W projektowanym rozporządzeniu zrezygnowano także z wpisywania zakazu 

palenia tytoniu w obiektach usługowych, ponieważ kwestia ta jest już szczegó-

łowo uregulowana w Ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1446, z późn. zm.). 

Uwagi końcowe 

Zgodnie z § 24 projektu rozporządzenia proponuje się, aby rozporządzenie 

weszło w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ze względu na to, że 

od 2012 r. nie ma przepisów dotyczących szczegółowych wymagań sanitarnohi-

gienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i od-

nowy biologicznej, uznano, że konieczny jest okres umożliwiający zapoznanie 

się podmiotów świadczących usługi z nowymi regulacjami prawnymi, aby pod-

mioty te podjęły stosowne działania dostosowawcze. W przepisach § 23 pkt 1 i 2 

projektu rozporządzenia wskazano dodatkowo dwuletni okres, od dnia wejścia 

w życie projektu rozporządzenia, na uzupełnienie kwalifikacji osób świadczących 

usługi i chcących w swoich salonach prowadzić sterylizację wyrobów i narzędzi 



 268 

wielorazowego użytku na własne potrzeby, a także na dostosowanie lub urzą-

dzenie w obiekcie stanowiska sterylizacji zgodnie z wymaganiami sanitarnohi-

gienicznymi określonymi w § 11 ust. 5 i 6 projektowanego rozporządzenia (za-

pewnienie sterylizatora parowego oraz spełnienia wymagań stawianych stanowi-

sku sterylizacji). Ponadto na wyposażenie w odpowiednią liczbę urządzeń sani-

tarnych pomieszczeń higienicznosanitarnych w szatniach urządzonych w obiek-

tach, w których są świadczone usługi odnowy biologicznej, do wymagań okre-

ślonych w § 18 ust. 2 projektu rozporządzenia. W przepisach § 23 projektowa-

nego rozporządzenia przewidziano również okres 6 miesięcy od dnia wejścia  

w życie rozporządzenia na dostosowanie do przepisów dotyczących zapewnienia 

właściwej wentylacji w obiekcie. 
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Streszczenie. W pracy przedstawiono wymagania sanitarno-higieniczne obowiązujące w gabine-

tach kosmetycznych. Podana została podstawa prawna oraz cel wprowadzenia nowego rozporzą-

dzenia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady 

fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Omówione zostały wymagania dotyczą-

ce lokalu i pomieszczeń wchodzących w skład obiektu, w którym są świadczone usługi, a także 

informacje dotyczące wyposażenia obiektu w instalacje, wentylację czy sposób gromadzenia 

odpadów. Ponadto w pracy zawarto najważniejsze standardy higieniczne świadczenia usług obo-

wiązujące w gabinecie kosmetycznym, w tym dotyczące dekontaminacji i sterylizacji. 

Słowa kluczowe: wytyczne sanitarno-higieniczne, gabinet kosmetyczny, podstawa prawna 
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Wykorzystanie prądu w aparaturze gabinetu kosmetycznego 

Agnieszka Buczaj1 , Anna Pecyna1 , Zbigniew Kobus1

Elementem wyposażenia współczesnego gabinetu kosmetycznego jest apara-

tura kosmetyczna.  Dzięki zastosowaniu specjalistycznej aparatury kosmetolog 

może wykonywać różnorodne zabiegi upiększające oraz lecznicze. Sprzęt wyko-

rzystywany w gabinetach kosmetycznych pozwala na wykonywanie zabiegów 

zarówno na twarzy, jak i na całym ciele. 

Aparaty stosowane w kosmetyce, stanowiące podstawowe wyposażenie ga-

binetu kosmetycznego, to najczęściej: lampa bezcieniowa z lupą, lampa sollux, 

lampa Wooda, aparat do nawilżania twarzy (wapozon), aparat do mikroderma-

brazji, aparat do ultradźwięków, aparat do galwanizacji, aparat do darsonwaliza-

cji, aparat do jonoforezy, sterylizator, autoklaw.  

Aparatura stosowana w gabinetach kosmetycznych wykorzystuje różne bodź-

ce fizykalne. W zależności od zasady działania aparatu czynnikiem działającym 

na skórę mogą być ultradźwięki, światło, pole magnetyczne, prąd czy fale ra-

diowe [Wesołowska i in. 2017a, 2017b, 2017c, Gemza i in. 2018]. W gabinetach 

kosmetycznych wykorzystuje się pojedyncze aparaty, zestawy złożone z kilku 

aparatów lub wielofunkcyjne urządzenia, tzw. kombajny kosmetyczne.  

Wykorzystanie prądu w aparaturze kosmetycznej 

Aparatura stosowana w gabinetach wykorzystuje często działanie prądu na 

organizm i tkanki ciała. We współczesnej kosmetologii zabiegi elektroterapii 

stały się nieodłącznym elementem większości zabiegów kosmetycznych. Także 

transport substancji biologicznie aktywnych przez skórę może być wspomagany 

poprzez wykorzystanie różnych metod fizykalnych, np. impulsów elektrycznych 

w procesie elektroporacji czy jonoforezy [Wolski 2019].   

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Rolę no-

śników prądu spełniają jony dodatnie (kationy) oraz jony ujemne (aniony). Wa-

runkiem przepływu prądu jest zamknięcie obwodu, czyli zastosowanie dwóch 

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Podstaw Techniki, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin 
 agnieszka.buczaj@up.lublin.pl 

https://orcid.org/0000-0001-7666-8929
https://orcid.org/0000-0003-2569-4371
https://orcid.org/0000-0003-2155-1090
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elektrod o przeciwnym potencjale: biegun dodatni, czyli anoda (+); biegun 

ujemny, czyli katoda (–). Jony dodatnie (+) dążą do katody (–), natomiast jony 

ujemne (–) dążą do anody (+). 

Do opisu prądu elektrycznego stosowane są cztery najważniejsze jednostki 

miary: napięcie, opór, natężenie i moc. Napięcie to siła elektromotoryczna po-

wstająca na skutek różnicy  potencjałów między katodą a anodą. To właśnie 

napięcie umożliwia przepływ prądu elektrycznego. Im większa jest różnica ła-

dunków między biegunami, tym więcej elektronów przepływa przez przewodnik 

elektryczny. Różnica ładunków nazywana jest także napięciem. Jednostką na-

pięcia jest wolt (V). Natomiast natężenie to siła prądu, czyli ilość elektryczności 

jaka przepływa przez przekrój przewodnika w ciągu jednej sekundy. Natężenie 

prądu zależy od napięcia i oporu. Im więcej elektronów przepłynie w określo-

nym czasie przez przewodnik elektryczny, tym większe jest natężenie prądu. 

Jednostką natężenia prądu jest amper (A). Praca, jaką prąd elektryczny może 

wykonać w określonym czasie, to moc, której miarą jest wat (W).  

Wyróżnia się dwa rodzaje prądu: stały i zmienny, które różni kierunek prze-

pływu prądu oraz natężenie. Prąd elektryczny, który w czasie swojego przepływu 

nie zmienia kierunku oraz wartości natężenia, to prąd stały. W prądzie stałym 

strumień elektronów zawsze przepływa od bieguna ujemnego do dodatniego.  

Prąd stały dzieli się na prąd o stałej wartości skutecznej oraz impulsyjny. 

Prąd o stałej wartości skutecznej przepływa w jednym kierunku i jest nieprzery-

wany oraz ma cały czas to samo napięcie. Jeśli przepływ prądu stałego jest prze-

rywany w określonych odstępach czasu, to mówimy o prądzie impulsowym. 

Prąd impulsowy, to przerywany prąd stały, którego działanie można porównać  

z małymi uderzeniami prądu i dlatego zabiegi z użyciem prądu impulsowego 

zalicza się do zabiegów prądami wzbudzającymi. W odróżnieniu do prądu stałe-

go w prądzie zmiennym kierunek przepływu elektronów cały czas się zmienia, 

czego przyczyną jest częsta zmiana biegunowości.  

Oddziaływanie prądu na organizm człowieka zależy od tego, czy jest to prąd 

stały, czy zmienny. Działanie prądu impulsowego zależy od tego, jak często jest 

on przerywany. Natomiast w przypadku użycia prądu zmiennego jego oddziały-

wanie zależy od tego, jak często zmienia się jego biegunowość. Częstotliwość 

tych zmian określa się w hercach (Hz), a zakres częstotliwości prądu ma okre-

ślony wpływ na organizm człowieka [Peters 2012]. Wyróżnia się trzy zakresy 

częstotliwości: małą, średnią i wysoką.  

Pod względem częstotliwości prądy dzieli się na: 

– prądy stałe (częstotliwość 0 Hz),  
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– prądy niskiej częstotliwości (1–1000 Hz),  

– prądy średniej częstotliwości (1000–100 000 Hz),  

– prądy wielkiej częstotliwości (ponad 100 000 Hz). 

Prąd o stałej wartości skutecznej i częstotliowści 0 Hz wykorzystuje się  

w kosmetyce do zabiegów takich jak: galwanizacja, jonoforeza, termoforeza, 

elektroforeza, dezinkrustacja. 

Z prądów  niskiej częstotliwości dla kosmetyki znaczenie mają prądy o czę-

stotliwości do 100 Hz. Prąd o niskiej częstotliwości ma działanie elektrolityczne 

lub jonoforetyczne. W kosmetyce stosuje się go w zabiegach prądami wzbudza-

jącymi z prądem impulsowym. Prądy niskiej częstotliwości (1–100 kHz) pobu-

dzają układ nerwowy. Wysoką częstotliwość mają prądy zmienne o wysokim 

napięciu. Prądy wysokiej częstotliwości intensywnie rozgrzewają, a w odróżnie-

niu od prądów niskiej i średniej częstotliwości nie działają pobudzająco. Prądy 

wysokiej częstotliwości wykorzystuje się w zabiegach koagulacji i epilacji [Zy-

chowicz 2006, Peters 2012].  

Wykorzystanie prądu stałego 

Prąd stały wykorzystuje się w kosmetyce do zabiegów takich jak: galwaniza-

cja, jonoforeza, termoforeza, elektroforeza, dezinkrustacja Zabieg galwanizacji 

polega na wykorzystaniu samego prądu stałego, a podczas pozostałych zabiegów 

wprowadza się różne substancje czynne do górnych warstw skóry [Peters 2012, 

Zychowicz 2006 ].  

Podczas wszystkich zabiegów z prądem stałym wykorzystuje się dwa różnie 

naładowane bieguny, czyli elektrody, co powoduje zamknięty obieg prądu. Wy-

stępują dwa rodzaje elektrod – dodatnia i ujemna. Ponadto wyróżnia się także 

elektrody czynne i bierne (przeciwelektroda), które mogą być zarówno katoda-

mi, jak i anodami, ponieważ możemy zmieniać bieguny przy elektrodach. Po-

nieważ elektrody mają różne oddziaływanie na organizm, wybór uzależniony 

jest od oczekiwanego efektu terapeutycznego. 

Działanie prądu stałego na organizm: 

– znaczne i długotrwałe przekrwienie tkanek na skutek rozszerzenia naczyń 

krwionośnych i wydzielenia substancji histaminopodobnych; 

– rozszerzenie naczyń limfatycznych; 

– przyspieszenie przemiany materii; 

– działanie znieczulające i kojące na zakończenia nerwów czuciowych oraz 

zwiększające pobudliwość i tonizujące na nerwy ruchowe; 

– działanie przeciwzapalne; 
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– przyspieszenie regeneracji uszkodzonych nerwów; 

– podwyższenie tonusu mięśni; 

– przyspieszenie procesów regeneracyjnych (proliferacja komórek nabłonka  

i odnowa tkanki łącznej – szybsze gojenie ran i owrzodzeń); 

– działanie przeciwbólowe – silniejsze pod anodą. 

Jedną z najstarszych form użycia prądu stałego w kosmetyce jest galwaniza-

cja. Nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego lekarza, Luigiego Galvaniego 

(1737–1798), który prowadził badania nad fizjologią mięśni. Galwanizacja jest 

zabiegiem polegającym na przepływie prądu stałego przez tkanki pomiędzy 

dwiema elektrodami. Wysyłany do ciała prąd powoduje zwiększenie przepusz-

czalności błon. Galwanizację wykonuje się za pomocą prądu stałego – galwa-

nicznego, który w czasie swego przepływu nie zmienia kierunku ani natężenia. 

Prąd galwaniczny nie powoduje skurczu mięśni szkieletowych. Galwanizacja 

działa pobudzająco na nerwy ruchowe oraz kojąco na nerwy czuciowe. Galwa-

nizacja w kosmetyce stosowana jest zarówno na twarz, jak i na ciało. Uelastycz-

nia, wygładza, odżywia, regeneruje skórę oraz zwęża pory. Zabieg galwanizacji 

wspomaga leczenie trądziku, odmrożeń, spowalnia proces starzenia skóry, zwal-

cza rozstępy i cellulit [Peters 2012, Zychowicz 2006]. 

W gabinetach kosmetycznych wykorzystuje się elektrody, które stykają się  

z wilgotną skórą, w wyniku czego następuje przekrwienie, podrażnienie układu 

nerwowego oraz zaktywizowanie mięśni do pracy, przez co stają się one bar-

dziej napięte i poprawiają wygląd twarzy. Podczas zabiegu przepływający przez 

tkanki prąd stały wywołuje w nich reakcje elektrochemiczne, elektrokinetyczne, 

elektrotermiczne, reakcje nerwów i mięśni na prąd stały oraz odczyn ze strony 

naczyń krwionośnych. 

W zależności od tego, jaką elektrodą pracujemy jako elektrodą czynną, za-

chodzą odpowiednie zmiany w komórkach i uzyskuje się zróżnicowane oddzia-

ływanie na organizm. W miejscu przyłożenia katody dochodzi do łatwiejszego 

przechodzenia jonów do wnętrza komórki na skutek rozluźnienia spoistości bło-

ny komórkowej. Powstaje wtedy stan wzmożonej pobudliwości na wszelkie 

bodźce. Działanie elektrody ujemnej wykorzystuje się w lecznictwie do utrzy-

mania napięcia mięśni częściowo odnerwionych. Na skutek zwiększenia różnicy 

potencjałów po obu stronach błony komórkowej potencjał spoczynkowy pogłę-

bia się. W związku z tym także zostaje zwolniona zdolność przewodzenia bodź-

ców. Działanie anody wykorzystywane jest w lecznictwie przy przewlekłym 

zapaleniu nerwów, w bólach mięśniowych, bólach głowy i nerwobólach różnego 

pochodzenia. Znieczulające działanie anody polega na obniżeniu stanu napięcia 

nerwów sympatycznych, które uczestniczą w przewodzeniu bólu. Do uzyskania 

tego działania stosuje się prąd galwaniczny o słabym natężeniu (wysokie natę-
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żenie może być silnym bodźcem drażniącym, podobnie jak działanie katody) 

[Wróblewska i in. 2013].  

Tabela 1. Porównanie działania anody i katody 

Anoda Katoda 

Spadek pH (odczyn kwaśny) Wzrost pH (odczyn zasadowy) 

Zmniejszenie pobudliwości tkanki – anelektrotonus  Zwięszenie pobudliwości tkanki – katelektronus 

Spadek napięcia mięśniowego Wzrost napięcia mięśniowego 

Mierne zaczerwienienie skóry Intensywne zaczerwienienie skóry 

Lekkie odwodnienie skóry Lekki obrzęk skóry 

Oprac. na podst: Wróblewska i in. 2013. 

Galwanizację anodową stosujemy po zabiegu kosmetycznego oczyszczania 

twarzy (działa bakteriobójczo), przy rozszerzonych porach skóry, przy rozsze-

rzonych naczyniach krwionośnych. Wskazaniem są również: trądzik różowaty, 

teleangiektazje, nerwica naczyniowa skóry, nadmierny łojotok skóry. Natomiast 

wskazaniem do zastosowania galwanizacji katodowej są: skóra „ziemista”, skóra 

słabo ukrwiona, skóra słabo odżywiona, skóra słabo dotleniona, skóra dojrzała, 

przed nałożeniem masek kosmetycznych, odmroziny, odmrożenia. 

Ryc. 1. Aparat do galwanizacji. Źródło: https://newfacebeauty.pl/urzadzenie-do-galwanizacji-h2401 

https://newfacebeauty.pl/urzadzenie-do-galwanizacji-h2401
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Elektrody wykorzystywane podczas galwanizacji mogą mieć różny kształt  

i wielkość (ryc. 2). Do wykonania zabiegu galwanizacji używa się następujących 

elektrod: 

a) elektrody płaskie – cynowe, węglowe, silikonowe, 

b) elektrody specjalne – często stosowane w kosmetologii, tam gdzie obszar 

wykonywanego zabiegu jest stosunkowo mały. Szczególnie przydatne podczas 

wykonywania zabiegów na okolicę twarzy. Producenci sprzętu kosmetycznego 

stworzyli elektrody, których wielkość jest dostosowana do miejsca zabiegowego 

[Peters 2012, Wróblewska i in. 2013]. Wyróżnia się tu: 

 – elektrody dyskowe (stosowane na okolice gałek ocznych, uszu), 

 – elektrody wałeczkowe (stosowane w galwanizacji labilnej), 

 – elektrody typu Bergoniego, tzw. półmaska. 

 

a)                                                                                       b) 

 

 

Ryc. 2. Elektrody w aparacie do galwanizacji i jonoforezy a) elektrody specjalne – kulkowa, rolka, 

stożek, talerzyk;   b) elektroda specjalna – maska Bergoniego. Źródło: www.biomak.pl 

 

Organizm człowieka składa się w dużej mierze z płynów, w skład których 

wchodzi woda i cząsteczki o ładunkach elektrycznych, dlatego przewodzi prąd. 

Przewodzenie prądu w organizmie człowieka jest zróżnicowane, ponieważ po-

szczególne organy oraz części ciała zawierają różne ilości płynów. 

W organizmie człowieka największe przewodnictwo wykazuje płyn mózgowo- 

-rdzeniowy, krew, limfa, mięśnie, tkanka łączna, wątroba. Natomiast największy 

opór stawiają warstwa rogowa, tkanka tłuszczowa oraz tkanka kostna. Przewo-

dzenie prądu przez skórę zależy od jej wilgotności. W celu zmniejszenia oporu 

naskórka i ułatwienia przepływu prądu przez skórę zabiegi wykonuje się na mo-

krej skórze lub używa się specjalnych płynów i ampułek, a elektrody stosowane 

do zabiegu muszą być zabezpieczone podkładami nasączonymi wodą lub roz-
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tworem soli fizjologicznej. Należy pamiętać, że nie wolno przyłożyć samej 

elektrody do ciała, gdyż grozi to poparzeniem [Zychowicz 2006, Wróblew-

ska i in. 2013].  

W trakcie wykonywania zabiegu można stosować zmienne dawki natężenia 

prądu stałego, które zależą od  powierzchni elektrody czynnej, czasu trwania 

zabiegu, okolicy zabiegu oraz wrażliwości osobniczej. Zabieg nie może wywo-

ływać bólu i pieczenia, dlatego należy uwzględnić również subiektywne odczu-

cie pacjenta. Wyróżnia się następujące dawki natężenia prądu stałego: 

 – dawka słaba – od 0,01 do 0,1 mA/cm2  powierzchni czynnej elektrody, 

 – dawka średnia – do 0,3 mA/cm2  powierzchni czynnej elektrody, 

 – dawka mocna – do 0,5 mA/cm2  powierzchni czynnej elektrody. 

W większości urządzeń przyjmuje się dawki natężenia od 0 do 2 mA na 

twarz oraz od 2 do 10 mA na ciało [Wróblewska i in. 2013]. 

Przed zabiegiem galwanizacji należy pamiętać o przeprowadzeniu wywiadu  

z pacjentem, ponieważ istnieją przeciwwskazania do jego wykonywania. Dzielą 

się one na: 

a) przeciwwskazania bezwzględne: nowotwory oraz okres 5 lat od chwili wy-

leczenia, ciąża, epilepsja, niewyrównana cukrzyca, gruźlica, zakrzepowe zapale-

nie żył i tętnic, żylaki, ostre stany zapalne w przebiegu chorób układowych, 

ogólne wyniszczenie organizmu, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, 

ekstrakcja zęba, stany ropne okołozębowe, stany ropne migdałów, stany gorącz-

kowe, porażenia spastyczne, skazy krwotoczne, wszczepiony rozrusznik serca, 

metalowe implanty znajdujące się na drodze przepływu prądu, rozległe uszko-

dzenia skóry w miejscu zabiegowym, ropne, wirusowe, grzybiczne stany zapal-

ne skóry w miejscu zabiegowym, uczulenie na prąd galwaniczny, pogorszenie 

stanu pacjenta po wykonanym zabiegu, brak czucia, klaustrofobia w przypadku 

używania maski Bergoniego (maska na całą twarz), kolczyk w języku, 

b) przeciwwskazania względne: choroby psychiczne, trądzik pospolity, 

skłonność do krwawień z przewodu pokarmowego, wkładki domaciczne, nieu-

stabilizowane nadciśnienie tętnicze [Zychowicz 2006, Wróblewska i in. 2013]. 

Bardzo podobnym do galwanizacji zabiegiem jest jonoforeza. Ona także wy-

korzystuje prąd stały, jednak zasadnicza różnica między tymi rodzajami terapii 

polega na tym, że galwanizacja skupia się na samym działaniu prądu na orga-

nizm, podczas gdy jonoforeza służy skuteczniejszemu wprowadzeniu substancji 

aktywnych leku w zmienione chorobowo miejsce. 

Jonoforeza jest zabiegiem elektroleczniczym wykonywanym przy użyciu 

prądu stałego, podczas którego wprowadza się do tkanki jony o właściwościach 

leczniczych, znajdujące się w preparatach kosmetycznych i lekach. Do jonofore-

zy należy stosować preparaty, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej w wo-
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dzie, dlatego niezbędna jest znajomość czynnych składników używanych prepa-

ratów [Zychowicz 2006, Peters 2012, Wróblewska i in. 2013, Wolski 2019]. 

Aby wprowadzić jony danego leku o określonym znaku należy umieścić 

podkład nasycony roztworem leku pod odpowiednią elektrodą. Jony dodatnie 

wprowadza się po ułożeniu podkładu z lekiem pod anodą, a jony ujemne po 

ułożeniu podkładu z lekiem pod katodą. 

Na skuteczność zabiegu jonoforezy ma wpływ rodzaj kosmetyku lub leku, 

jaki został zastosowany (musi ulegać dysocjacji elektrolitycznej), stężenie prepa-

ratu (zazwyczaj nie przekracza się 1–2%), wartość natężenia prądu stałego, czas 

zabiegu, wielkość powierzchni elektrody czynnej oraz właściwości fizyczne 

skóry zależne od stopnia uwodnienia i ukrwienia skóry, która jest bardziej prze-

puszczalna dla kationów niż dla anionów. 

Podstawowymi wskazaniami kosmetycznymi do wykonania zabiegu jonofo-

rezy są rozszerzone naczynia włosowate, trądzik różowaty, trądzik pospolity, 

zwiotczenia skóry, zwiotczenia mięśni, blizny. 

Przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu są tożsame z tymi, jakie wy-

mienia się przy zabiegu galwanizacji. Dodatkowym czynnikiem może być uczu-

lenie na preparat, który zamierzamy wprowadzić do skóry. Dlatego przed rozpo-

częciem zabiegu należy wykonać próbę uczuleniową na przedramieniu, a na-

stępnie odczekać 24 godziny do jej odczytania. Zabieg jonoforezy stabilnej oraz 

labilnej wykonuje się podobnie jak zabieg galwanizacji. Należy pamiętać, aby 

na twarzy klienta oraz na podkładzie przeznaczonym do elektrody czynnej roz-

prowadzić preparat, który będzie wprowadzany w głąb skóry.  

W przypadku podgrzewania elektrod podczas jonoforezy mamy do czynienia 

z termoforezą. Elektroforeza natomiast polega na wprowadzaniu w górne war-

stwy naskórka substancji składowych maści. Dezinstrukcja natomiast polega na 

wprowadzaniu substancji czynnych z preparatów do zrogowaciałych warstw 

naskórka oraz do gruczołów łojowych i potowych z wykorzystaniem prądu sta-

łego [Peters 2012]. 

Kolejnym zabiegiem przy użyciu prądu stałego jest elektroliza. Pod wpły-

wem prądu stałego w tkankach zachodzą zjawiska elektrochemiczne. Podczas 

zabiegu używane są 2 elektrody: płytkowa (elektroda  bierna) i elektroda czynna 

igłowa. Elektroliza galwaniczna jest jedną z metod epilacji. Stosuje się ją rów-

nież do usuwania brodawek, naczyniaków gwiaździstych oraz rozszerzonych 

naczynek krwionośnych [Peters 2012].   
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Prąd zmienny wysokiej częstotliwości 

Darsonwalizacja jest zabiegiem, w którym wykorzystywany jest prąd zmien-

ny wielkiej częstotliwości. Nazwa aparatu do darsonwalizacji pochodzi od na-

zwiska jego wynalazcy – Jacques’a-Arsene’a d’Arsonvala – który był francu-

skim lekarzem, fizjologiem i fizykiem żyjącym w latach 1851–1940. Prądy 

d’Arsonvala mają przebieg fali gasnącej o krótkim czasie trwania impulsu, po 

czym następuje około 500 razy dłuższa przerwa. Dzięki zmniejszającemu się 

przebiegowi fali elektromagnetycznej i długimi przerwami pomiędzy nimi wy-

twarzana jest mała ilość ciepła w tkankach. Działanie prądów opiera się głównie 

na ich wpływie na naczynia krwionośne oraz zakończenia nerwowe w skórze, co 

nie powoduje przy tym pobudzania nerwów ani mięśni. Zakres częstotliwości 

w przypadku tych prądów wynosi 300–500 kHz [Zychowicz 2006, Peters 2012, 

Wróblewska i in. 2013]. 

Do zabiegu używane są specjalne peloty – szklane lub wypełnione zjonizo-

wanym gazem (najczęściej freonem) elektrody próżniowe [Wróblewska 2013]. 

Podczas zabiegu wytwarza się ozon, który ma działanie dezynfekujące, grzybo-

bójcze, bakteriobójcze oraz wirusobójcze. Niszczy on struktury enzymatyczne 

mikroorganizmów. Podczas zetknięcia ze skórą powoduje iskrzenie w kolorze 

uzależnionym od rodzaju gazu wypełniającego pelotę, np. pelota wypełniona 

powietrzem iskrzy na fioletowo, a ksenonem – na czerwono. Klient może wtedy 

odczuwać delikatne drapanie lub łaskotanie. Pelota może przylegać bezpośred-

nio do skóry lub znajdować się w pewnej odległości od niej, przez co uzyskuje 

się efekt tak zwanego „deszczu iskier” o silnym działaniu pobudzającym. 

Najbardziej popularną i najczęściej stosowaną w zabiegach pelotą jest pelota 

grzybkowa, wykorzystywana do darsonwalizacji i przy odkażaniu całej twarzy. 

Kolejną jest pelota grzebieniowa, którą stosuje się w zabiegach przeprowadza-

nych m.in. blisko granicy skóry owłosionej głowy czy we włosach. Następną 

jest pelota łukowa, która znajduje zastosowanie w zabiegach prowadzonych na 

większych partiach skóry, takich jak czoło, broda, żuchwa czy ramiona. Z kolei 

pelotę z przepustem wykorzystuje się do  mocnego, punktowego działania na 

małe partie skóry. Na pojedyncze małe miejsca stosowana jest również pelota 

punktowa. 
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Ryc. 3. Peloty stosowane w aparatach do darsonwalizacji.  

Źródło: https://modnakaja.pl/pl/peloty-do-darsonval-komplet-4szt.html 

 

Wskazaniami do wykonywania zabiegu darsonwalizacji jest leczenie nerwo-

bóli, zaburzenia czucia, świąd, odmrożenia, odmroziny, łupież, tłusta cera, łojo-

tok skóry twarzy i głowy, trądzik pospolity, łysienie plackowate, zwiotczała 

cera, słabo odżywiona cera. Stosowana jest także w celu pobudzenia ukrwienia, 

jako masaż elektryczny twarzy, po zabiegu kosmetycznego oczyszczania twarzy, 

przed i po pedicure (szczególnie, gdy występuje nadpotliwość), przed depilacją 

(zmniejsza zapalenie mieszków włosowych), przy wykonywaniu makijażu per-

manentnego. 

Przeciwwskazaniami do zabiegu są: trądzik różowaty, teleangiektazje, stany 

alergiczne skóry, uszkodzenia i rany skóry, stany zapalne skóry. Dodatkowo 

przy przeprowadzaniu zabiegu należy zachować szczególną ostrożność w wy-

padku klientów o bardzo wrażliwej i skłonnej do podrażnień skórze [Zychowicz 

2006, Wróblewska 2013].  

Prąd zmienny o wysokiej częstotliwości i niskim napięciu wykorzystywany 

jest do zabiegu termolizy. Prąd ten wytwarza wysoką temperaturę niszczącą 

mieszki włosowe, przez co stosuje się go do elektroepilacji [Peters 2013]. Prąd 

zmienny wysokiej częstotliwości wykorzystywany jest także do zabiegów elek-

trokoagulacji [Goliszewska i in. 2010]. 

Obecnie bardzo popularne stały się zabiegi odmładzające z zakresu elektrote-

rapii, podczas których wykorzystywane jest pole elektromagnetyczne o często-

tliwości radiowej, w nomenklaturze kosmetycznej określane jako fale radiowe. 

Częstotliwość fal radiowych stosowanych podczas zabiegów kosmetycznych 

mieści się w zakresie od 1 MHz do 6–7 MHz. Podczas zabiegu wykorzystane 
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jest zjawisko oddziaływania pola elektromagnetycznego generowanego prądem 

wysokiej częstotliwości. Fale radiowe mogą być stosowane podczas zabiegów 

odmładzania (ujędrniania) skóry twarzy, powiek, powłok brzusznych, poślad-

ków, skóry ramion oraz modelowania sylwetki [Wnuk i in. 2010, Boisnic i in. 

2014, Fijałkowska i in. 2014, Wesołowska i in. 2017, Gemza i in. 2018].  

Wykorzystanie prądu niskich częstotliwości 

Prąd o małej częstotliwości 0–50 Hz wykorzystywany jest w kosmetyce 

w urządzeniu Ionto Skin Regulator. Dzięki użyciu elektrody między rękoma 

kosmetologa a ciałem klienta podczas zabiegu tworzy się mocno pulsujące 

pole elektrostatyczne, dające się odczuć jako wibracje i pompowanie. Zasto-

sowanie prądu o częstotliwości 0–50 Hz poprawia przepływ krwi oraz limfy, 

usuwane są zastoje i napięcia tkanki łącznej, skóra staje się promienna, świe-

ża i zaróżowiona [Wróblewska i in. 2013]. Przykładowe zabiegi to drenaż 

limfatyczny, masaż uspokajający, zabieg senso-membrana (wprowadzenie 

preparatów aktywnych do skóry klienta dzięki polu elektrostatycznemu) 

[https://akademiaurodywroclaw.pl/ionto-skin-regulator/]. 

Prądy wzbudzające/impulsowe 

Zastosowanie prądów wzbudzających opiera się na wykorzystaniu impulsów 

prądu stałego (impulsowego) lub zmiennego (interferencyjnego). Celem tych 

zabiegów jest pobudzenie i ożywienie lub odwrotnie – osłabienie i uspokojenie 

procesów zachodzących w organizmie. Prądy wzbudzające wpływają na krąże-

nie krwi i limfy oraz na układ mięśniowy i nerwowy [Peters 2012]. Pobudzona 

przez to zostaje przemiana materii, a to prowadzi do likwidacji nadmiernego 

tłuszczu i pomaga w redukcji cellulitu. Prądy wzbudzające mogą prowadzić 

naprzemiennie do skurczu mięśni i ich rozluźnienia.  

W kosmetyce stosuje się prądy impulsowe o niskiej częstotliwości od 10 do 

120 Hz i różnym kształcie impulsu. Działają one pobudzająco na przemianę 

materii, przepływ krwi i układ mięśniowy. Za pomocą aparatu do prądu impul-

sowego między dwiema elektrodami wytwarzany jest przerywany (impulsowy) 

w regularnych odstępach strumień prądu. Elektrody muszą być mokre, aby 

umożliwić przepływ prądu między nimi a organizmem człowieka [Zychowicz 

2006, Peters 2012]. 
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Zabieg wykorzystujący prąd impulsowy nazywa się elektrostymulacją. W za-

biegu elektrostymulacji dochodzi do skurczu mięśni w wyniku działania prądów 

impulsowych. W kosmetyce elektrostymulację stosuje się do zmniejszenia ob-

wodów ciała (poprawa proporcji figury), redukcji cellulitu, regeneracji tkanek, 

relaksacji, ujędrniania i uelastyczniania skóry, mięśni, zmniejszenia rozstępów, 

zwiększenia siły i wytrzymałości mięśni, zwiększenia lub zmniejszenia tonusu 

mięśniowego, zmniejszenia obrzęków [Zychowicz 2006]. 

Zastosowanie w kosmetyce coraz częściej mają także prądy o średniej często-

tliwości (1000–10000 Hz), które lepiej przenikają w głąb tkanki i nie wywołują 

nieprzyjemnych wrażeń bólowych [Goliszewska i in. 2010]. 

Zabiegi z wykorzystaniem prądów interferencyjnych, czyli dwóch krzyżują-

cych się prądów niezaliczanych do prądów wzbudzających, polega na dostar-

czeniu ich do organizmu w oddzielnych obwodach elektrycznych. Prąd interfe-

rencyjny nie jest dostarczany przez urządzenie kosmetyczne, tylko powstaje 

w wyniku przemiany częstotliwości prądów przemiennych dostarczanych do 

organizmu. 

Prądy interferencyjne są to prądy średniej częstotliwości, modulowane w amplitu-

dzie z małą częstotliwością. Powstają w wyniku nakładania się w tkankach dwóch 

prądów przemiennych średniej częstotliwości o przebiegu sinusoidalnym, któ-

rych częstotliwości mało różnią się od siebie [http://www.cabines.pl/artykuly/487/ 

prady-interferencyjne-w-zabiegach-kosmetycznych.html]. W terapii wykorzy-

stuje się prądy o częstotliwościach ok. 4000 Hz, np. 4000 Hz i 4100 Hz. W wy-

niku nakładania się tych prądów na organizm działa prąd zmienny o częstotliwo-

ści 1–100 Hz [Peters 2012]. 

Prądy interferencyjne mają szerokie zastosowanie w kosmetyce. Impulsy 

prądu interferencyjnego działają na układ mięśniowy, nerwowy, krążenie krwi 

i limfy oraz przemianę materii. Działają przeciwbólowo, stymulująco i tonizują-

co, regulują zaburzenia układu nerwowego. Prądy interferencyjne w kosmetyce 

wykorzystuje się do: liftingu, usuwania cellulitu, stymulacji mięśni twarzy, toni-

zacji powłok skórnych i mięśni twarzy, miejscowego usuwania tkanki tłuszczo-

wej (np. byczy kark), wzmacniania mięśni prostych brzucha, wzmacniania mię-

śni stóp (zapobieganie płaskostopiu), zmniejszania obrzęków okołostawowych, 

poprawy krążenia obwodowego, regeneracji mięśni po wysiłku (odprowadzanie 

metabolitów) [Zychowicz 2006, Peters 2012]. 
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Mikroprądy 

Mikroprądy są wykorzystywane do elektrostymulacji prądem o natężeniu 

mikroamperów nieprzekraczającym 1 mA (rzędu 10–800 µA) i małej amplitu-

dzie. Stymulacja prądem elektrycznym o natężeniu kilku mikroamperów i ni-

skim napięciu (60 V) działa regenerująco na tkanki, uśmierza ból i wspomaga 

gojenie się ran. Zaletą tej metody jest to, że można zmienić polaryzację, co 

umożliwia wykonywanie stymulacji elektrodą dodatnią, ujemną lub stymulację 

dwubiegunową. Stymulacja elektrodą dodatnią zalecana jest w zespołach bólo-

wych, elektrodą ujemną jest wykorzystywana w rozpuszczaniu złogów, do po-

budzania. Stymulację dwubiegunową można stosować zawsze, najczęściej pod 

koniec zabiegu [Zychowicz 2006].  

Ponieważ terapia mikroprądami wykorzystująca pulsacyjny prąd stały o ni-

skim natężeniu charakteryzuje się bardzo niską (do 1 mA) amplitudą prądu, jest 

nieodczuwalna przez pacjenta w czasie stymulacji. Prądy o  takiej  wielkości  

wytwarzane są  również  przez komórki człowieka, dlatego są praktycznie nie-

wyczuwalne, gdyż nie są w stanie pobudzić nerwów czuciowych (działanie pod-

progowe). Impulsy są intensywne, relaksujące i nie wywołują dyskomfortu 

u pacjenta. Mikroprądy zwane są również przerywanym prądem stałym o niskim

natężeniu, o seriach impulsów modulowanych w kształcie sinusoidalnym lub

prostokątnym [https://biomak.eu/pl/n/76].

Mikroprądami możemy wprowadzać do skóry składniki odżywcze, witaminy, 

mikroelementy. Mikroprądy aktywizują procesy regeneracji skóry zachodzące 

na poziomie komórkowym. Taka metoda elektrostymulacji efektywnie pobudza 

odbudowę włókien kolagenu i elastyny, ujędrnia i wygładza skórę oraz uspraw-

nia wydalanie toksyn wraz z nadmiarem wody. Zabiegi można wykonywać na 

twarz, biust, brzuch, pośladki, uda. W kosmetyce estetycznej stosuje się mikro-

impulsy, aby polepszyć wygląd, poprawić sylwetkę, wygładzić skórę, zmniej-

szyć rozszerzone pory, zredukować zmarszczki, zwiększyć produkcję  kolagenu 

i uelastycznić mikrowłókna, zmniejszyć rozstępy i ujędrnić ciało. W efekcie 

stosowania mikroprądów skutecznie oddziałujemy na zmarszczki i bruzdy (czo-

łowe, okołonosowe), luźny owal twarzy, worki i cienie pod oczami, ujędrniając 

skórę twarzy i poprawiając jej elastyczność. Przeciwwskazaniami są rozrusznik 

serca oraz ciąża [Zychowicz 2006]. 
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Podsumowanie 

Aparaty kosmetyczne są stosowane w gabinetach kosmetycznych do wyko-

nywania zabiegów pielęgnacyjnych lub wspomagających leczenie. Użycie apa-

ratury kosmetycznej wykorzystującej działanie fizykalnego bodźca, jakim jest 

prąd, służy polepszeniu optymalnego efektu zabiegów kosmetycznych. Urzą-

dzenia te są obecnie podstawowym wyposażeniem gabinetów kosmetycznych. 

Coraz częściej docenia się je w kosmetologii i łączy z aparatami, których działa-

nie opiera się na wykorzystaniu innych bodźców, tworząc tzw. kombajny ko-

smetyczne.  
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Streszczenie. Urządzenia wykorzystujące prąd podczas zabiegów kosmetycznych są 

coraz bardziej popularne i znajdują się w większości gabinetów kosmetycznych. W pra-

cy zaprezentowano wykorzystanie prądu jako bodźca fizykalnego w aparatach stosowa-

nych podczas zabiegów kosmetycznych. Przedstawiono także wpływ poszczególnych 

rodzajów prądu na organizm człowieka oraz opisano wskazania i przeciwwskazania do 

wykonywania danych zabiegów prądowych. 
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Rola norm polskich, europejskich i międzynarodowych 

w kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa produktów 

kosmetycznych 

Magdalena Toporowska1 , Tomasz Mieczan1 , Adam Bownik1 , 

Anna Kaczorowska1

Obecnie aż jedna trzecia wszystkich produktów kosmetycznych sprzedawa-

nych na świecie pochodzi z Europy [Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla 

Parlamentu Europejskiego i Rady na temat oświadczeń o produktach sporządza-

nych na podstawie wspólnych kryteriów w branży kosmetycznej 2016]. Co roku 

na rynku europejskim jedna czwarta kosmetyków będących w obrocie to zupeł-

nie nowe wyroby. Silnie rozwijający się zarówno w Unii Europejskiej, jak i na 

świecie rynek produktów kosmetycznych, zwłaszcza naturalnych, zagrożenia 

środowiskowe w postaci zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza wpływające na 

jakość surowców kosmetycznych oraz coraz większa świadomość i coraz wyż-

sze oczekiwania konsumentów wymagają od producentów kosmetyków dążenia 

do jak najwyższej jakości i zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów wprowadza-

nych na rynek. Standardy jakości i bezpieczeństwa są regulowane aktami praw-

nymi (dyrektywy i rozporządzenia), jak również dobrowolnymi dokumentami 

normatywnymi bądź certyfikatami. Definicję normalizacji zapisano w art. 2 

Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji [Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 

1386]. Normalizacja jest procesem ujednolicenia wszystkich lub niektórych cech 

przedmiotu lub czynności i nadaniem temu ujednoliceniu charakteru przepisu 

prawnego. Zakres normy zależy od przyjętego celu: może on obejmować wy-

łącznie jeden parametr lub element produktu, wiele parametrów lub też działanie 

całej organizacji. Wynikiem procesów normalizacji są postanowienia nazywane 

dokumentami normalizacyjnymi. Jednym z nich jest norma. Definicja normy wg 

ustawy o normalizacji [Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1386] podaje, że jest to 

„dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną 

jednostkę organizacyjną, ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stoso-

wania – zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodza-

jów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego 
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stopnia uporządkowania w określonym zakresie”. Celami, którym podporząd-

kowane są działania normalizacyjne, są bezpieczeństwo i zdrowie. Aby produkty, 

technologie i usługi związane z przemysłem kosmetycznym spełniały warunek bez-

pieczeństwa, potrzebne jest stosowanie norm. Mimo że nie są one w Unii Europej-

skiej obligatoryjne, ewentualne zagrożenia i konsekwencje wynikające z ich nie-

przestrzegania mogą być olbrzymie.  

Akty prawne nadrzędne nad normami  

Nadrzędnym aktem prawnym regulującym rynek kosmetyków w Polsce  

i w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. nr 1223/2009 dotyczące produktów ko-

smetycznych [Dz.U. UE L 2009.342.59]. Polskim aktem prawnym jest Ustawa  

z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych [Dz.U. 2018, poz. 

2227]. Rozporządzenie 1223/2009 wprowadza prawną definicję produktu ko-

smetycznego, zawiera również 10 załączników. Pierwszy dotyczy informacji na 

temat Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego – dokumentu, który 

tworzy się, aby sprawdzić, czy dany kosmetyk nie zagraża życiu i zdrowiu kon-

sumentów. Dokument ten jest obligatoryjny przy wprowadzaniu produktu ko-

smetycznego do obrotu na terenie UE. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem, 

produkt kosmetyczny nie może zawierać substancji niedozwolonych wymienio-

nych w załączniku II; substancji podlegających ograniczeniom, które nie są sto-

sowane zgodnie z wymogami wymienionymi w zał. III; barwników innych niż 

wymienione w zał. IV; substancji konserwujących innych niż wymienione w zał. 

V; substancji promieniochronnych innych niż zawarte w zał. VI; a także sub-

stancji sklasyfikowanych jako CMR (rakotwórcze, mutagenne lub działające 

szkodliwie na rozrodczość). Prawo unijne jest jednym z najbardziej restrykcyj-

nych na świecie pod względem bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.  

Nazwy wszystkich składników kosmetyków, w tym substancji niedo-

zwolonych, są jednakowe na całym świecie poprzez wprowadzenie i stoso-

wanie nomenklatury INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingre-

dients). Zgodnie z art. 33 rozporządzenia 1223/2009 Komisja Europejska 

opracowuje i aktualizuje słownik wspólnych nazw składników. W tym celu 

uwzględnia się uznane międzynarodowe nazewnictwo, dostępne wraz z 

innymi informacjami o składnikach kosmetyków w bazie CosIng [Cosmetic 

ingredient database]. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem składników kosmetyków w UE 

sprawuje Komisja Europejska i organ doradczy SCCS (Komitet Naukowy ds. 
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Bezpieczeństwa Konsumentów). Europejskie stowarzyszenie Cosmetics Europe 

(dawniej COLIPA, ang. The European Cosmetic and Perfumery Association) 

jest istotnym organem informacyjnym, który ustala wiele zasad dobrej praktyki 

wytwarzania i badania kosmetyków [Żebrowska i Krzynówek 2020]. Aby za-

gwarantować, że wszystkie wprowadzane na rynek UE produkty kosmetyczne są 

bezpieczne, od lipca 2013 r. rozporządzenie 1223/2009 nakłada obowiązek ich 

wytwarzania zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice, Dobra 

Praktyka Produkcyjna) oraz wynikający z tych zasad obowiązek śledzenia pro-

duktu w łańcuchu dostaw. Proces produkcji wyrobu kosmetycznego jest zgodny 

z dobrą praktyką produkcji, jeśli jest zgodny z odpowiednimi normami zharmo-

nizowanymi, do których odniesienia są publikowane w Dzienniku Urzędowym 

UE, czyli w tym wypadku z międzynarodową normą Kosmetyki – dobre prakty-

ki produkcji (GMP) – Przewodnik dobrych praktyk produkcji [PN-EN ISO 

22716:2009]. Zgodnie z rozporządzeniem osobą odpowiedzialną za produkt 

kosmetyczny jest podmiot, który wprowadza dany kosmetyk do obrotu na tery-

torium UE, czyli producent, importer lub dystrybutor [Balicka i in 2014, Że-

browska i Krzynówek 2020]. Stosowanie GMP zapewnia zgodność z aktualnym 

prawodawstwem europejskim, wyższą jakość wytwarzanych kosmetyków, ogra-

niczenie wystąpienia produktu niezgodnego, wzrost konkurencyjności marek 

oraz możliwość rozszerzenia rynków zbytu [Michalski 2013]. Międzynarodowa 

norma ISO 22716 jest stosowana w wielu krajach, m.in. w USA, gdzie doku-

mentem opisującym normy i standardy bezpieczeństwa produktów kosmetycz-

nych jest przewodnik „A guide to united states cosmetic products compliance 

requirements” wydawany i aktualizowany przez Narodowy Instytut Standardów 

i Technologii (National Institute of Standards and Technology) [Benson i Re-

czek 2021]. Przewodnik zawiera m.in. aktualną listę 20 norm międzynarodo-

wych (ISO) stosowanych obecnie w USA. Niemniej najważniejszymi aktami 

prawnymi dotyczącymi kosmetyków i obowiązującymi na terenie Stanów Zjed-

noczonych są Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) oraz Fair 

Packaging and Labeling Act (FPLA). Coraz ważniejszym rynkiem kosmetycz-

nym na świecie staje się rynek azjatycki. W ostatnim czasie duże i wyczekiwane 

zmiany w prawie regulującym rynek kosmetyczny wprowadziły Chiny [Hu 

2021]. 1 stycznia 2021 r. chińskie władze wdrożyły nowe rozporządzenie o nad-

zorze i administracji kosmetyków (Cosmetics Supervision and Administration 

Regulations, CSAR), zaś 1 maja 2021 r. system zatwierdzania marki przed 

wprowadzeniem na rynek nowego kosmetyku i nowego składnika kosmetyczne-

go. Od maja do sierpnia 2021 r. władze chińskie wprowadziły lub wdrożyły 11 

nowych regulacji cząstkowych CSAR, m.in. dotyczących obowiązujących norm 

i standardów. 
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Normy polskie, europejskie i międzynarodowe a jakość i bezpieczeństwo 

produktów kosmetycznych 

Polskie Normy (PN) są dokumentami opracowywanymi przez Organy Tech-

niczne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [PKN 2021]. PKN nie może 

wpływać na treść norm, jedynie nadzoruje zgodność procesów opracowywania 

norm z własnymi przepisami wewnętrznymi. Normy międzynarodowe, wyda-

wane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną; International 

Organization for Standardization), opracowywane przez ekspertów na szczeblu 

międzynarodowym, mają na początku oznaczenie „ISO”. Normy europejskie 

wydawane przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny; fr. Comité Eu-

ropéen de Normalisation) posiadają oznaczenie „EN” (Europejska Norma). CEN 

przyjmuje normy ISO jako Normy Europejskie lub opracowuje normy wspólnie 

z ISO (oznaczenie EN ISO). PKN wprowadza europejskie i międzynarodowe 

normy do zbioru PN, które przyjmują odpowiednio oznaczenia PN-EN i PN-ISO 

lub PN-EN ISO. Służy to wyeliminowaniu przeszkód głównie w wymianie to-

warów i dokumentacji. Każda norma posiada przypisany numer referencyjny, za-

wierający oznaczenia wydawcy normy, niepowtarzalny numer, rok i (od 2013 r.) 

miesiąc opublikowania. Przykładowy zapis wygląda następująco: PN-EN ISO 

29621:2017-04.  

Ważnym rodzajem Norm Europejskich są normy zharmonizowane, opraco-

wywane przez europejskie organizacje normalizacyjne w celu wsparcia prawo-

dawstwa harmonizacyjnego UE i przyjmowane na podstawie wniosków o nor-

malizację Komisji Europejskiej po konsultacjach z państwami członkowskimi 

[PKN 2021]. Komisja decyduje o publikacji norm zharmonizowanych w Dzien-

niku Urzędowym UE, jeśli spełniają wymagania przewidziane w odnośnym 

prawodawstwie harmonizacyjnym UE, czyli dyrektywach lub rozporządzeniach. 

Co istotne, dopóki Komisja Europejska nie wycofa odniesienia do danej normy 

zharmonizowanej z Dziennika Urzędowego UE, norma jest aktualna jako zhar-

monizowana, pomimo że została wycofana jako Norma Europejska. Norma 

zharmonizowana stanowi przepis szczegółowy dla przepisu zasadniczego (dy-

rektyw, rozporządzeń). W przypadku kosmetyków są to Dyrektywa 2003/15/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniająca dyrekty-

wę Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkow-

skich odnoszących się do produktów kosmetycznych oraz omówione powyżej 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listo-

pada 2009 r. Normy zharmonizowane są częścią prawa Unii, jednak stosowanie 

ich, podobnie jak norm PN, EN i ISO, jest dobrowolne. Natomiast nadrzędne 

jest spełnienie wymagań zasadniczych dla określonego wyrobu. Produkty wy-
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tworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi korzystają z domniemania 

zgodności z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi dyrektyw, rozporządzeń 

lub innych aktów prawa UE.  Podsumowując, producent ma wybór czy produ-

kować wyrób i sprawdzać jego zgodność bezpośrednio z dyrektywą lub rozpo-

rządzeniem, czy produkować wyrób zgodnie z wymaganiami zasadniczymi za-

wartymi w normach zharmonizowanych [PKN 2021].  

Na stronie internetowej PKN – https://www.pkn.pl/ – dostępna jest wyszuki-

warka norm [PKN 2021]. Obecnie istnieje kilkadziesiąt norm kosmetyków  

i produktów chemii gospodarczej, dotyczących m.in. GMP, wymagań jakości 

wyrobów perfumeryjnych, badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych 

produktów kosmetycznych, wymagań, jakie powinny spełniać pojemniki do 

przechowywania kosmetyków i sposobu ich oznakowania. W dalszej części 

artykułu zostaną omówione zakresy wybranych norm. Polskie normy, podobnie 

jak europejskie i międzynarodowe, są odpłatne, co wynika z dobrowolności ich 

stosowania oraz zasad ustanawianych i regulowanych przez międzynarodowe 

(ISO, IEC) i europejskie (CEN, CENELEC) organizacje normalizacyjne, któ-

rych PKN jest członkiem [PKN 2021]. Normy można kupić za pośrednictwem 

stron internetowych PKN, CEN i ISO. 

Normy z zakresu bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktu  

kosmetycznego 

Producent powinien zapewnić odpowiednie standardy wytwarzania produktu 

kosmetycznego, gwarantujące uzyskanie wyrobu wolnego od zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych, ponieważ zakażony kosmetyk stanowi poważne zagrożenie 

zarówno dla konsumenta, jak i wytwórcy [Kurszewska 2012, March i in. 2018]. 

Produkty kosmetyczne nie mogą zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych, 

niebezpiecznych dla zdrowia ludzi: bakterii Staphylococcus aureus, Pseudomo-

nas aeruginosa oraz drożdżaków Candida albicans (tab. 1) [PN-EN ISO 

18416:2016, PN-EN ISO 22717:2016, PN-EN ISO 22718:2016]. Producenci 

kosmetyków mają obowiązek wykonywania badań czystości mikrobiologicznej 

produktów innych niż produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego [PN-EN 

ISO 29621:2017] zanim trafią one na rynek. Przeprowadza się je w zakładowym 

laboratorium kontroli jakości lub w zewnętrznych, akredytowanych laborato-

riach, uwzględniając międzynarodowe normy (ISO) przyjęte jako Normy Euro-

pejskie, a następnie jako Normy Polskie (tab. 1). W trakcie badania kontroluje 

się, czy w produkcie nie ma poszczególnych bakterii, pleśni czy drożdży.  
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Tabela 1. Normy z zakresu produkcji i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów kosme-

tycznych (działy: kosmetyki – dobre praktyki produkcji;  kosmetyki – mikrobiologia) 

 

Norma Tytuł Zakres 

PN-EN ISO 

22716:2009  

Dobre praktyki pro-

dukcji (GMP) – Prze-

wodnik dobrych prak-

tyk produkcji 

Norma dotyczy jakości i bezpieczeństwa produkcji ko-

smetyków, ich kontroli oraz prawidłowego magazynowa-

nia. Stosowanie normy gwarantuje, że produkt kosme-

tyczny został wyprodukowany, kontrolowany i magazy-

nowany w odpowiedni sposób, co stanowi podstawę 

wprowadzenia na rynek produktu bezpiecznego 

PN-EN ISO 

29621:2017-04 

(wersje angiel-

ska  

i polska) 

Wytyczne dotyczące 

oceny ryzyka  

i identyfikacji produk-

tów o niskim ryzyku 

mikrobiologicznym 

Wytyczne dla producentów kosmetyków oraz organów 

nadzoru pomocne w określeniu, w oparciu  

o ocenę ryzyka, które produkty gotowe, ze względu na 

niskie ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego 

podczas produkcji i/lub właściwego użytkowania, nie 

wymagają stosowania międzynarodowych norm mikro-

biologicznych dla kosmetyków 

PN-EN ISO 

11930:2019-03 

(wersja angiel-

ska) 

Ocena skuteczności 

ochrony przeciwdrob-

no-ustrojowej produktu 

kosmetycznego 

Procedura interpretacji danych, uzyskanych na podstawie 

badania skuteczności konserwacji lub oceny ryzyka mi-

krobiologicznego, lub obydwu tych metod, podczas oce-

ny całkowitej ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu 

kosmetycznego. Obejmuje: 

– badanie skuteczności konserwacji; 

– procedurę oceny całkowitej ochrony przeciwdrobnou-

strojowej produktu kosmetycznego, który nie jest klasyfi-

kowany jako produkt o niskim ryzyku (wg ISO 29621). 

Uwaga! Na etapie tworzenia produktów kosmetycznych, 

tam gdzie jest to zasadne, jest możliwe stosowanie innych 

metod wyznaczania skuteczności konserwacji preparatów 

PN-EN ISO 

21148:2017-07 

(wersje angiel-

ska i polska)  

Ogólne wytyczne 

badań mikrobiologicz-

nych 

Ogólne wytyczne przeprowadzania badań mikrobiolo-

gicznych produktów kosmetycznych w celu zapewnienia 

jakości i bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednią oceną 

ryzyka 

PN-EN ISO 

17516:2014-11 

(wersje angiel-

ska i polska)  

Limity mikrobiolo-

giczne 

Celem normy jest ułatwienie oceny jakości mikrobiolo-

gicznej produktów. Badania mikrobiologiczne nie muszą 

być wykonywane w przypadku produktów niskiego ryzy-

ka mikrobiologicznego 

PN-EN ISO 

16212:2017-08 

(wersja angiel-

ska) 

Oznaczanie liczby 

drożdży i pleśni* 

Ogólne wytyczne dla oznaczania liczby pleśni i drożdży 

obecnych w produktach kosmetycznych, poprzez liczenie 

kolonii na selektywnym agarowym podłożu po inkubacji 

w warunkach tlenowych. Drożdże można zidentyfikować 

odpowiednimi testami identyfikacji, np. opisanymi  

w normach wymienionych w bibliografii normy lub, jeśli 

to konieczne, za pomocą innych odpowiednich metod 

PN-EN ISO 

18415:2017-07 

(wersja angiel-

ska)  

Wykrywanie mikroor-

ganizmów specyficz-

nych i niespecyficz-

nych* 

Norma zawiera szczególne wskazania do identyfikacji 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococ-

cus aureus i Candida albicans. Inne mikroorganizmy, 

rosnące w warunkach opisanych w normie, mogą być 

identyfikowane za pomocą odpowiednich testów zgodnie 

z załączonym do normy schematem. Inne normy (np. ISO 

18416, ISO 21150, ISO 22717, ISO 22718) mogą być 

właściwe 
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PN-EN ISO 

18416:2016-01 

(wersja angiel-

ska) 

Wykrywanie obecności 

Candida albicans*, ** 

Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i identyfikacji 

drożdzaków C. albicans w produktach kosmetycznych. 

Metody badań określone w normie mogą różnić się w 

poszczególnych krajach zgodnie  

z praktykami lub regulacjami krajowymi 

PN-EN ISO 

21149:2017-07  

(wersja angiel-

ska) 

Zliczanie i wykrywanie 

mezofilnych bakterii 

tlenowych* 

 

Ogóle wytyczne zliczania i wykrywania mezofilnych 

bakterii tlenowych w kosmetykach poprzez zliczanie 

kolonii na podłożu agarowym po inkubacji tlenowej lub 

poprzez sprawdzanie braku wzrostu bakterii na podłożu 

wzbogaconym  

PN-EN ISO 

21150:2016-01  

(wersja angiel-

ska) 

Wykrywanie obecności 

Escherichia coli *, ** 

Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i identyfikacji 

bakterii E. coli w produktach kosmetycznych. Metody 

badań określone w normie mogą różnić się w poszcze-

gólnych krajach zgodnie z praktykami krajowymi lub 

regulacjami  

PN-EN ISO 

22717:2016-01  

(wersja angiel-

ska) 

Wykrywanie obecności 

Pseudomonas aerugi-

nosa *, ** 

Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i identyfikacji 

bakterii P. aeruginosa w wyrobach kosmetycznych. 

Metody badań określone w normie mogą różnić się w 

poszczególnych krajach zgodnie  

z praktykami lub regulacjami krajowymi 

PN-EN ISO 

22718:2016-01  

(wersja angiel-

ska)  

Wykrywanie obecności 

Staphylococcus aureus 

*, ** 

Norma podaje ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i 

identyfikacji bakterii S. aureus w produktach kosmetycz-

nych. Metody badań określone w normie mogą różnić się 

w poszczególnych krajach zgodnie z praktykami krajo-

wymi lub regulacjami 

 
* Ze względu na dużą różnorodność produktów kosmetycznych metoda nie może mieć zastosowa-

nia do niektórych z nich (np. niektórych produktów mieszających się z wodą). W takim przypadku 

właściwe mogą być inne międzynarodowe standardy (np. ISO 18415). Inne metody (np. zautoma-

tyzowane) mogą być zastąpione przez przedstawione w normie metody pod warunkiem, że została 

wykazana ich równoważność lub wykazano w inny sposób, że metoda jest odpowiednia. W celu 

zapewnienia jakości i bezpieczeństwa konsumentów wskazane jest, by przeprowadzić odpowied-

nią analizę ryzyka mikrobiologicznego, tak aby określić rodzaje produktów kosmetycznych, do 

których norma ma zastosowanie. Produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego (patrz ISO 29621) 

to wyroby o niskiej aktywności wody, produkty wodno-alkoholowe, o skrajnych wartościach 

odczynu, itp.  

** Metoda jest oparta na wykrywaniu obecności drobnoustrojów w nieselektywnym płynnym 

środowisku (wzbogacony roztwór), a następnie wyizolowaniu ich na selektywnej pożywce agaro-

wej. W zależności od wymaganego poziomu wykrywalności inne metody mogą być również 

odpowiednie. 

Oprac. na podst.: PKN 2021. 

 

Kosmetyk o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej musi być odporny za-

równo na zakażenia pierwotne (związane z procesem wytwarzania), jak i wtórne 

(wynikające z jego użytkowania) [Kurszewska 2012]. Czystość mikrobiologicz-

ną produktu tworzy się w trakcie tworzenia formuły produktu oraz w trakcie 

wytwarzania. Na etapie projektowania produktu czystość mikrobiologiczną wy-

robu można regulować trzema czynnikami: recepturą produktu, procesem tech-

nologicznym oraz opakowaniem gotowego wyrobu. Produktami niskiego ryzyka 
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mikrobiologicznego są wyroby o niskiej aktywności wody, produkty wodno-

alkoholowe, o skrajnych wartościach odczynu (pH równe lub poniżej 3 lub rów-

ne lub powyżej 10) itd. [PN-EN ISO 29621:2017]. Dla produktów tego typu nie 

ma wymogu przeprowadzania testu konserwacji (badania sprawdzającego sto-

pień i prawidłowość zakonserwowania wyrobu) opisanego w normie PN-EN 

ISO 29621 [2017]. Pozostałe produkty kosmetyczne, których skład surowcowy 

nie daje gwarancji „odporności” mikrobiologicznej, muszą zawierać konserwan-

ty. Test konserwacji (obciążeniowy, ang. challenge test) może być przeprowa-

dzony na podstawie normy PN-EN ISO 11930 [2019]. Badanie polega na jedno-

razowym wprowadzeniu szczepów testowych bakterii, drożdży i pleśni do pró-

bek zakonserwowanego wyrobu. Zaszczepiony produkt pozostawia się odizolo-

wany od światła na określony czas w odpowiedniej temperaturze, by zapewnić 

drobnoustrojom kontakt z produktem. Po upływie określonych odstępów czasu 

wykonywane są posiewy zakażonych produktów, aby sprawdzić stopień redukcji 

drobnoustrojów pod wpływem działania środków konserwujących. Celem bada-

nia jest uzyskanie odpowiedniego układu konserwującego, zabezpieczającego 

produkt przed rozwojem drobnoustrojów [Sztucki 2018].  

Normy z zakresu identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji  

chemicznych w produktach kosmetycznych 

Istnieje wiele norm międzynarodowych i europejskich przyjętych również ja-

ko Polskie Normy, umożliwiających producentom korzystanie z najnowszych 

technik analizy produktów kosmetycznych i metod badań ochrony przeciwsło-

necznej (tab. 2) [PKN 2021]. Producent korzystający z tych norm ma gwarancję, 

że poddaje swoje produkty badaniom opartym na najnowszej, powszechnej wie-

dzy naukowej [Gimeno i in. 2012, PKN 2021]. Normy funkcjonujące na rynku 

polskim dotyczą zarówno metod analiz substancji pożądanych w kosmetykach, 

np. filtrów UV, w celu kontroli ich optymalnego i bezpiecznego stężenia [PN-

EN 16344:2013], jak i substancji zakazanych, do których należą np. hydrochi-

non czy kortykosteroidy propionian klobetazolu, dipropionian betametazonu, 

fluocynonid i acetonid fluocinolonu najczęściej znajdujące się w nielegalnie 

sprzedawanych produktach kosmetycznych do wybielania skóry [PN-EN 

16956:2017]. Wśród proponowanych przez twórców norm technik analitycz-

nych należy wymienić metody najnowocześniejsze i najczulsze, w tym oparte  

o techniki chromatograficzne: chromatografia cieczowa, gazowa i masowa (np. 

HPLC, GC/MS, LC/MS) (tab. 2). Dają one gwarancję precyzji jakościowego  

i ilościowego oznaczania badanych substancji [Gimeno i in. 2012, 2016].  
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Tabela 2. Normy z zakresu analizy produktów kosmetycznych i metod badań ochrony prze-

ciwsłonecznej (działy: kosmetyki – analiza produktów kosmetycznych, kosmetyki –metody anali-

tyczne, kosmetyki – metody badań ochrony przeciwsłonecznej) 

 
Norma Tytuł Zakres 

PN-EN 

16342:2013-

07 (wersja 

angielska) 

 

Ilościowe oznaczanie 

pirytionianu cynku, pirok-

tonianu olaminy  

i klimbazolu w środkach 

powierzchniowo czynnych 

zawartych w produktach 

kosmetycznych o działaniu 

przeciwłupieżowym 

Opis analitycznej metody wykrywania oraz ilościo-

wego oznaczania środków przeciwłupieżowych: 

piroktonian oleaminy, pirytionian cynku, klimbazol  

w produktach kosmetycznych zawierających środki 

powierzchniowo czynne w odpowiednim stężeniu (od 

0,1 do 1,0 g/100 g) 

PN-EN 

16343:2013-

07 (wersja 

angielska) 

 

Wykrywanie karbaminianu 

3-jodo-2 propynylobutylu 

(IPBC) w preparatach 

kosmetycznych, metoda 

LC-MS 

Opis metody wykrywania konserwantu karbaminianu 

3-jodo-2-propynylobutylu (IPBC) – uregulowanego  

w Rozporządzeniu (EC) nr 1223/2009, aneks V nr 56 

– w preparatach kosmetycznych w stężeniu od 

0,005g/100g do 0,1g/100g 

PN-EN 

16344:2013-

10 (wersja 

angielska) 

 

Wykrywanie filtrów UV w 

produktach kosmetycznych 

oraz oznaczanie ilościowe 

10 filtrów UV metodą 

HPLC 

Opis przesiewowej metody oznaczania filtrów UV 

wymienionych w regulacjach kosmetycznych z zasto-

sowaniem HPLC metodą odwróconej fazy. Metoda 

ma zastosowanie do ilościowego oznaczania 10 fil-

trów UV, najczęściej stosowanych w sprayach pro-

mieniochronnych i emulsyjnych produktach promie-

niochronnych w szczególności w odniesieniu do 

maksymalnych stężeń występujących w regulacjach 

kosmetycznych. Norma umożliwia zastosowanie 

innych metod analitycznych do ilościowej i jakościo-

wej analizy filtrów UV, jeżeli dają one porównywalne 

wyniki 

PN-EN 

16521:2014-

05 (wersja 

angielska) 

 

GC/MS metoda identyfi-

kacji i oznaczania 12 

ftalanów w próbkach 

kosmetyków gotowych do 

nastrzyków analitycznych 

Opis metody GC/MS do identyfikacji i oznaczania 12 

ftalanów, spośród których 8 regulowanych jest przez 

rozporządzenie 1223/2009. Metoda służy do analizy 

próbek gotowych do nastrzyków analitycznych spo-

śród produktów oraz surowców kosmetycznych  

PN-EN 

16956:2017-

10 (wersja 

angielska) 

 

HPLC/UV metoda identy-

fikacji i oznaczania hydro-

chinonu, eterów hydrochi-

nonu i kortykosteroidów w 

produktach kosmetycznych 

wybielających skórę 

Opis metody HPLC/UV do identyfikacji i oznaczania 

ilościowego hydrochinonu, 3 eterów hydrochinonu  

i 4 kortykosteroidów najczęściej znajdujących się  

w nielegalnie sprzedawanych produktach kosmetycz-

nych do wybielania skóry: propionianu klobetazolu, 

fluocynonidu, dipropionianu betametazonu i acetonidu 

fluocinolonu. Norma ta podaje również metody 

HPLC/UV do identyfikacji 38 kortykosteroidów, które 

można znaleźć w produktach do wybielania skóry. 

Norma nie jest stosowana do produktów przeznaczo-

nych do sztucznych paznokci lub mydeł 
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PN-EN 

17156:2019-

01 (wersja 

angielska) 

 

Metoda LC/UV do identy-

fikacji i ilościowego ozna-

czania  

w produktach kosmetycz-

nych 22 organicznych 

filtrów UV stosowanych w 

UE 

Opis metody opartej na chromatografii cieczowej 

(LC) z detekcją spektrometryczną w zakresie ultrafio-

letu/ światła widzialnego (UV/Vis) dla wykrywania  

i ilościowego oznaczania 22 organicznych filtrów UV 

stosowanych obecnie w ramach UE. Metoda ta została 

zatwierdzona w odniesieniu do balsamów do ust, 

emulsyjnych produktów kosmetycznych, lotionów  

i wód 

PN-EN ISO 

24442:2012  

(wersja an-

gielska) 

 

In vivo wyznaczanie stop-

nia ochrony UVA w ko-

smetykach z filtrem 

ochronnym 

Opis metody in vivo oznaczania współczynnika 

ochrony przeciwsłonecznej UVA w produktach z 

filtrem ochronnym. Stosowana jest w odniesieniu do 

kosmetyków, leków i innych produktów przeznaczo-

nych do kontaktu ze skórą ludzką, łącznie ze składni-

kami, które pochłaniają, odbijają lub rozpraszają 

promieniowanie UV. Zapewnia ona podstawową 

ocenę produktów przeznaczonych do ochrony prze-

ciwsłonecznej skóry przed oparzeniem słonecznym, 

wywoływanym słonecznym promieniowaniem nadfio-

letowym 

PN-EN ISO 

24444:2020-

06 (wersja 

angielska) 

 

Wyznaczanie współczyn-

nika ochrony przeciwsło-

necznej (SPF)  

in vivo 

Opis metody wyznaczania in vivo współczynnika 

ochrony przeciwsłonecznej (SPF) produktów ochrony 

przeciwsłonecznej. Ma on zastosowanie do produktów 

zawierających dowolny składnik zdolny do pochła-

niania, odbijania lub rozpraszania promieni ultrafiole-

towych (UV) i przeznaczonych do kontaktu z ludzką 

skórą. Norma stanowi podstawę do oceny produktów 

ochrony przeciwsłonecznej pod względem ochrony 

ludzkiej skóry przed rumieniem wywołanym przez 

słoneczne promieniowanie UV 

Oprac. na podst.: PKN 2021. 

Certyfikacja produktów kosmetycznych 

Producent, upoważniony przedstawiciel producenta, importer lub dystrybutor 

wprowadzający dany wyrób na rynek, spotyka się często z potrzebą potwierdze-

nia zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi w danej specyfikacji odnie-

sienia – normie, dyrektywie czy rozporządzeniu. Potrzeba potwierdzenia zgod-

ności wynikająca z przepisów prawa powoduje konieczność przeprowadzenia 

certyfikacji obowiązkowej, natomiast potrzeba potwierdzenia zgodności wynika-

jąca z woli stron (np. dostawca – konsument) stanowi certyfikację dobrowolną 

[PKN 2021]. Pierwszy przypadek, wynikający z przepisów prawa, związany jest 

z koniecznością przeprowadzenia przez podmiot oceny zgodności oraz umiesz-

czenia na wyrobie oznakowania CE oznaczającego, że kosmetyk został wypro-
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dukowany zgodnie w wymaganiami prawnymi obowiązującymi na terenie UE. 

Wraz ze zwiększaniem się świadomości konsumenta, znaczenia nabiera certyfi-

kacja dobrowolna i związane z nią zazwyczaj dobrowolne znaki certyfikacyjne, 

jak np. Znak Zgodności z Polską Normą. W przypadku kosmetyków certyfikat 

PN jest rzadkością, ale mogą go posiadać firmy produkujące opakowania do 

kosmetyków. Częstsze są certyfikaty ISO. Przykładowo certyfikacja ISO 22716 

potwierdza spełnienie wymagań stosowania normy dobrej praktyki produkcji 

(GMP). Wdrożenie wytycznych zawartych w normie 22716 jest obligatoryjne 

dla firm kosmetycznych, natomiast sama certyfikacja jest dobrowolna.  

Certyfikat ISO 9001 potwierdza wprowadzenie systemu zarządzania jakością 

zgodnego z normą ISO 9001 [PN-EN ISO 9001:2015]. Certyfikat ISO 14001 

oznacza, że producent spełnia wymagania odnośnie systemu zarządzania środo-

wiskowego zgodne z normą ISO 14001 [PN-EN ISO 14001:2015].  Najbardziej 

znanymi certyfikatami, które konsument coraz częściej znajduje, i których po-

szukuje, na opakowaniach produktów kosmetycznych są certyfikaty uznanych, 

międzynarodowych organizacji, takich jak ECOCERT, COSMOS, BDIH, Vegan 

Trademark, certyfikujących produkty naturalne, ekologiczne, bioorganiczne czy 

wegańskie. Certyfikacja ta nie jest związana z dokumentami normatywnymi 

[Ograniczam się 2020]. Coraz bardziej świadomi konsumenci poszukują produk-

tów naturalnych, wolnych od konserwantów i zanieczyszczeń, opartych na 

składnikach pochodzących z upraw ekologicznych. Niestety, brak prawnej defi-

nicji kosmetyku naturalnego rodzi nadużycia ze strony nieuczciwych producen-

tów, którzy umieszczają na etykietach kosmetyków deklaracje o naturalności 

stworzone w oparciu o niejednolite kryteria.  

Działalność wspomnianych organizacji certyfikujących pomaga chronić kon-

sumentów przed coraz powszechniejszym greenwashingiem. Weryfikują one 

substancje użyte w formułach produktów kosmetycznych, ich dostawców,  

a także cały proces produkcji. Niestety uzyskanie certyfikatu jest procesem dłu-

gim i kosztownym, ponieważ organizacje te są prywatnymi firmami działający-

mi na zasadach komercyjnych. W praktyce na pozyskanie certyfikatu stać tylko 

duże marki. W związku z brakiem jednolitych kryteriów dających podstawę do 

miarodajnych porównań „naturalności” i „organiczności” kosmetyków, opraco-

wano normę ISO 16128 [ISO 16128-1:2016, ISO 16128-2:2017]. Nie jest ona 

obecnie przyjęta jako Polska Norma [PKN 2021]. 
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Norma ISO 16128 – dokument określający stopień naturalności kosmetyku 

Norma składa się z dwóch części: 1) ISO 16128-1. Guidelines on technical 

definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients and prod-

ucts. Part 1: Definitions for ingredients – zawiera wytyczne dotyczące definicji 

składników naturalnych i organicznych oraz 2) ISO 16128-2. Cosmetics – 

Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic 

ingredients. Part 2: Criteria for ingredients and products – zawiera metodologię 

obliczania indeksów naturalności, naturalnego pochodzenia oraz organiczności  

i organicznego pochodzenia Składniki naturalne wg ISO 16128-1 to składniki 

uzyskiwane wyłącznie z mikroorganizmów, roślin, glonów i grzybów, zwierząt 

lub minerałów, których struktura chemiczna nie została celowo zmieniona [ISO 

16128-1:2016]. Składniki pochodzące z paliw kopalnych (pochodne ropy nafto-

wej) wykluczono z definicji. Podobnie jak inne normy międzynarodowe, norma 

ISO 16128 nie jest wymagana prawnie. 

Normę opracowano na szczeblu międzynarodowym z udziałem wielu świa-

towych instytucji (w tym certyfikujących kosmetyki naturalne) oraz ekspertów. 

Daje to szansę, że w przyszłości dokument stanie się punktem odniesienia do 

stworzenia wiążących regulacji prawnych w zakresie deklaracji dotyczących 

stopnia naturalności i organiczności produktów kosmetycznych [Tumiłowicz 

2019]. Podawanie udziału składników naturalnych w produkcie kosmetycznym 

na podstawie normy ISO wymaga jednorazowego zakupu normy i wykonania 

obliczeń na podstawie wzorów podanych w normie oraz danych dostarczanych 

przez dystrybutorów lub producentów surowców. Aby przeprowadzić samo-

dzielnie wyliczenia, niejednokrotnie wystarcza karta charakterystyki i specyfi-

kacja surowców. Proces jest znacznie tańszy niż certyfikacja [Tumiłowicz 

2019]. Każdy surowiec kosmetyczny może być oceniony według czterech para-

metrów: naturalności, pochodzenia naturalnego, organiczności lub pochodzenia 

organicznego. Do każdej z wymienionych kategorii przypisuje się indeksy od  

0 do 1. Na przykład jeśli definicja składnika pochodzenia naturalnego jest speł-

niona, wskaźnik pochodzenia naturalnego przyjmuje wartość od 0,5 do 1, jeśli 

zaś nie, wskaźnik wynosi poniżej 0,5. Woda użyta zarówno w formule kosmety-

ku, jak i w ekstraktach zawsze ma wskaźnik naturalności i wskaźnik pochodze-

nia naturalnego równe 1. Następnie indeksy są mnożone przez zawartość skład-

nika w recepturze. Uzyskane iloczyny są sumowane dla wszystkich składników, 

wykazując procent składu kosmetyku, który jest odpowiednio naturalny, pocho-

dzenia naturalnego, organiczny lub pochodzenia organicznego. Zastosowanie 

normy ISO 16128 pozwala łatwo sprawdzić, czy ilość naturalnych składników 

jest bliższa 30% czy 90%. 
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Norma ISO 16128 a organizacje certyfikujące 

Norma ISO 16128 przedstawia inne podejście do kwestii „naturalności” niż 

międzynarodowe organizacje certyfikujące [Tumiłowicz 2019]. Organizacje 

certyfikujące kosmetyki naturalne początkowo współpracowały przy tworzeniu 

standardu ISO, jednakże końcowa wizja normy różni się od początkowych usta-

leń. Organizacje zarzucają normie nieprecyzyjność (m.in. dopuszczanie organi-

zmów GMO) oraz brak definicji dla produktów gotowych. W przeciwieństwie 

do wymogów organizacji certyfikujących produkty naturalne, norma nie zawiera 

listy substancji zakazanych. Możliwe jest użycie dowolnego surowca kosme-

tycznego (oprócz zakazanych rozporządzeniem unijnym) i jedyną konsekwencją 

w przypadku użycia surowca syntetycznego jest zmniejszenie końcowej warto-

ści procentowej składu naturalnego bądź pochodzenia naturalnego. Wiele su-

rowców do tej pory uznanych przez organizacje certyfikujące za niespełniające 

warunku „naturalności” uzyskało swój indeks, co jest bardzo ważną cechą nor-

my. Norma uwidacznia, jak wiele surowców powstaje w wyniku kombinacji 

półproduktów naturalnych i syntetycznych. Większość z nich w świetle certyfi-

katów jest niedozwolona właśnie ze względu na część syntetyczną. Norma 

wskazuje, że indeksy można wyliczyć tylko dla surowców powstających w wy-

niku procesów „zielonej chemii”. Surowce powstałe w wyniku innych procesów 

są traktowane jako nienaturalne (nawet jeśli surowcami wyjściowymi są surow-

ce naturalne). W przeciwieństwie do ustaleń normy organizacje certyfikujące 

traktują produkt jako całość – proces produkcji, opakowanie, claimy (slogany 

„przyklejone” do nazwy produktu) [Manca 2016]. Wprowadzają również dodat-

kowe obostrzenia dotyczące surowców, np. zakaz używania określonych kon-

serwantów, produktów odzwierzęcych związanych z cierpieniem lub zabijaniem 

zwierząt oraz wyrobów powstałych z niecertyfikowanego oleju palmowego. 

Norma nie uwzględnia tych aspektów, pomimo że mogą być one kluczowe dla 

konsumentów. Certyfikowanie produktów jako naturalne dotyczy również po-

bocznych tematów związanych z rynkiem kosmetycznym: wegańskości, zrów-

noważenia w produkcji oleju palmowego, minimalizacji stosowania surowców 

ropopochodnych i plastiku. Pomimo że norma podąża ściśle za określaniem „jak 

dużo natury użyto”, w szerszej perspektywie może to nie być wystarczające.  

W związku z powyższym certyfikaty wydawane przez organizacje i stowarzy-

szenia certyfikujące z pewnością nie będą tracić na popularności [Manca 2016, 

Tumiłowicz 2019].  
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Podsumowanie 

Normy i standardy jakości to jeden z podstawowych elementów stojących na 

straży bezpieczeństwa zarówno producentów, jak i konsumentów produktów 

kosmetycznych. Ich przestrzeganie jest niezwykle istotne. Największe znaczenie 

zarówno na świecie, jak i na obszarze Unii Europejskiej mają normy międzyna-

rodowe wydawana przez ISO. Certyfikaty potwierdzające zastosowanie norm 

międzynarodowych na etapie produkcji, które coraz częściej pojawiają się na 

etykietach produktów, gwarantują nie tylko bezpieczeństwo produktu, ale także 

dbałość producenta o środowisko naturalne. 
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Streszczenie. Silnie rozwijający się rynek produktów kosmetycznych, zwłaszcza natu-

ralnych, zagrożenia środowiskowe w postaci zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza 

wpływające na jakość surowców kosmetycznych oraz coraz większa świadomość i wy-

magania konsumentów zmuszają producentów kosmetyków do dążenia do jak najwyż-

szej jakości wyrobów wprowadzanych na rynek i zapewnienia ich bezpieczeństwa. 

Standardy jakości i bezpieczeństwa kosmetyków są regulowane zarówno dyrektywami 

i rozporządzeniami, jak również dobrowolnymi dokumentami normatywnymi bądź cer-

tyfikatami. W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia związane z wybranymi gru-

pami norm z zakresu analizy czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych, 

metod analitycznych oraz metod badań ochrony przeciwsłonecznej. Omówiono również 

system certyfikacji produktów kosmetycznych w kontekście normy ISO 16128-2 doty-

czącej obliczania indeksów naturalności, naturalnego pochodzenia oraz organiczności 

i organicznego pochodzenia. 

Słowa kluczowe: PKN, GMP, mikroorganizmy, ISO 16128, certyfikaty 
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Dobre praktyki produkcyjne w przemyśle kosmetycznym 

 

Jolanta Król1 , Aneta Brodziak  

Dobra praktyka produkcyjna (GMP, ang. good manufacturing practice) okre-

śla zbiór zasad oraz procedur, których przestrzeganie gwarantuje, iż produkcja 

przebiega w warunkach pozwalających na wytwarzanie produktów spełniają-

cych ustalone wcześniej wymagania jakościowe. To połączenie efektywnych 

procedur produkcyjnych oraz skutecznej kontroli i nadzoru produkcji, zapewnia-

jących jednorodność i powtarzalność wyrobu. GMP ustala działania, które mu-

szą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane od etapu zaopatrzenia  

w surowce, poprzez ich magazynowanie, produkcję, pakowanie, kontrolę, zwal-

nianie do obrotu, a kończąc na dystrybucji wyrobu gotowego [Król 2012, Mar-

czewska i Mysłowska 2018]. Zawiera w sobie wszystkie elementy podstawowych 

wymagań dotyczących głównych założeń budowlanych, technicznych, technolo-

gicznych, wyposażenia, praktyk operacyjnych i metod produkcji, które są nie-

zbędne do wyprodukowania kosmetyków o jakości pożądanej przez klienta. 

Dobre praktyki produkcyjne stosowane są w różnych sektorach przemysłu,  

w tym głównie w branży spożywczej i farmaceutycznej, a od niedawna są obli-

gatoryjne również w branży kosmetycznej. Wymagania GMP są określone  

w prawodawstwie unijnym i krajowym, jak również w normach międzynarodo-

wych [Marczewska i Masłowska 2018]. Należy podkreślić, iż pierwsze zasady 

GMP zostały opracowane w 1963 r. z inicjatywy FDA (ang. Food and Drug 

Administration) w USA i dotyczyły tylko żywności. Aktualnie wymagania GMP 

dla branży żywnościowej określone są przez Rozporządzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higie-

ny środków spożywczych. Dla przemysłu farmaceutycznego podstawą prawną 

regulującą wymagania GMP jest natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.  

Dla całego sektora kosmetycznego prawdziwym przełomem było opubliko-

wanie w 2009 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  
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nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych 

[Miszkiewicz i in. 2014]. Głównym celem rozporządzenia jest zapewnienie bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia ludzkiego. Artykuł 8 nałożył na wszystkie firmy 

z branży obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z zasadami dobrych praktyk 

produkcyjnych. Wymagania niniejszego rozporządzenia są stosowane od  

11 lipca 2013 r. Jednym ze sposobów wykazania, iż produkcja wyrobów kosme-

tycznych odbywa się zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną jest spełnienie wy-

magań normy zharmonizowanej ISO 22716:2009 „Kosmetyki. Dobre praktyki 

produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”. Wdrożenie i stoso-

wanie tej normy stanowi gwarancję jakości produktów kosmetycznych [Bu-

dzowski 2012]. Norma ta przedstawia ogólne wytyczne w zakresie produkcji, 

konfekcjonowania, kontroli jakości, magazynowania, jak i transportu produktów 

kosmetycznych. Odnosi się do 12 głównych obszarów (ryc. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Obszary dobrych praktyk produkcyjnych według normy ISO 22716:2009 
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Pracownicy 

Higiena osobista pracowników oraz ich stan zdrowia mają zasadnicze zna-

czenie w zapewnieniu bezpieczeństwa kosmetyków. Człowiek w kontakcie  

z kosmetykami może być źródłem ich zanieczyszczeń, przede wszystkim mikro-

biologicznych i fizycznych. Zgodnie z wymaganiami, aby uniknąć zanieczysz-

czenia produktów kosmetycznych, każda osoba wchodząca do strefy produkcji, 

kontroli lub magazynowania kosmetyków powinna: 

–  nosić odpowiednią odzież oraz strój ochronny, z uwzględnieniem nakrycia 

głowy oraz obuwia; odzież  powinna być zawsze czysta i nieuszkodzona oraz 

całkowicie zakrywać odzież osobistą pracownika i włosy, 

–   na czas pracy usuwać wszelkiego rodzaju biżuterię (pierścionki, broszki, 

korale, klipsy), zegarki oraz inne drobne przedmioty,  

–  unikać spożywania żywności, picia, żucia gumy, palenia, a także przechowy-

wania żywności, napojów lub wyrobów nikotynowych oraz leków osobistych 

w strefie produkcji, kontroli i magazynowania, 

–  przestrzegać higieny i czystości zwłaszcza rąk w czasie pracy, mieć krótko 

obcięte i nielakierowane paznokcie. Każda osoba musi umyć ręce przed pra-

cą, po każdej wizycie w toalecie, po każdym wyjściu poza teren zakładu, po 

każdej „brudnej” czynności i w każdym innym czasie, kiedy to wskazane, co 

również powinno dotyczyć korzystania z telefonów komórkowych, 

–  posiadać jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne, o ile niezbędne jest 

ich używanie [Dzwolak 2016]. 

Należy podkreślić, iż czystość rąk jest jednym z najważniejszych elementów 

zapewniających bezpieczeństwo mikrobiologiczne przy produkcji kosmetyków 

czy też wykonywaniu usług kosmetycznych. Ręce stanowią najważniejszą drogę 

przenoszenia chorobotwórczych mikroorganizmów, dlatego też bardzo ważne 

jest ich prawidłowe mycie i dezynfekcja – zgodnie z instrukcjami zakładowymi 

[Brycka 2014c].  

Norma ISO 22716 określa również wymagania związane ze stanem zdrowia 

pracowników. Osoba chora lub u której stwierdzono obecność zainfekowanych 

ran, zakażeń skóry, owrzodzeń lub biegunkę nie powinna uzyskać pozwolenia 

na pracę do czasu poprawy jej stanu zdrowia lub stwierdzenia przez personel 

lekarski, że jakość wyrobów kosmetycznych nie pogorszy się. Osobę taką  

w uzasadnionych przypadkach można oddelegować do innych zadań, niezwią-

zanych bezpośrednio z produkcją. Niewielkie skaleczenia i otarcia skóry należy 

nakrywać wodoszczelnym opatrunkiem. 
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Także osoby wizytujące zakład przed wejściem do stref produkcyjnych po-

winny włożyć odzież ochronną i stosować się do wszystkich ww. zasad higieny. 

Osoby takie powinny  znajdować się pod ścisłym nadzorem. 

Szkolenia pracowników 

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie szkoleń pracowników, 

które prowadzą do pogłębienia zarówno wiedzy teoretycznej, jak również prak-

tycznej. Tematyka szkoleń powinna być opracowana na podstawie wymogów, 

doświadczeń i po analizie zaobserwowanych potrzeb wynikających z zachowa-

nia pracowników. Zgodnie z wymaganiami normy [ISO 22716:2009] personel 

zaangażowany w produkcję, kontrolę, magazynowanie i wysyłkę kosmetyków 

powinien dysponować umiejętnościami nabytymi dzięki odpowiednim szkole-

niom i doświadczeniu lub kombinacji tych dwóch elementów, odpowiednimi do 

ich zakresu odpowiedzialności i wykonywanych czynności. Wszystkim pracow-

nikom należy zapewnić odpowiednie przeszkolenie dotyczące dobrych praktyk 

produkcji. Spełnienie ww. wymagań jest potwierdzane dokumentacją o prze-

prowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu osobom, wykonującym 

określoną pracę. Dokumentacja powinna być przechowywana w aktach osobo-

wych pracownika i udostępniana na żądanie organów urzędowej kontroli.  

Szkolenia mogą przybierać różne formy, w tym obejmujące szkolenia we-

wnętrzne, organizowane we własnym zakresie, czy organizowane przez specjali-

stów z zewnętrz.  

Pomieszczenia 

Aby uniknąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu i zminimalizować 

prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wyrobów gotowych, należy w pierwszej 

kolejności zwrócić szczególną uwagę na lokalizację zakładu, stan techniczny 

budynków, układ funkcjonalny pomieszczeń, ich wyposażenie oraz wykończe-

nie wnętrz. Zgodnie z normą ISO 22716 pomieszczenia powinny być zlokalizo-

wane, zaprojektowane, zbudowane oraz wykorzystywane w taki sposób, aby: 

a) zapewnić ochronę produktu, 

b) umożliwić prace porządkowe (sprzątanie i dezynfekcję), 

c) minimalizować ryzyko pomylenia wyrobów gotowych, surowców i mate-

riałów opakowaniowych, m.in. poprzez oddzielenie drogi dostaw lub wprowa-

dzenie harmonogramu czasowego. 
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Fundamentalnym wymogiem jest podział zakładu na strefy brudne i czyste. 

Strefy, w których kosmetyki nie są narażone lub są narażone w niewielkim stop-

niu na zanieczyszczenia, są nazywane strefami niskiego ryzyka lub strefami 

brudnymi. Obszary, w których ryzyko zanieczyszczenia jest duże, są określane 

mianem stref wysokiego ryzyka lub stref czystych. Przestrzeganie rozdziału stref 

zapewnia odpowiednie ciągi komunikacyjne, a w konsekwencji ochronę kosme-

tyków przed zanieczyszczeniami krzyżowymi. Ważny jest wybór stosownych 

materiałów budowlanych i sposób wykonania poszczególnych elementów kon-

strukcyjnych. Konieczne jest również wyposażenie zakładu w odpowiednie 

urządzenia do utrzymania poziomu higieny osobistej (odpowiednia ilość toalet, 

umywalek, szatni), a także wyznaczenie strefy socjalnej [Król 2012, Bartosz 

2019]. 

Wymagania dotyczące pomieszczeń przedstawiają się następująco:  

–   budynki i pomieszczenia zakładów muszą być utrzymywane w czystości,  

znajdować się w dobrym stanie technicznym;  

–   ważne, aby pomieszczenia były wykonane w sposób pozwalający na łatwe 

utrzymanie ich w czystości, z materiałów zmywalnych, niepochłaniających 

wilgoci oraz możliwe do czyszczenia i dezynfekcji. Zastosowane elementy 

konstrukcyjne oraz materiały wykończeniowe pomieszczeń nie mogą stano-

wić źródła zagrożeń, muszą być utrzymane w dobrym stanie, łatwe do czysz-

czenia, oraz, w miarę potrzeby, do dezynfekcji; 

–   posadzki – muszą być wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, niena-

siąkliwych, zmywalnych oraz nietoksycznych i utrzymane w dobrym stanie 

technicznym, łatwe do czyszczenia. Tam gdzie sytuacja tego wymaga, należy 

zapewnić odpowiedni spływ wody z powierzchni posadzki;  

–   ściany – ich powierzchnie powinny być wykonane z materiałów nieprzepusz-

czalnych, niepochłaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych, a  powierzch-

nie gładkie aż do wysokości niezbędnej do działania;  

–   sufity (lub, w przypadku gdy nie ma sufitu, wewnętrzna powierzchnia dachu) 

i wszystkie zamontowane w górze elementy (osprzęt napowietrzny) – muszą 

być zaprojektowane i wykończone w sposób umożliwiający gromadzenie się 

zanieczyszczeń oraz redukujący kondensację pary wodnej, wzrost niepożą-

danych pleśni oraz strząsania cząstek;  

–   okna i inne otwory – muszą być skonstruowane w taki sposób, aby uniemoż-

liwić gromadzenie się zanieczyszczeń. Tam gdzie jest konieczne otwieranie 

okien na zewnątrz, należy wyposażyć je w siatki zatrzymujące owady.  

W miejscach gdzie otwarcie może spowodować zanieczyszczenie, okna mu-

szą być zamknięte i unieruchomione podczas produkcji;  
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–   drzwi – muszą być łatwe do czyszczenia oraz, w miarę potrzeby, do dezyn-

fekcji. Ich powierzchnie powinny być gładkie, łatwo zmywalne i nienasią-

kliwe;  

–   zakład powinien posiadać odpowiedni system grawitacyjnej lub mechanicz-

nej wentylacji, uniemożliwiający przepływ powietrza z obszarów zanie-

czyszczonych do obszarów czystych. Systemy wentylacyjne muszą być tak 

skonstruowane, aby umożliwić łatwy dostęp do filtrów i innych części wy-

magających czyszczenia lub wymiany;  

–   wszelkie węzły sanitarne powinny być zaopatrzone w odpowiednią naturalną 

bądź mechaniczną wentylację; 

–   pomieszczenia, w których produkuje się kosmetyki, muszą być wyposażone 

w odpowiednie naturalne i/lub sztuczne oświetlenie dostosowane do wyko-

nywanych w nich czynności, odpowiadające wymaganiom w zakresie bez-

pieczeństwa i higieny pracy. Punkty świetlne w pomieszczeniach produkcyj-

nych zabezpiecza się przed rozpryskiem szkła; 

–   w zakładzie musi być dostępna odpowiednia ilość toalet spłukiwanych wodą, 

podłączonych do sprawnego systemu kanalizacyjnego. Toalety nie mogą łą-

czyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których produkuje się kosmety-

ki. Muszą być wyposażone w grawitacyjną lub mechaniczną wentylację,  

a drzwi toalet nie mogą otwierać się bezpośrednio do pomieszczeń produk-

cyjnych i magazynowych; 

 –  w zakładzie powinna być dostępna odpowiednia liczba właściwie usytuowa-

nych umywalek do mycia rąk. Do umywalek musi być doprowadzona bieżą-

ca woda (ciepła i zimna). Muszą być one zaopatrzone w środki do mycia  

i dezynfekcji rąk i higienicznego ich suszenia;  

–   w miarę potrzeby powinny być zapewnione odpowiednie szatnie dla pracow-

ników lub innych osób wykonujących prace przy produkcji kosmetyków,  

a także strefa socjalna [Dzwolak 2014, Marczewska i Mysłowska 2018].  

Ochrona przed szkodnikami 

W zakładzie powinien być opracowany system kontroli i monitorowania 

obecności szkodników oraz program stosowania odpowiednich środków zabez-

pieczających przed ich wtargnięciem do zakładu (stacji deratyzacyjnych, puła-

pek, lamp owadobójczych, siatek ochronnych itp.) [Król 2012]. 
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Wyposażenie 

Wyposażenie zakładów może stanowić istotne źródło zagrożeń dla produko-

wanych wyrobów lub realizowanych usług. Stąd tak ważne jest z punktu widze-

nia zapewnienia higieny, aby przy projektowaniu, konstruowaniu i instalowaniu 

maszyn, urządzeń, stosowanego sprzętu uwzględniać następujące aspekty:  

–   części wyposażenia, z którymi stykają się surowce i wyroby gotowe powinny 

być wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, bądź też z tworzywa 

sztucznego niereagującego z kosmetykami. Wszystkie materiały powinny po-

siadać atest PZH; 

–   skonstruowane w taki sposób, aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko za-

nieczyszczenia oraz zapewnić łatwość i skuteczność mycia i dezynfekcji; 

–   sposób mocowania do podłoża, pozwalający na odpowiednie czyszczenie 

sprzętu i otaczającego obszaru.  

Maszyny i urządzenia powinny być tak zainstalowane do podłoża, aby 

wszelkiego rodzaju podpory i postumenty nie stanowiły miejsc gromadzenia się 

kurzu, resztek produktów czy wody używanej do mycia zewnętrznych po-

wierzchni aparatów i wnętrza zakładu (najlepszym rozwiązaniem jest mostek 

instalacyjny). Co ważne, eksploatacja i obsługa muszą odbywać się ściśle z zale-

ceniami producentów maszyn, urządzeń oraz sprzętu. W celu utrzymania ma-

szyn i urządzeń w nienagannym stanie zaleca się ich systematyczne przeglądy 

oraz konserwacje zgodnie z przygotowanym harmonogramem [Diakun 2011, 

Piepiórka-Stepuk 2011]. Szczególnym nadzorem należy objąć materiały zuży-

walne, np. elementy urządzeń. Regularnie musi być przeprowadzane wzorcowa-

nie urządzeń. 

Mycie i dezynfekcja 

Mycie i dezynfekcja należą do najważniejszych składowych dobrej praktyki 

produkcyjnej. W każdym zakładzie powinny funkcjonować odpowiednie syste-

my mycia i dezynfekcji, co dotyczy zarówno pomieszczeń, maszyn, sprzętu, jak 

i urządzeń [Brycka 2014a, 2014b]. Należy opracować program czyszczenia, 

który powinien zawierać sposób mycia i dezynfekcji, używane środki czyszczą-

ce oraz częstotliwość z jaką należy wykonywać poszczególne czynności. Należy 

również określić osoby wykonujące dane działania. Należy zapewnić odpowied-

nią ilość i jakość środków czystości, stosować odpowiednie metody mycia  

i dezynfekcji. Ważnym aspektem utrzymania higieny produkcji jest systema-

tyczność. Program mycia musi być odpowiednio dobrany do rodzaju produkcji, 
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wielkości instalacji i urządzeń znajdujących się w zakładzie oraz występujących 

zanieczyszczeń [Borowy 2014].  

Wyróżnia się kilka systemów mycia stosowanych w zależności od mytego 

obiektu oraz dostępności powierzchni, tj. mycie w obiegu zamkniętym, bez de-

montażu maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych (CIP,  

z ang. cleaning in place) oraz mycie w układzie otwartym (COP, z ang. cleaning 

out of place). Obecnie standardem jest mycie i dezynfekcja instalacji technolo-

gicznych z wykorzystaniem systemu CIP. Zabiegi mycia odbywają się poprzez 

przepuszczenie przez instalację środków: myjącego, dezynfekującego i płuczą-

cego z możliwością wielokrotnego wykorzystania oraz optymalnego dozowania 

[Piepiórka i Diakun 2007].  

Niezależnie od techniki oraz stosowanych preparatów chemicznych, po każ-

dym myciu należy przeprowadzić płukanie końcowe, które zapobiega interak-

cjom ewentualnych pozostałości środków myjących ze środkami dezynfekcyj-

nymi. Z jednej strony zapobiega to zmniejszeniu aktywności przeciwdrobnou-

strojowej preparatów dezynfekcyjnych, z drugiej – chroni przed niekontrolowa-

nymi reakcjami chemicznymi, zwłaszcza gdy preparaty mają różne pH. Do 

spłukiwania powierzchni należy stosować wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi [Rozporządzenie Ministra Zdrowia 2017, Przybylski 2020]. 

Pomimo dokładnej kontroli parametrów oraz powtarzalności procesów mycia 

nie ma pewności, że czyszczona powierzchnia jest czysta. W tym celu należy 

przeprowadzić walidację skuteczności procesów mycia. Walidacja to działania 

mające na celu udowodnienie, że stosowane procesy czyszczenia są powtarzalne 

i nie stanowią zagrożenia dla jakości wytwarzanych produktów. Walidacja 

czyszczenia dotyczy tylko tych urządzeń, które używane są do wytwarzania 

wielu produktów (a nie do konkretnego produktu), ich powierzchni bezpośred-

nio kontaktującej się z produktem oraz tych fragmentów urządzeń i wyposażenia 

pomieszczeń, do których produkt może się przedostawać i stanowić zagrożenie 

[Nowaczyk i Merlak 2014a, Brycka 2014b]. 

Konieczne jest również sprawdzenie, czy instalacja produkcyjna została umy-

ta w sposób wystarczający i czy nie stanowi źródła skażenia produktu. Wyróżnia 

się następujące metody weryfikujące skuteczność mycia i dezynfekcji: ocena 

wizualna (najprostsza, subiektywna metoda wzrokowa), wymazy (badanie mate-

riału pobranego przez wymaz z określonych obszarów urządzeń), odciski (prze-

niesienie materiału na wyselekcjonowaną pożywkę przez jej staranny docisk do 

badanego fragmentu powierzchni), analiza popłuczyn (do badania wykorzystuje 

się wodę pobraną w końcowej fazie płukania instalacji lub spływającą z opłuka-

nych już powierzchni) [Piepiórka-Stepuk 2011, Nowaczyk i Merlak 2014a]. 
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Surowce i materiały opakowaniowe 

Surowce i materiały opakowaniowe powinny spełniać wszystkie kryteria ak-

ceptowalności, odpowiednie dla jakości poszczególnych wyrobów gotowych. 

Kryteria te zakład musi opracować. Należy prowadzić ocenę dostawców surow-

ców, jak również opakowań. Pominięcie tego etapu jest dopuszczalne tylko  

w przypadku, gdy producent surowców systematycznie przeprowadza adekwat-

ne badania i analizy jakościowe, dysponuje odpowiednią dokumentacją i nie ma 

wątpliwości odnośnie jego rzetelności [Budzowski 2012]. W przypadku surow-

ców i produktów koniecznie należy wprowadzić identyfikowalność na podsta-

wie odpowiednich dokumentów wskazujących nazwę, numer partii czy kod 

identyfikacyjny [ISO 22716:2009]. 

Materiał używany do produkcji opakowań jednostkowych i zbiorczych nie 

może być źródłem zanieczyszczenia. Opakowania muszą być składowane  

w taki sposób, aby uniknąć zanieczyszczenia. Powinny mieć oznaczenia zapew-

niające szybką i jednoznaczną identyfikację zawartości, w tym także dane do-

stawcy i numer partii. Należy podkreślić, iż opakowania kosmetyków stanowią 

jedynie 5% wszystkich opakowań na rynku, w tym większość to opakowania 

papierowe/tekturowe i z tworzywa sztucznego [Bylak 2020].  

Kontrola jakości wody i wyrobu gotowego 

Woda. Jednym z kluczowych elementów kontroli stanu higienicznego śro-

dowiska wytwarzania produktów kosmetycznych, wynikających z zasad dobrej 

praktyki produkcyjnej, jest monitorowanie jakości wody na każdym etapie jej 

użytkowania. W przemyśle kosmetycznym powinna być stosowana wyłącznie 

woda bieżąca, która musi spełniać wymagania wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w tego rodzaju wodę. 

Do transportu, mycia i obróbki surowca stosowana jest również woda technolo-

giczna, która jest także składnikiem finalnym produktu kosmetycznego. W Pol-

sce jakość wody reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie 

z rozporządzeniem „woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wol-

na od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej 

potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach 

stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma właści-

wości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne”. Zgod-

nie z wymaganiami tego rozporządzenia w 100 ml wody bieżącej nie powinno 
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być bakterii Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych (enterokoki). Woda 

używana do mycia opakowań szklanych powinna zostać zmiękczona, aby zapo-

biec powstawaniu osadów na powierzchni naczyń. Woda techniczna, używana 

m.in. do wytwarzania pary, chłodzenia itp., powinna być odprowadzana odręb-

nym systemem kanalizacyjnym i nie może w żaden sposób łączyć się z odpły-

wami wody technologicznej [Nowaczyk i Merlak 2014b]. Ponadto woda stoso-

wana na produkcji, zarówno ta do celów produkcyjnych, jak i sanitarnych, musi 

być odpowiedniej jakości. Ważne jest sprawdzenie jakości wody w różnych 

punktach cyklu produkcyjnego, aby potwierdzić, że jej produkcja (uzdatnianie) 

oraz dystrybucja w zakładzie przebiega w sposób zapewniający ochronę przed 

zanieczyszczeniami. 

Wyrób gotowy musi spełniać kryteria akceptowalności określone przez za-

kład produkcyjny. Powinien być magazynowany i wysyłany w sposób zapew-

niający zachowanie jego jakości. Co ważne, przed wprowadzeniem na rynek 

musi być poddany kontroli ustalonymi w zakładzie/laboratorium metodami ba-

dań. Produkt powinien być poddany kontroli w laboratorium zakładowym, ale 

także możliwe są badania zlecane na zewnątrz – laboratorium może dodatkowo 

posiadać akredytację ISO 17025:2017. W czasie kontroli należy stosować pro-

cedury badawcze i odnosić się do wymagań odpowiednich norm. Powinny być 

ustalone zasady pobierania próbek. Co ważne, pobieranie próbek i wykonywanie 

analiz produktów kosmetycznych musi być przeprowadzone w rzetelny i odtwa-

rzalny sposób. Próbki wyrobów gotowych powinny być przechowywane  

w określonych warunkach i przez określony czas (data ważności) w wyznaczo-

nych do tego celu strefach. Wielkość próbki powinna umożliwić przeprowadze-

nie analiz wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku gdy całość lub 

część partii masy produktu lub wyrobu gotowego nie spełnia określonych kryte-

riów akceptowalności, personel odpowiedzialny za jakość powinien podjąć de-

cyzję o ich przetworzeniu w celu uzyskania założonej jakości lub utylizacji. 

Kontrolę przetworzonej masy produktu lub wyrobu gotowego należy przepro-

wadzić ponownie [ISO 22716:2009, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1223/2009] 

Odpady 

Powstające odpady należy usuwać terminowo, aby zapobiec ich gromadze-

niu, w sposób nienaruszający zasad bezpieczeństwa i higieny. Składowanie od-

padów powinno odbywać się w zamykanych (szczelnych) pojemnikach, chyba 
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że podmiot odpowiedzialny za zakład może udowodnić właściwemu organowi, 

że inne typy używanych pojemników lub systemy usuwania są właściwe,  

w dobrym stanie oraz łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Zaleca się również ich 

odpowiednie oznakowanie. 

Należy opracować zasady dotyczące gromadzenia i usuwania odpadów. 

Wszelkie miejsca gromadzenia odpadów muszą być zaprojektowane i użytko-

wane w taki sposób, aby można było utrzymywać je w czystości i porządku 

oraz, w miarę potrzeby, chronić przed dostępem zwierząt i szkodników [Król 

2012].  

Magazynowanie i transport wyrobów gotowych 

 Surowce i wyroby gotowe powinny być magazynowane w odpowied-

nich warunkach, aby zapobiegać ich zepsuciu i chronić je przed zanieczyszcze-

niem. W każdym zakładzie należy wydzielić oddzielne pomieszczenia do maga-

zynowania surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, jak również opako-

wań. W pomieszczeniach tych należy zapewnić właściwe warunki gwarantujące 

zachowanie najwyższej jakości kosmetyków: 

–   odpowiednią temperaturę i wilgotność, 

–   odpowiednie zabezpieczenie przed szkodnikami, 

–   właściwą rotację zapasów zgodnie z zasadą „pierwsze przyjęto – pierwsze 

wydano” (FIFO, z ang. first in – first out).  

Ponadto pomieszczenia magazynowe powinny być tak zaprojektowane i wy-

konane, aby umożliwić utrzymanie czystości i porządku. Ważne jest również 

zapewnienie właściwej ochrony przewożonych produktów kosmetycznych przed 

ewentualnymi wtórnymi zanieczyszczeniami. Jeśli na którymkolwiek z etapów 

łańcucha logistycznego kosmetykom nie zapewni się optymalnych warunków 

przechowywania i transportu, w mniejszym lub większym stopniu stracą one 

swoje właściwości, będące pierwotnie ich atutem [Uliński 2018].  

Reklamacje i wycofania z rynku 

Zgodnie z normą ISO 22716 wszystkie reklamacje powinny zostać poddane 

badaniom i odpowiedniej analizie, na podstawie której zostaną podjęte decyzje  

o dalszym postępowaniu. W przypadku wycofania z rynku danego produktu 

proces ten powinien przebiegać w odpowiedni sposób i wiązać się z podjęciem 

działań korygujących. 
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Audyt wewnętrzny 

Według normy [ISO 22716:2009] audyt to systematyczne i niezależne bada-

nie w celu ustalenia, czy jakość działań i związane z nimi rezultaty są zgodne  

z zaplanowanymi rozwiązaniami oraz czy rozwiązania te są efektywnie wdrożo-

ne i odpowiednie do realizacji celów. Celem audytów wewnętrznych jest moni-

torowanie przebiegu wdrożenia systemu GMP oraz wprowadzenia działań kory-

gujących w przypadku wystąpienia niezgodności [Król 2012]. 

Dokumentacja 

Każda organizacja zobowiązana jest do utworzenia własnego systemu doku-

mentacyjnego, który powinien zawierać informacje dotyczące wszelkich działań 

nawiązujących do wdrożenia i utrzymania systemu. Ważne jest aby procesy 

przebiegały według ściśle określonych instrukcji i procedur, co gwarantuje wy-

kluczenie wszelkich działań przypadkowych. Prowadzenie poprawnej dokumen-

tacji pozwala na uniknięcie błędów mogących zdarzyć się przy przekazywaniu 

informacji ustnie oraz pozwala odtworzyć historię procesu [Król 2012, Mar-

czewska i Mysłowska 2018]. 

Sankcje 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o produktach 

kosmetycznych, wytwórca produktów kosmetycznych nieprzestrzegający zasad 

dobrej praktyki produkcyjnej podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 

zł. Tej samej karze podlega osoba odpowiedzialna, która nie zapewnia, że pro-

dukt kosmetyczny jest wytwarzany z zachowaniem zasad GMP (art. 26). 

Podsumowanie 

Stosowanie oraz przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej zgodnie  

z normą ISO 22716 w środowisku wytwarzania produktów kosmetycznych jest 

bardzo istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzanych na 

rynek wyrobów. Jednakże  niezbędne jest jednoczesne uwzględnienie wszyst-

kich omawianych szczegółowych wymagań (stawianych pracownikom, pomieszcze-

niom, materiałom i wyposażeniu oraz procesom mycia i dezynfekcji) oraz stałe moni-

torowanie ich przestrzegania. 
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Streszczenie. Stosowanie oraz przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej 

w środowisku wytwarzania produktów kosmetycznych jest bardzo istotnym elementem 

zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek wyrobów. W rozdziale omówio-

no obszary dobrych praktyk produkcyjnych zgodnie z normą ISO 22716, a w szczegól-

ności zakres wymagań stawianych pracownikom, pomieszczeniom i wyposażeniu oraz 

procesom mycia i dezynfekcji. Tylko stałe monitorowanie warunków produkcyjnych, 

w tym jakości surowców i stosowanej wody, może ustrzec przed wyprodukowaniem 

nieodpowiedniej, czyli nieakceptowalnej jakości produktów, które mogłyby stworzyć 

zagrożenie po wprowadzeniu na rynek. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo kosmetyków, obszary GMP, higiena, kontrola 
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