
Stan ten niewątpliwie wymaga popra-
wy, dlatego celem niniejszego artyku-
łu jest przybliżenie kwestii związanych 
z regulacjami prawnymi obowiązujący-
mi w branży kosmetycznej, bezpieczeń-
stwem stosowania kosmetyków, a także 
wyjaśnienie wątpliwości dotyczących 
składników kontrowersyjnych. 

JAKIE SUBSTANCJE MOGĄ 
ZNAJDOWAĆ W SIĘ W SKŁA-
DZIE KOSMETYKU? 
To jakie substancje mogą znaleźć się 
w składzie kosmetyku, nie jest dowolne 
i istnieją normy prawne regulujące te 

kwestie. Najważniejszymi z nich jest 
dyrektywa Unii Europejskiej z 1997 r., 
wraz z późniejszymi nowelizacjami oraz 
Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego z 2009 r. Przepisy te określają 63 
różne funkcje, jakie może pełnić dany 
składnik w produkcie kosmetycznym 
oraz zawierają wykaz ponad 8 tysięcy 
nazw składników dopuszczonych do 
stosowania. 

W prawie polskim do niedawna funk-
cjonowała Ustawa o kosmetykach 
z 2001 r., która w styczniu 2019 r. zo-
stała zastąpiona przez nową Ustawę 
o produktach kosmetycznych. Kolejnym 

aktem prawnym jest rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 12 lipca 2002 

r., określające listy substancji: 
niedozwolonych do stosowa-
nia w kosmetykach, dozwo-
lonych do stosowania jedy-
nie w ograniczonej ilości, 
barwników, substancji kon-
serwujących i substancji 
promieniochronnych do-
zwolonych do stosowania.

Wprowadzenie powyższych przepisów 
miało na celu ujednolicenie nazewnic-
twa oraz wypracowanie kompromisu 
między interesami producentów i kon-
sumentów. Zrozumiałe jest, że firmy 
kosmetyczne niechętnie podchodzą 
do upubliczniania dokładnych receptur, 
ponieważ niesie to za ryzyko skopiowa-
nia ich preparatu. Jednocześnie należy 
pamiętać, że za finalny efekt w posta-
ci formulacji i efektywności produktu 
w dużym stopniu odpowiadają warun-
ki i technologia wytwarzania, których 
jako klient nie jesteśmy w stanie zwe-
ryfikować. Dotyczy to także surowców 
pochodzenia roślinnego, które mogą 
znacznie różnić się jakością i zawarto-
ścią substancji czynnych w zależności 
od miejsca i sposobu uprawy.

CO OZNACZA INCI?
Enigmatycznie brzmiący skrót INCI po-
chodzi od International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients, co w tłumaczeniu 
oznacza Międzynarodowe Nazewnic-
two Składników Kosmetycznych.  Jest 
to więc konwencja, wedle 

KOSMETYKI 
POD LUPĄ cz.1
Na opakowaniu każdego kosmetyku dostępnego w Unii Europejskiej, także w Pol-
sce, niezależnie od tego, czy kupujemy go w drogerii, aptece czy w sprzedaży inter-
netowej, musi znajdować się informacja o wszystkich występujących w nim skład-
nikach. Informacja ta najczęściej zamieszczona jest na opakowaniu bezpośrednim 
(np. na etykiecie butelki), zewnętrznym kartonie, ewentualnie na dołączonej ulotce. 
Niestety, duża grupa konsumentów podczas zakupów zupełnie nie zwraca uwagi na 
umieszony skład, a spośród osób, które czytają listę składników, jedynie niewielka 
część potrafi ją zrozumieć i trafnie zinterpretować. W związku z tym wielu klientów, 
przy dokonywaniu wyborów kosmetycznych, kieruje się głównie obietnicami stawia-
nymi przez producentów odnośnie właściwości i skuteczności produktu. 
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której producenci zobowiązani są do 
umieszczania oznaczeń na swoich 
produktach. INCI to nazewnictwo 
uproszczone, gdzie jedna nazwa 
może odnosić się do kilku związ-
ków chemicznych. W ramach INCI 
substancje pochodzenia roślinnego 
oznaczane są często nazwami ła-
cińskimi, a składniki produkowane 
syntetycznie nazwami angielskimi. 

Skład kosmetyku najczęściej poprze-
dzony jest wyrazami Ingredients lub 
Składniki. 

Co ważne, kolejność występowania 
substancji w składzie nie jest przy-
padkowa. Umieszczane są one zgod-
nie z malejącą zawartością w pro-
dukcie, a w przypadku, gdy kilka 
składników charakteryzuje się tym 
samym stężeniem, najczęściej alfa-
betycznie. W znakomitej większości 
kosmetyków jako pierwsza w składzie 
występuje woda (Aqua, Water), gdyż 
stanowi ona nośnik i rozpuszczalnik 
dla innych substancji. Czasem zda-
rza się, że woda zostaje zastąpiona 
wodnym wyciągiem roślinnym (np. 
Rosa centifolia water, potocznie zwa-
na wodą różaną). Dodatkowo, war-
to pamiętać, iż składniki znajdujące 
się w składzie preparatu w stężeniu 
poniżej 1%, mogą być wypisane na 
opakowaniu w dowolnej kolejności. 
Oznacza to, że producent ma w tym 
przypadku pewne pole do marke-
tingowej manipulacji i może podać 

składnik aktywny nieco wcześniej 
w składzie, choć w praktyce użyto 
jego dużo mniejszą ilość. 

Substancje zapachowe najczęściej 
znajdują miejsce w końcowej części 
składu i oznaczane są zbiorczo jako 
Parfum, aczkolwiek niektóre składniki, 
przez wzgląd na potencjalne właściwo-
ści uczulające, muszą być oznaczone 

indywidualnie. Na liście najczęstszych 
alergenów znajduje się 26 substancji 
i są to zarówno związki pochodzenia 
syntetycznego, jak i naturalnego, np. 
składniki olejków eterycznych (gera-
niol, limonen, linalol). Dla większości 
osób nie stanowią one zagrożenia, 
zwłaszcza, że występują zazwyczaj 
w minimalnych stężeniach, aczkol-
wiek posiadacze szczególnie wrażliwej 
cery powinni zwracać uwagę na ich 
obecność.

CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ?
W ostatnich latach wokół niektó-
rych składników kosmetyków, jak 
parabeny, silikony czy SLS-y na-
rosło wiele mitów. Na opakowa-
niach produktów coraz częściej 
zaczęły pojawiać się sformuło-
wania typu „wolny od …”, „bez 
…”, sugerujące, że preparaty 
zawierające wskaza-
ne substancje są 
gorsze, a nawet 
niebezpieczne. 
W związku z po-

wyższym od lipca 2019 roku obowią-
zują nowe przepisy dotyczące tak 
zwanych deklaracji marketingowych 
na etykietach kosmetyków. Według 
tych zasad producenci m. in. nie mogą 
podkreślać braku w składzie substancji 
dopuszczonych do stosowania (np. pa-
rabeny jako konserwanty), a wszystkie 
sformułowania dotyczące aktywności 
produktu muszą być poparte odpo-
wiednimi badaniami naukowymi. 

Zasadniczo w kosmetykach zabronio-
ne jest stosowanie substancji o udo-
wodnionym niekorzystnym wpływie 
na ludzki organizm. Warto pamiętać, że 
aktywność drażniąca danego składnika 
bardzo często jest związana z użytym 
stężeniem, co również regulują właści-
we normy. Ponadto, reakcja organizmu 
człowieka zależy od indywidualnych 
predyspozycji do występowania alergii. 
Należy wspomnieć także, że niebez-
pieczne dla naszego zdrowia często 
nie są same składniki kosmety-
ków, ale związki chemiczne 
używane podczas ich 
produkcji, które 
mogą za-
n i e -
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czyszczać produkt końcowy. Stąd 
ważne jest, aby zaopatrywać się w pre-
paraty pochodzące od sprawdzonych, 
godnych zaufania producentów, rzetel-
nie kontrolujących jakość wytwarzania. 

Wśród substancji kontrowersyjnych 
wymienia się między innymi wspo-
mniane wyżej parabeny, czyli estry 
kwasu para-aminobenzoesowego (np. 
methylparaben). Są to związki o wła-
ściwościach przeciwbakteryjnych, 
stosowane jako konserwanty. Rola 
konserwantów w kosmetykach jest 
ważna, gdyż zapewniają one stabil-
ność mikrobiologiczną, zapobiegając 
rozwojowi drobnoustrojów. Według 
niektórych publikacji parabeny mogą 
mieć wpływ na układ hormonalny, lecz 
opinie naukowców w tej kwestii nie są 
zgodne. Nie zmienia to faktu, iż nadal 
są to najlepiej przebadane i poznane 
substancje o właściwościach konser-
wujących, dopuszczone do stosowania 
także w lekach. 

Niezbyt dobrą opinią cieszą się również 
sole sodowe estrów kwasu siarkowego, 
potocznie zwane SLS-ami i SLES-ami 
(w składzie kosmetyku występują pod 
nazwami Sodium Lauryl/Laureth Sul-
phate). Stanowią one substancje my-
jące, umożliwiają powstawanie piany, 
najczęściej możemy je znaleźć w że-
lach pod prysznic, płynach do kąpieli 
i szamponach. Zdarza się, że przez 
swoją dużą siłę działania powodują 
podrażnienia i osłabienie bariery lipi-
dowej skóry, choć nie u każdego efekt 
taki występuje. Szczególnie narażone 
na takie działanie są osoby o atopowej 
skórze, borykające się ze zmianami za-
palnymi i powinny one sięgać raczej 
po łagodniejsze detergenty. 

Do związków o mocno rozwiniętym 
„czarnym PR-rze” należą także synte-
tyczne polimery krzemionki, nazywa-
ne potocznie silikonami. Jest to duża 
grupa związków chemicznych o po-
dobnych właściwościach i szerokim 

zastosowaniu w przemyśle kosmetycz-
nym. W składzie kosmetyku możemy 
rozpoznać je po charakterystycznych 
końcówkach nazw (-thicone, -siloxane), 
a występują głównie w produktach do 
pielęgnacji włosów, takich jak szam-
pony i odżywki oraz w bazach pod 
makijaż i samych fluidach. Działają po-
przez tworzenie na skórze lub włosach 
cienkiej półprzepuszczalnej powłoki 
i wyraźne wygładzenie powierzchni. 
Poprawiają też znacznie konsystencję 
produktu, dając odczucie aksamitności 
podczas stosowania. Badania wykazały, 
że silikony nie są szkodliwe dla człowie-
ka, choć warto wspomnieć, że mogą 
wpływać niekorzystnie na środowisko, 
gdyż niestety nie ulegają biodegradacji.

ALKOHOL ALKOHOLOWI 
NIERÓWNY
Alkohole mogą pełnić w kosmetykach 
różnorodne funkcje w zależności od 
ich budowy i właściwości. Najbardziej 
rozpoznawalny alkohol etylowy oraz 
alkohol izopropylowy (Alcohol, Isopropyl 
alcohol) używane są zwykle jako roz-
puszczalniki dla innych substancji czyn-
nych, czasem jako środki konserwujące 
lub hamujące produkcję sebum. Znaj-
dują miejsce najczęściej w produktach 
do pielęgnacji cery tłustej i problema-
tycznej, na przykład w żelach do mycia 
lub tonikach. Mogą one przyczyniać się 
do wysuszenia i podrażnienia skóry, 
zwłaszcza, gdy są używane niepopraw-
nie i w nadmiarze. 

Analizując skład preparatu kosmetycz-
nego nie należy mylić wymienionych 
wyżej alkoholi z tak zwanymi wyższymi 
alkoholami tłuszczowymi (np. Cetearyl 
alcohol, Isostearyl alcohol), czyli związ-
kami o właściwościach zgoła odmien-
nych, a mianowicie natłuszczających. 
Są one stosowane w kosmetykach 
w roli emolientów, to znaczy, że tworzą 
na stosowanej powierzchni ochronną 
powłokę zabezpieczającą przed czyn-
nikami zewnętrznymi i ograniczającą 
parowanie wody.

 Zdarza się, że w składzie kosmetyku 
można znaleźć alkohol fenylowo-ety-
lowy (phenylethyl alkohol), występu-
jący naturalnie w niektórych olejkach 
eterycznych (np. neroli, ylang-ylang) 
i będący związkiem o właściwościach 
bakteriobójczych, ale również nawil-
żających. Co więcej, pod względem 
chemicznym do alkoholi zaliczamy 
także alkohole polihyroksylowe, jak 
glikol propylenowy (propylen glikol) 
czy glicerol (glycerin). Związki te cha-
rakteryzują się właściwościami nawil-
żającymi, mają też zdolność do zwięk-
szania penetracji i wchłaniania innych 
substancji aktywnych.

Podczas zaku-
pów kosmetycznych warto zwracać 
uwagę na skład danego kosmetyku, 
a żeby robić to w sposób świadomy 
należy posiadać chociaż podstawową 
wiedzę na temat składników i zasad 
obowiązujących w tej sferze. Docie-
rające z różnych źródeł, nierzadko 
sprzeczne informacje najlepiej wery-
fikować u osób wykwalifikowanych, 
jak kosmetolodzy czy dermatolodzy, 
zachowując przy tym zdrowy rozsądek. 

KLAUDIA NOWAK
Pracownik Apteki

URODA

27




