
Dla przypomnienia, INCI to międzynaro-
dowa konwencja, wedle której na opako-
waniu każdego kosmetyku umieszczana 
jest lista składników w odpowiedniej 
formie i kolejności. Umiejętność czyta-
nia i interpretacji INCI może przynieść 
konsumentowi wiele cennych informacji 
na temat właściwości produktu i pomóc 
w wyborze tego najbardziej dla niego 
odpowiedniego. Należy mieć świado-
mość, że na podstawie samego INCI nie 
można poznać dokładnej receptury i ilości 
użytych składników, co jest znaczące dla 
efektu końcowego. 

Istnieją sytuacje, w których substancja 
czynna, aby mogła skutecznie zadziałać, 
musi znajdować się w środowisku o od-
powiednim odczynie lub uwalniać się 
z określonego podłoża, co również cięż-
ko będzie określić na podstawie samej 
listy składników. Składów kosmetyków 
nie powinno się rozpatrywać bardzo re-
strykcyjnie, odrzucając wartościowe pre-
paraty ze względu na obecność jednej 
nieakceptowanej substancji znajdującej 

się na końcu składu, ponieważ możliwe, 
że została ona użyta w niewielkiej ilości 
i spełnia w produkcie istotną funkcję. 

Błędnym jest myślenie, że w przypadku 
składu kosmetyku „mniej znaczy lepiej”, 
gdyż często zdarza się, że produkty o bar-
dzo rozbudowanej liście składników, po-
siadają w składzie po prostu wiele złożo-
nych ekstraktów i kompleksów substancji 
czynnych. W przypadku ekstraktów, 
ważne jest też użycie odpowiedniego 
rozpuszczalnika, którym najczęściej jest 
źle kojarzony alkohol etylowy o poten-
cjalnych właściwościach wysuszających. 
Aby wprowadzić pożądany ekstrakt do 
formuły, należy wprowadzić także pewną 
ilość wspomnianego alkoholu. Dobrze, 
jeżeli jednocześnie w składzie takiego pre-
paratu znajdują się substancje nawilżające, 
minimalizujące ryzyko przesuszenia.

SUBSTANCJE, KTÓRE WARTO 
OGRANICZAĆ
Do składników, które należy ograniczać 
z pewnością należy formaldehyd (For-
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KOSMETYKI 
POD LUPĄ cz.2
W poprzedniej części artykułu zostały omówione pod-
stawy prawne rządzące światem kosmetyków, zasa-
dy nazewnictwa według INCI oraz wybrane substan-
cje, mogące budzić kontrowersje. Przyszedł czas, aby 
przejść do szczegółów i skupić się na związkach, któ-
rych powinniśmy unikać oraz takich, które powinny 
znaleźć się w składzie wartościowego kosmetyku. Po-
ruszone zostaną zagadnienia kosmetyków naturalnych, 
organicznych i ekologii w branży kosmetycznej.
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maldehyde), gaz o charakterystycznym, 
nieprzyjemnym zapachu, stosowany naj-
częściej w odżywkach i lakierach do pa-
znokci. Charakteryzuje się on działaniem 
utwardzającym płytkę paznokcia, bakte-
rio- i grzybobójczym. Niestety mocno 
drażni błony śluzowe, może powodować 
duszności, łzawienie, jest silnym alerge-
nem. W czerwcu 2019 r. weszło w życie 
rozporządzenie unijne zakazujące stoso-

wania formaldehydu, nadal jednak można 
znaleźć w kosmetykach substancje, będą-
ce tzw. donorami formaldehydu, czyli jego 
pochodnymi. Są to najczęściej konserwan-
ty, które w określonych warunkach mogę 
uwalniać cząsteczki formaldehydu. Na ich 
zawartość powinny zwrócić uwagę szcze-
gólnie osoby uczulone na formaldehyd, 
gdyż u nich nawet śladowa tej substancji 
może wywołać alergię.

SKŁADNIKI WARTE UWAGI

• WITAMINY
Bez wątpienia wartościowymi składni-
kami produktów kosmetycznych są wi-
taminy, a zwłaszcza witaminy A, C oraz 
mniej znana witamina B

3
, zwana także 

niacynamidem. Zaczynając od witami-
ny A: jest to zbiorcze określenie na kilka 
związków chemicznych z gru-

URODA
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py retinoidów. Należy do nich m. in. 
retinol i jego utlenione formy, retinal, 
kwas retinowy oraz pochodne jak izo-
tretynoina czy adalapten. Część z tych 
substancji, przez wzgląd na dużą siłę 
działania i potencjalne skutki ubocz-
ne jest dopuszczona do użycia jedynie 
w preparatach wydawanych na receptę. 
W połączeniu z antybiotykami stosuje 
się je w leczeniu trądziku. W kosmety-
kach można znaleźć najczęściej estry: 
palmitynian lub octan retinylu (Retinyl 
Palmitate/Aceate) lub retinol, wykazują-
ce nieco mniejszą aktywność, ale przy 
tym nie powodujące tak często działań 
niepożądanych. Witamina A silnie sty-
muluje odnowę naskórka oraz przebu-
dowę skóry właściwej, prowadząc do 
ujędrnienia, zwiększenia elastyczności, 
ujednolicenia kolorytu i zmniejszenia 
widoczności zmarszczek. Znajduje za-
stosowanie w kosmetykach przeciw-
starzeniowych do skóry dojrzałej, ale 
również u osób borykających się z trą-
dzikiem wieku dorosłego.

Witamina C (Ascorbic acid) to jeden 
z najsilniejszych i najskuteczniejszych 
antyoksydantów, czyli substancji zwal-
czających wolne rodniki przyczyniające 

się do starzenia skóry. Pobudza produk-
cję kolagenu, wspomaga regenerację 
naskórka oraz wzmacnia osłabione na-
czynia krwionośne. Ma zdolność rozja-
śniania przebarwień i nadawania cerze 
zdrowego blasku. Stosowana może być 
przez osoby w każdym wieku, zwłaszcza 

posiadaczy poszarzałej, zmęczonej skóry, 
przy pierwszych zmarszczkach i u osób 
z tendencją do powstawania zmian pig-
mentacyjnych. W przypadku witaminy C, 

oprócz użytej ilości, która coraz częściej 
jest deklarowana przez producentów 
w formie stężenia, ważna jest też postać 
w jakiej zostaje ona wprowadzona do 
preparatu. Czysty kwas askorbinowy jest 
związkiem nietrwałym i ulega szybkiemu 
rozkładowi pod wpływem czynników 
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Właściwego nawilżenia potrzebuje 
każdy typ skóry, od suchej i dojrzałej, 

przez mieszaną, do tłustej i trądzikowej. 
Co więcej, bardzo często zdarza się, że 
to właśnie skóra przetłuszczająca się 

wpada w stan odwodnienia na skutek 
nadmiernego stosowania preparatów 
ograniczających wydzielanie sebum. 
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zewnętrznych jak światło, temperatura 
czy tlen z powietrza. Do bardziej stabil-
nych pochodnych należą m. in. glukozyd 
askorbylu czy  tetraizopalmitynian askor-
bylu, uwalniające witaminę C stopniowo 
i umożliwiające jej dotarcie do głębszych 
warstw skóry. 

Nieco mniej popularny i czasem niedo-
ceniany jest niacynamid (Niacynamide), 
inaczej nazywany witaminą B

3
. Jest to 

składnik niezwykle uniwersalny, nadający 
się do pielęgnacji praktycznie każdego 
typu skóry, o szerokiej, wielokierunkowej 
aktywności. Z powodzeniem może być 
używany przez posiadaczy cery tłustej, 
problematycznej, suchej, wrażliwej, a na-
wet atopowej. Jego działanie obejmuje 
regulację wydzielania serum i zwężanie 
porów, przez co zapobiega powstawa-
niu zaskórników. Wycisza również stany 
zapalne, przyspiesza gojenie i zapo-
biega powstawaniu blizn, a przy tym 
nie wysusza i nie drażni skóry. Ponadto, 
stymuluje powstawanie ceramidów, 
będących jednymi z kluczowych ele-
mentów bariery hydrolipidowej naskórka, 
a także poprawia nawilżenie skóry dzięki 
zmniejszaniu przeznaskórkowej utraty 
wody. Niacynamid znajduje również za-
stosowanie w preparatach zwalczają-
cych przebarwienia, ponieważ hamuje 
syntezę melaniny. Za efektywne uznaje 
się stężenie w produkcie kosmetycznym 
powyżej 2%.

• ANTYOKSYDANTY
Kolejną grupą substancji wartą uwagi są 
antyoksydanty, zwane też przeciwutlenia-
czami. Są to różnorodne związki chemicz-
ne, których cechą wspólną jest zdolność 
do hamowania reakcji utleniania, czyli 
oksydacji i neutralizacja powstających 
tzw. wolnych rodników tlenowych. Na 
stres oksydacyjny związany z działaniem 
wolnych rodników najbardziej narażeni są 
mieszkańcy dużych, zanieczyszczonych 
miast, palacze oraz osoby poddawane 
częstej ekspozycji na promieniowanie 
UV. Antyoksydanty chronią przed utle-
nianiem nienasycone kwasy tłuszczo-

we, znajdujące się zarówno w skórze jak 
i w samym preparacie. Zabezpieczają 
one także przed uszkodzeniem materiał 
genetyczny komórek – DNA oraz wspie-
rają produkcję białek budulcowych jak 
elastyna i kolagen. Zazwyczaj stosowane 
są w niewielkich stężeniach, co jednak nie 
przeszkadza im w skutecznym działaniu 
przeciwstarzeniowym i ochronnym. Do 
najczęściej używanych substancji należą 
opisane wyżej witaminy A i C, a także 
witamina E – zazwyczaj w postaci mie-
szaniny tokoferoli (tocopherol), koenzym 
Q10 (ubiquinone), kwas liponowy (thioctic 
Acid) czy glukonolakton (gluconolacto-
ne). Bogatym źródłem przeciwutleniaczy 
są również liczne ekstrakty roślinne, ze 
względu na zawartość związków z grupy 
polifenoli i flawonoidów. 

• HUMEKTANTY 
Humektanty to substancje o właściwo-
ściach nawilżających, charakteryzujące 
się dużą zdolnością do wiązania wody 
i zatrzymywania jej w powierzchownych 
warstwach naskórka. Odpowiednio na-
wilżona skóra wygląda jędrnie, świeżo, nie 
łuszczy się i nie marszczy.  Do związków 
o takich właściwościach należą: gliceryna 
(Glycerin), kwas hialuronowy i jego sól 
sodowa (Hialuronic acid, Sodium hialu-
ronate), sól kwasu piroglutaminowego 
(Sodium PCA), kwas mlekowy i jego sole 
(Lactic acid, Sodium lactate), cukry i alko-
hole cukrowe (np. Mannitol), mocznik 
(Urea), ekstrakt z aloesu (Aloe Barbadensis 
extract), wyciągi z alg (Laminaria extract) 
oraz miód (Mel). Część z nich wchodzi 
w skład NMF (Natural Moisturizing Factor), 
co oznacza Naturalny Czynnik Nawilżają-
cy, występujący w fizjologicznie w war-
stwie rogowej naskórka i odpowiadający 
za utrzymanie prawidłowego poziomu 
nawilżenia. Właściwego nawilżenia po-
trzebuje każdy typ skóry, od suchej i doj-
rzałej, przez mieszaną, do tłustej i trądzi-
kowej. Co więcej, bardzo często zdarza 
się, że to właśnie skóra przetłuszczająca 
się wpada w stan odwodnienia na skutek 
nadmiernego stosowania preparatów 
ograniczających wydzielanie sebum. 

Humektantów potrzebują również na-
sze włosy, zwłaszcza jeżeli są farbowane, 
poddawane częstej stylizacji i narażone 
na działanie bardzo wysokich temperatur 
(prostownica, lokówka). Użycie szampo-
nów i odżywek zawierających w składzie 
substancje nawilżające pozwoli przywró-
cić włosom elastyczność, sprężystość 
i miękkość.  

• EMOLIENTY
Ta grupa substancji jest bezpośrednio 
związana z poprzednią, gdyż w prawi-
dłowo skonstruowanej rutynie pielęgna-
cyjnej użycie humektantów powinno być 
połączone z zastosowaniem związków 
o właściwościach natłuszczających i za-
bezpieczających przed utratą wilgoci. 
Takie działanie niosą właśnie emolienty, 
do których zalicza się zarówno związki 
naturalnie występujące w przyrodzie, 
jak i syntetyczne. Z pewnością należy 
wymienić tu naturalne oleje roślinne (np. 
olej z ogórecznika, wiesiołka, konopii, 
słodkich migdałów czy pestek moreli), 
lanolinę (Lanolinum), wosk pszczeli (Cera 
alba/flava) oraz estry kwasów tłuszczo-
wych (np. mirystynian izopropylu). Two-
rzą one na powierzchni skóry lub wło-
sów powłokę zwaną warstwą okluzyjną, 
umożliwiając regenerację naturalnego 
płaszcza lipidowego i chroniąc przed 
czynnikami zewnętrznymi. Przyczyniają 
się w ten sposób do wygładzenia, zmięk-
czenia i uelastycznienia powierzchni, co 
ma znaczenie zwłaszcza w przypadku 
skóry podrażnionej i atopowej. Pewne 
kontrowersje wzbudzają składniki po-
chodzące z destylacji ropy naftowej jak 
olej mineralny (Paraffinum liquidum) czy 
wazelina (Petrolatum) oraz silikony, które 
mogą tworzyć na skórze zbyt szczelną 
powłokę, utrudniającą prawidłową pracę 
gruczołów łojowych. Preparatów zawie-
rających te substancje należy używać 
rozsądnie, pamiętając o delikatnym, lecz 
skutecznym oczyszczaniu skóry oraz wło-
sów. 

KLAUDIA NOWAK
Pracownik Apteki
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