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Ich historia sięga odległych czasów. Już Galen (131 – 201 rok) poza 
sporządzaniem leków, takich jak odwary, maści, czy plastry wy-

twarzał w swojej aptece krem, znany jako Ceratum Galeni lub Cold 
Cream. Był to preparat emulsyjny wykorzystywany do pielęgnacji 
skóry, który zawierał pośród składników: olej migdałowy (500g), ol-
brot (60 – 80 g), wosk pszczeli (60 – 80 g) i wodę różaną (500 g). 
Jego nazwa „zimny krem” związana była z faktem, iż stosowany na 
skórę powodował efekt jej chłodzenia. 

Jednym z bardziej znanych produktów emulsyjnych, bliższych 
naszym czasom jest, pochodzący z 1907 roku, krem Ponds’a, które-
go skład można przedstawić następującym zapisem: 3 części waze-
liny, 3 części olbrotu, 14 części oleju z oliwek, 2 części wody różanej. 

Duże zainteresowanie emulsjami związane jest z faktem, iż 
do prawidłowej pielęgnacji skóry nieodzowna jest równowa-
ga wodno-lipidowa, którą może zapewnić dostarczenie zarów-
no substancji tłuszczowych, regenerujących płaszcz lipidowy, jak 
i składników hydrofi lowych, gwarantujących jej odpowiednie na-
wilżenie. To właśnie dzięki emulsjom jesteśmy w stanie osiągnąć 
homogeniczny układ, dostarczając jej surowce zaliczane do obydwu 
tych grup. 

Pod pojęciem emulsji rozumiemy bowiem dyspersję dwóch nie-
mieszających się w normalnych warunkach cieczy, z których jedna, 
tzw. faza rozproszona, wewnętrzna lub zdyspergowana, występuje 
w postaci drobnych kropelek i/lub ciekłych kryształów rozprowadzo-
nych w jednorodnym roztworze drugiej cieczy, określanej mianem 
fazy rozpraszającej, dyspergującej lub zewnętrznej. 

Rozróżnia się dwa podstawowe typy emulsji. Pierwszą z nich jest 
produkt umownie określany jako olej w wodzie (O/W) – stanowiący 
dyspersję kropel niepolarnej fazy tłuszczowej – w polarnej warstwie 
wodnej. W układzie tym woda jest fazą ciągłą, olej zaś fazą rozpro-
szoną. Drugi rodzaj stanowi emulsja odwrotna, w której warstwa 
wodna jest fazą zdyspergowaną, natomiast olej fazą zewnętrzną 
(W/O).

W nie mieszających się ze sobą cieczach cząsteczki, ze względu 
na istotne różnice w ich budowie, nie mogą ze sobą oddziaływać. 

Z tego też powodu tworzy się między nimi obszar o podwyższonej 
energii wewnętrznej tzw. napięcie międzyfazowe. Wraz ze wzrostem 
powierzchni styku tych cieczy, rośnie jego wartość, a także zwiększa 
się energia swobodna układu, oraz entropia. 

Z cieczy różniących się polarnością nie można wytworzyć trwałej 
emulsji, ponieważ, z punktu widzenia zasad termodynamiki, stanowi 
ona układ niestabilny, charakteryzujący się dużą powierzchnią mię-
dzyfazową. Po ich połączeniu, na skutek obniżenia entalpii swobod-
nej cieczy zdyspergowanej, następuje bardzo szybko proces rozdzia-
łu. Stosunkowo stabilna emulsja może powstać dopiero po obniże-
niu napięcia międzyfazowego, na skutek zaadsorbowania na granicy 
faz dodanego w tym celu do układu składnika, tzw. emulgatora. 

Surowce te stanowią ważny segment związków powierzchnio-
wo czynnych (ZPC), które można w literaturze spotkać również pod 
innymi terminami między innymi jako tenzydy. Określenie to ko-
jarzone jest z łacińskim słowem tensus – napięty i charakteryzuje 
zdolność surowca do obniżania napięcia powierzchniowego. Znane 
są one także jako surfaktanty, których nazewnictwo wywodzi się od 
angielskiego określenia: 

surf(ace) + act(ive) + a(ge)nt = surfactant

Emulgator to substancja o budowie amfi fi lowej. Określenie to 
ściśle związane jest z greckim słowem – amphi, oznaczającym obu-
stronnie, obu rodzajów. Związki te bowiem posiadają w strukturze 
zarówno grupę hydrofi lową – polarną tzw. „głowę”, wykazującą po-
dobieństwo do wody, jak i hydrofobową - niepolarną o małym powi-
nowactwie do tego układu, określaną mianem „ogona.

grupa hydrofobowa –„ogon” grupa hydrofi lowa – „głowa”

Obydwa fragmenty związku powierzchniowo czynnego są od 
siebie na tyle oddalone, że każdy z nich przejawia specyfi czne dla 
niego właściwości. Dzięki temu cząsteczki emulgatora ustawiają się 
na granicy faz cieczy częścią polarną w kierunku fazy wodnej, zaś 
niepolarną w stronę oleju, co powoduje zmniejszenie napięcia na 
granicy faz. Ze względu jednak na fakt, iż jego wartości nie można 
obniżyć do zera każda emulsja jest układem termodynamicznie nie-
stabilnym. 

Hydrofobową część cząsteczki ZPC stanowią reszty węglowodo-
rowe. Istotny wpływ na właściwości związku odgrywa nie tylko ilość 
zawartych w nim atomów węgla, ale także ich struktura. Najczęściej 
są to proste lub rozgałęzione układy zawierające od 8 do 18 ato-
mów węgla, ale mogą to być także reszty alkiloaromatyczne. 

Spośród fragmentów o charakterze hydrofi lowym można nato-
miast wymienić grupy: oksyetylenową, karboksylową, hydroksylo-
wą, siarczanową i sulfonową. 

O praktycznym zastosowaniu emulgatorów decyduje stosunek 
pomiędzy częścią hydrofi lową i hydrofobową związku, określany 
jako HLB, czyli równowaga hydrofi lowo-lipofi lowa (Hydrophilic Li-

pophilic Balance). Jego wartość określa procentową zawartość grup 
hydrofi lowych w stosunku do układu hydrofobowego składnika. 
System ten umożliwia uporządkowanie informacji o związkach 
powierzchniowo czynnych i pomaga w doborze odpowiednich sys-
temów do recepturowania różnorodnych preparatów, w tym także 
emulsyjnych. Skala HLB może przyjmować wartości od 0 do 20. 

Klasyfi kacja związków powierzchniowo czynnych według ich 
wartości HLB ma duże znaczenie praktyczne, szczególnie wobec 
szybko wzrastającego asortymentu produktów handlowych. Za-
równo w katalogach fi rmowych jak i różnorodnych opracowaniach 
obok innej charakterystyki związku powierzchniowo czynnego 
zawsze podawana jest także jego wartość HLB. Różne układy ko-
smetyczne wymagają użycia związków powierzchniowo czynnych 
o określonych wartościach tego wskaźnika. Powyższa zdolność 
determinuje bowiem określone własności użytkowe związków po-
wierzchniowo czynnych.

 Opierając się na praktycznej funkcjonalności poszczególnych 
związków klasyfi kuje się je w różnych grupach: środków myjących 
i piorących, emulgatorów, środków zwilżających i pieniących. Przy-
bliżone zależności właściwości związków powierzchniowo czynnych 
od ich wartości HLB przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Możliwości wykorzystania związków powierzchniowo czynnych 
w zależności od wartości HLB

Związki mieszczące się w przedziale od 3,5 do 6,5 wykazują 
charakter niepolarny i wykorzystywane są jako emulgatory emulsji 
W/O. Układy o wartościach wyższych, od 7,5 do 16,0 cechują się po-
winowactwem do fazy wodnej i znajdują zastosowanie do produkcji 
emulsji odwrotnych. 

W procesie ich tworzenia amfi fi lowe cząsteczki emulgatora usta-
wiają się na granicy faz, obniżając napięcie powierzchniowe. Grupy 
hydrofi lowe związku wnikają w fazę wodną, a część hydrofobowa 
w fazę olejową. W wyniku tego daje się obserwować większe stę-
żenie związku powierzchniowo czynnego w przestrzeni międzyfazo-
wej. Jego cząsteczki tworzą ponadto na powierzchni kropelek fazy 
zdyspergowanej fi lm zapewniający trwałość układu.

Rodzaj utworzonej emulsji w dużej mierze zależy od prawi-
dłowego doboru emulgatora. Tylko komponent o odpowiedniej 
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Wartość HLB Zastosowanie ZPC

0-2 środki antypieniące

3-6 emulgatory emulsji W/O

7-9 środki zwilżające 

8 -15 emulgatory emulsji O/W

12- 15 detergenty – środki czyszczące

14 - 18 środki pianotwórcze

12- 18 solubilizatory
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wartości HLB zapewnia bowiem efektywne działanie w recepturze. 
Kiedy związek powierzchniowo czynny ma zbyt wysoką wartość 
tego wskaźnika, w stosunku do fazy olejowej układu, wówczas prze-
ważają właściwości hydrofi lowe i ulega on dyspersji w fazie wodnej 
roztworu. Z kolei zbyt niska wartość HLB powoduje skupianie się 
cząsteczek w fazie olejowej, co ilustruje poniższy schemat:

Emulgatory, w zależności od budowy chemicznej, a dokładnie ła-
dunku, jaki uzyskują w roztworach wodnych, zaliczane są do różnych 
klas środków powierzchniowo czynnych. Najczęściej wykorzystywa-
ne w kosmetyce należą do związków anionowych i niejonowych. 

Firmy surowcowe przedstawiają szeroką ofertę syntetycznych kom-
ponentów wykorzystywanych do wytwarzania emulsji. Poważnym pro-
blemem w przypadku wielu z nich staje się jednak sprawa trudnej bio-
degradacji, stanowiąca potencjalne zagrożenie dla środowiska. Przypi-

suje się im także działanie drażniące, czy też alergizujące. Mogą one być 
zatem także niebezpieczne dla użytkowników preparatów kosmetycz-
nych. Z tego też powodu powszechnie stosowane w wyrobach układy 
syntetyczne coraz chętniej zastępowane są komponentami naturalnymi. 

Ze względu na rosnące zainteresowanie surowcami tego seg-
mentu producenci coraz częściej poszerzają swoją ofertę o nowe 
systemy emulgujące, oparte na składnikach pochodzenia roślinne-
go. Do najczęściej wymienianych należą różnorodne mieszaniny po-
lisacharydów i ich estrów.

Z grupy kosmetycznych detergentów niejonowych można wy-
mienić układy syntetyzowane zarówno w oparciu o monocukry, jak 
i dwucukry. Fragment cukrowy stanowi element hydrofi lowy, do 
którego glikozydowo lub estrowo przyłączona jest reszta kwasu lub 
alkoholu tłuszczowego cechująca się charakterem hydrofobowym. 

Spośród wykorzystywanych niejonowych związków powierzch-
niowo czynnych na uwagę zasługują estry sorbitanu. Pozyskiwane 
są one w wyniku rekcji estryfi kacji sorbitolu kwasami tłuszczowymi, 
prowadzonej w wysokiej temperaturze w obecności kwasowych ka-
talizatorów. Są to surowce o niskich wartościach HLB, co powoduje, 
że wykorzystywane są jako emulgatory emulsji W/O (tabela 2). 

Do najczęściej spotykanych związków tego segmentu należą 
takie estry sorbitanu, jak: monolaurynian (INCI: Sorbitan Laurate, 

Tab. 2. Emulgatory wraz z wartościami HLB.

reklama

HLB = 8,6); monopalmitynian (INCI: Sorbitan Palmitate, HLB = 6,7); 
monostearynian (INCI: Sorbitan Stearate, HLB = 4,7); monooleinian 
(INCI: Sorbitan Oleate, HLB = 4,3); tristearynian (INCI: Sorbitan Tri-

stearate, HLB = 2,1); trioleinian (INCI: Sorbitan Trioleate, HLB = 1,8). 
Układy tego segmentu zaliczamy do grupy surowców odnawial-

nych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Pochodne te są ekologicz-
ne, łatwo bowiem ulegają biodegradacji. Zaliczane są także do su-
rowców niedrażniących, nietoksycznych, dobrze tolerowanych przez 
skórę i śluzówkę. Składniki te są delikatne, nie powodują podraż-
nień. Odpowiednio dobrane, nie tylko zapewniają stabilność prepa-
ratu, ale także wpływają korzystnie na jego właściwości aplikacyjne. 
W kosmetykach, oprócz własności emulgujących, wykorzystuje się 
również ich działanie nawilżające, zmiękczające naskórek. W wielu 
wypadkach powodują one bowiem obniżenie współczynnika TEWL, 
czyli poprzez-naskórkowego ubytku wody. 

Co istotne, surowce te są efektywne przy niskim dozowaniu, na 
ogół skuteczne w szerokim zakresie pH. Stosowane są one głównie, 
jako składniki recepturalne emulsji typu O/W.

Na szczególna uwagę z tej grupy zasługuje izostearynian sorbita-
nu (INCI: Sorbitan Isostearate). Związek ten jest zaliczany do układów 
o rozgałęzionym, nasyconym łańcuchu. Jest on emulgatorem emulsji 
W/O, o HLB= 4,7. Jest to surowiec stabilny oksydacyjnie, o wyraźnie 
zaznaczonych właściwościach zwilżających i dyspergujących. Zali-
czany jest on do substancji biodegradowalnych, bezpiecznych dla 
środowiska. Składnik ten jest efektywnym środkiem w przypadku 
pielęgnacji i ochrony skóry dzieci. Chętnie wykorzystywany jest tak-
że, jako emulgator wielu kosmetyków zmiękczających skórę: kre-
mów, środków dekoracyjnych, produktów promieniochronnych. 
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Ciekawą klasę emulgatorów stanowią związki oparte na glicero-
lu, które są dobrze znane na rynku i chętnie stosowane w wyrobach 
kosmetycznych, jak i produktach spożywczych. 

Ważnym przedstawicielem tego segmentu związków, wykorzy-
stywanym również w  kosmetyce, jest monostearynian glicerolu 
(INCI: Glyceryl Stearate). Jest to emulgator pochodzenia roślinnego, 
który w połączeniu z odpowiednio dobranymi koemulgatorami, two-
rzy trwałe emulsje W/O. Stosowany jest on także, jako stabilizator 
emulsji. Komponent ten jest efektywnym środkiem w przypadku 
nietłustych kremów o zawartości fazy tłuszczowej wynoszącej około 
20%, które znajdują zastosowanie w kosmetykach przeznaczonych 
dla cery trądzikowej, tłustej i mieszanej. Dzięki jego obecności moż-
na także wytwarzać kremy o większej zawartości fazy lipidowej. 
Związek ten jest stabilny w zakresie pH 6,8 – 8,5. 

Monostearynian glicerolu otrzymywany jest w wyniku estryfi kacji 
gliceryny za pomocą kwasu stearynowego. Bardzo często obok nazwy 
emulgatora producenci podają dodatkowe oznakowanie np. Glyceryl 
Stearate (60%), które informuje o procentowej zawartości monoestru 
w surowcu. W praktyce oznacza to, że monostearynian glicerolu, to 
mieszanina 60% monoestru z domieszką między innymi di- i triestrów. 

Szczególnym emulgatorem jest tu Glyceryl Stearate SE (Self 
Emulsifying). Surowiec ten zawiera niewielką (do 3%) ilość steary-
nianu sodu lub potasu. Komponent ten umożliwia tworzenie nie-
przejrzystych, matowych, lamelarnych emulsji o dużej zawartości 
wody. Co istotne, tworzy on na stosowanych powierzchniach war-
stwę okluzyjną, łatwo się wchłania, nawilża, zmiękcza skórę. 

Prowadzone w ostatnich latach badania pokazują, że bardziej 
interesującymi surowcami od monostearynianu gliceryny są inne jej 
mono- i diestry. Związki te zaliczane są do układów amfi fi lowych, 
wykorzystywanych, jako emulgatory emulsji W/O i koemulgato-
ry O/W w żywności, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, 

chemicznym. Znajdują one również zastosowanie jako dodatek do 
perfum. Diacyloglicerole stanowią grupę związków, które znajdują 
zastosowanie w produktach nutraceutycznych, a także w przypadku 
kontrolowanego uwalniania komponentów leczniczych z tabletek. 
Diacyloglicerole mogą być także wykorzystywane, jako tłuszcze, któ-
re mogą zapobiegać otyłości i stwardnieniu tętnic. 

Na szczególną uwagę w tej grupie zasługują laurynian (INCI: 
Glyceryl Laurate), oleinian (INCI: Glyceryl Oleate) czy hydroksyste-
arynian glicerolu (INCI: Glyceryl Hydroksystearte), które są bardziej 
efektywnymi komponentami, niż wcześniej wymieniony ester. 

Zaliczane są one do komponentów pozyskiwanych z wykorzysta-
niem surowców roślinnych. Przy ich pomocy można otrzymać trwałe 
emulsje W/O z dużą zawartością parafi n. Wytworzone na ich bazie 
produkty są stabilne zarówno w podwyższonej, jak i obniżonej tem-
peraturze. 

Surowce te przykuwają uwagę jednak nie tylko, jako efektywne 
stabilizatory emulsji, ale także ze względu na inne cenne właści-
wości kosmetyczne. Są one klasyfi kowane również, jako naturalne 
środki przeciwbakteryjne, które mogą ograniczyć ilość stosowanych 
w produkcie syntetycznych środków konserwujących. Co istotne są 
one wyjątkowo interesujące ze względu na ich dobrze udokumento-
wany profi l bezpieczeństwa. 

Na szczególną uwagę w tej grupie zasługuje wielofunkcyjny 
surowiec, jakim jest monolaurynian glicerolu (INCI: Glyceryl Lau-

rate). Jest to wyjątkowo stabilny emulgator, a także hydrofobowy 
zagęstnik. Surowiec ten dysperguje zarówno w fazie olejowej, jak 
i wodnej. W ilości do 5% jest rozpuszczalny w glicerynie i glikolu 
propylenowym. W bardzo niskich stężeniach (0,5%), indukuje po-
wstawanie w układzie ciekłych kryształów, co sprzyja zwiększaniu 
stabilności i funkcjonalności recepturowanych na jego bazie emulsji 
kosmetycznych. Zwiększa penetrację składników aktywnych. 

Związek ten wykazuje doskonałą aktywność hamującą rozwój 
takich mikroorganizmów, jak Staphylococcus aureus, Bacillus sub-

tilis, Bacillus cereus, Saccharomyces cerevisiae czy Aspergillus Niger. 
W stosunku do bakterii Gram-dodatnich i drożdży jest bardziej 
efektywnym środkiem, niż takie konserwanty, jak kwas sorbowy 
czy butyloparben. Wykazuje także lepsze właściwości przeciw-
drobnoustrojowe od olejku drzewa herbacianego. W obecności 
środków chelatujących np. EDTA, rośnie jego efektywność w sto-
sunku do bakterii Gram-ujemnych. Zaliczany jest do surowców 
zwiększających aktywność antymikrobową, pozwalających na 
ograniczenie w  recepturze syntetycznych konserwantów. Su-
rowiec o potwierdzonym działaniu przeciwzapalnym. Reguluje 
wydzielanie sebum, ogranicza rozwój Propionibacterium acnes. 
Zapobiega powstawaniu łojotoku, trądziku, wpływa korzystnie 
na matowienie skóry. Charakteryzuje się w stosunku do niej 
wyjątkowymi właściwościami zmiękczającymi. Ze względu na 
swoje właściwości chętnie jest wykorzystywany w recepturach 
kremów na dzień, balsamów do ciała, pastach do zębów i dez-
odorantach. 

Kolejnym ciekawym surowcem kosmetycznym, zaliczanym 
do związków naturalnych, jest Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, 
emulgator emulsji W/O, pozyskiwany na bazie glicerolu i kwa-
sów tłuszczowych oleju rycynowego, wydzielanego z rącznika 
pospolitego, o HLB= 4. Surowiec ten posiada silne właściwo-
ści nawilżające, może być stosowany w preparatach dla dzie-
ci i niemowląt. Chętnie jest on także wykorzystywany przez 
przemysł spożywczy (E 476). Stanowi efektywny komponent 
przy niskich stężeniach, poniżej 1%. Można go także wykorzy-
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stać, jako środek zmniejszający lepkość, jak również czynnik 
inhibitujący wypadanie osadów w fazie olejowej. Stosowany 
w preparatach kosmetycznych zapobiega zmętnieniu olejów ro-
ślinnych

Generalnie jednak bardziej efektywne układy od pojedyn-
czych emulgatorów, stanowią systemy łączone. Odpowiedni 
dobór różnych rodzajów emulgatorów prowadzi do nowych 
zastosowań kosmetycznych. Do tego typu komponentów na-
leży między innymi mieszanina dwóch związków pozyskiwa-
nych na bazie surowców naturalnych. Są to Polyglyceryl-3 Po-

lyricinoleate & Sorbitan Isostearate, o HLB 4,2 przygotowana do 
wytworzenia emulsji W/O. Surowiec ten, posiadający certyfi -
kat Ecocertu, zapewnia tworzenie emulsji z efektownym poły-
skiem. Jest on dopasowany zarówno do wytwarzania produk-
tów o wysokiej, jak i niskiej zawartości fazy wewnętrznej, nie 
wymagając przy tym obecności ko-emulgatora. Surowiec ten 
pełni swoją funkcję przy niskiej zawartości, poniżej 1%. Przy 
maksymalnym dozowaniu 4%, uzyskujemy graniczne warto-
ści 18% fazy hydrofobowej i  82  % hydrofi lowej. Zwiększając 
w produkcie ilość fazy lipidowej, emulgator ten może być stoso-
wany w niższym stężeniu. Surowiec ten może być wykorzysty-
wany w procesie wytwarzania emulsji na zimno. Zapewnia two-
rzenie trwałych układów o dużej zawartości fazy wodnej, z wy-
korzystaniem emolientów o wyższej lepkości. Pozwala receptu-
rować bogate, spójne i stabilne kremy. Wpływa on korzystnie na 
poprawę rozprowadzania preparatu, a także sprzyja penetracji 
zawartych w nim substancji czynnych. Wykazuje podobieństwo 
do naturalnej bariery ochronnej skóry, dzięki czemu zapewnia 
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Spośród anionowych emulgatorów emulsji O/W na uwagę 

zasługuje Glyceryl Stearate Citrate. Komponent ten w fazie 

wodnej tworzy struktury żelowe. Przy jego pomocy można 

wytwarzać stabilne emulsje o niskiej lepkości. Surowiec ten 

tworzy na powierzchni skóry naturalną barierę ochronną, 

dzięki czemu efektywnie ją nawilża, działa w stosunku do 

niej zmiękczająco oraz wygładza ją. Zapewnia również skó-

rze przyjemne odczucia sensoryczne. 

Kolejnym surowcem wykorzystywanym do wytwarzania 

emulsji O/W jest Polyglyceryl-3 Stearate. Związek ten jest 

komponentem naturalnym, aprobowanym, ze względu na 

biodegradowalność, jak również zrównoważone właściwo-

ści, przez Ecocert. Ten łagodny, niejonowy emulgator oparty 

na poliglicerolu, o HLB 9, zapewnia dobre, ciekłokrystalicz-

ne systemy, gwarantujące doskonałą stabilizację produktów 

emulsyjnych. Znajduje on także zastosowanie w wyrobach 

spożywczych. 

Na uwagę zasługuje także Sodium Steaoryl Lactylate, 

multifunkcjonalny emulgator emulsji O/W o HLB 16. Suro-

wiec ten umożliwia tworzenie lekkich emulsji o dużej za-

wartości wody. Może być również stosowany, jako efektyw-

ny wzmacniacz piany w recepturach preparatów myjących. 

Wykazuje w stosunku do skóry właściwości kondycjonują-

ce i nawilżające. 

Ważną i szeroką ofertę, szczególnie właśnie emulgatorów 

O/W, stanowią związki powierzchniowo czynne otrzymywa-

ne na bazie glikoli polietylenowych poddanych procesowi es-

tryfi kacji z użyciem kwasów tłuszczowych np. PEG-12 Oleate, 

PEG-8 Stearate, czy PEG-8 Laurate. 

Odpowiedni dobór surowców i  warunków prowadzenia 

syntezy pozwala bowiem na uzyskanie emulgatorów w sze-

rokim przedziale wartości HLB, chętnie wykorzystywanych 

w emulsjach O/W. Komponenty te zwiększają stabilność pro-

duktów, zapobiegają ich koalescencji i kremowaniu. Zapew-

niają wyrobom w postaci emulsji nieprzezroczystość, gład-

kość, właściwości zmiękczające. Oprócz zdolności emulgują-

cych, wykazują one także inne pożądane cechy, dzięki któ-

rym znajdują zastosowanie w różnego rodzaju preparatach. 

Spośród etoksylowanych tlenkiem etylenu pochodnych, 

na uwagę zasługują modyfi kowane w ten sposób estry sor-

bitanu np. Polysorbate 20, Polysorbate 60, czy Polysorbate 

80, często wykorzystywane, jako tzw. solubilizatory. Są to 

silnie hydrofi lowe związki, pozwalające na otrzymywanie 

klarownych, wodnych roztworów substancji w normalnych 

warunkach nierozpuszczalnych w wodzie. Przy odpowied-

nim stężeniu, określanym mianem krytycznego stężenia 

micelarnego (CMC), tworzą one w tym układzie micele, 

w których zostaje zamknięty związek o charakterze hydrofo-

bowym (SH), co ilustruje poniższy rysunek: 

  

Produkt solubilizacji stanowi klarowną dyspersję substancji 

hydrofobowej w środowisku polarnym. W ten sposób do pre-

paratów kosmetycznych na bazie wody m in. toników, można 

wprowadzić: witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, olejki ete-

ryczne, związki zapachowe oraz inne substancje niepolarne. 

Dobór ZPC pełniącego rolę solubilizatora nie stwarza więk-

szego problemu pod warunkiem przestrzegania kilku zasad. 

Powinien on mieć odpowiednie HLB, tworzyć klarowny roztwór 

z wodą, oraz mieszać się z substancją rozpuszczaną. Klarow-

ność roztworu należy sprawdzić po 16- 24 godzinach od jego 

nastawu, ponieważ niektóre solubilizatory na początku klarow-

ne, po pewnym czasie mogą mętnieć. 
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jej ochronę i długotrwałe nawilżenie. Pozwala na zmniejszenie 
stężenia środków konserwujących. Może być wykorzystywany 
w mleczkach promieniochronnych, kremach ochronnych dla 
dzieci, produktach do masażu, balsamach i kremach adresowa-
nych do osób o skórze suchej i wrażliwej, kosmetykach do pie-
lęgnacji rąk i stóp. Z powodzeniem moze być także stosowany 
w kosmetyce kolorowej w emulsyjnych make-upach.


