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Sprawiamy że Twoja marka błyszczy. Odkrywamy jej duszę. 
W oszczędnej lub bogatej stylistyce. Na powierzchniach   
o gładkiej lub urozmaiconej strukturze. W unikalnej 
kombinacji formy i koloru. Wzbogacamy marki
i wspóltworzymy trendy w świecie kosmetyków.

COSMETICS

www.multipkg.com

Multi Packaging Solutions Tczew Sp. z o. o.
ul. Malinowska 43
83-100 Tczew, Polska

Multi Packaging Solutions Bialystok Sp. z o. o.
Szosa Baranowicka 78

Beauty Begins 
with Packaging.
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EyeC Polska 

ma oko na 
Nowy Rok

Wszystkim naszym Klientom i kontrahentom

dziękujemy za cały rok pełen wyzwań i udanych przedsiewzięć.

Wesołych Świąt i wspaniałego Nowego Roku.

życzy

Zespół EyeC Polska

Potrafimy bezbłędnie i szybko 

odnaleźć różnice pomiędzy wzorcem

a opakowaniem. Stwierdzamy również 

ze 100% pewnością, że nadchodzi Nowy Rok!

www.eyecpolska.pl 

EyeC Polska
Marcin Weksler

Business Development
t. +48 512 354 354

e-mail: marcin.weksler@eyecpolska.pl 
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Kwartalnik dociera do dyrektorów zakładów produkcyjnych, szefów działów produkcji, kontroli i zapewnienia 
jakości, specjalistów d/s utrzymania ruchu, technologów, automatyków, szefów laboratoriów, szefów działów 
logistyki, zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach produkcyjnych. Magazyn kierowany jest 
również do product managerów, dyrektorów sprzedaży i marketingu, decydentów w działach zakupów, profeso-
rów i nauczycieli uczelni wyższych, przedstawicieli organizacji branżowych i instytutów oraz osób prywatnych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w tytułach i redagowania tekstów. 

Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych 
przez Wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. 
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Prenumerata i kolportaż 

Wydawnictwo FARMACOM

Wodzisław Śląski 44-300

ul. 26 Marca 31/11

tel./fax 32 455 31 61

prenumerata@farmacom.com.pl

Cena egzemplarza „ŚPF” – 19 zł

Cena rocznej prenumeraty – 80 zł 
Nr konta: 

ING Bank Śląski O/Wodzisław Śląski  

56 1050 1403 1000 0023 2091 8119

Anna Oborska – Dyrektor ds. techniczno-legislacyjnych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości
Ewa Starzyk – Dyrektor Naukowy, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
Renata Dębowska – Szef Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris
Iwona Białas – Safety assessor, CosmetoSAFE Consulting
Agnieszka Nnolim – Toksykolog Konsultant, EUROTOX Registered Toxicologist
Antoni Gwardys – Dyrektor ds. Naukowych, Konsultant z zakresu zabezpieczania jakości     
                           i bezpieczeństwa stosowania kosmetyków, Passage Cosmetics Laboratory
Marta Krzyśków-Szymkowicz – Rzecznik patentowy, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy pełnych 

ciepła i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu  

tę odrobinę szczęścia, która sprawi,

że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.

Redakcja Świata Przemysłu Kosmetycznego
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TEGO® Care PBS 6 
TEGO® Care PBS 6 (INCI: Po-

lyglyceryl-6 Stearate & Polygly-
ceryl-6 Behenate) to najnowszy 
w ofercie Evonik Industries AG 
niejonowy, nieoksyetylenowany 
emulgator o/w otrzymywany ze 
składników odnawialnych. Suro-
wiec jest szczególnie polecany do 
tworzenia emulsji o niskiej lepko-
ści, zawierających wszystkie typy 
olejów kosmetycznych o pH od 

4.0 do 8.5. Tego Care PBS 6 doskonale stabilizuje emulsje o wysokich koncen-
tracjach rozpuszczalnych w wodzie filtrów UV oraz innych trudnych dodatków, 
takich jak repelenty owadów, mocznik, elektrolity, alkohol czy naturalne kon-
serwanty.

TEGO® Care PBS 6 jest pochodną gliceryny, kwasu stearynowego i kwasu 
behenowego. Dzięki swojej budowie ma wpływ na wzmocnienie efektu nawil-
żającego emulsji kosmetycznych, co znalazło potwierdzenie w przeprowadzo-
nych testach in vivo.

Zalecane dozowanie TEGO® Care PBS 6 w kremach, lotionach i sprayach 
to 2.5 - 4.0%. HLB ~13. Produkt certyfikowany przez Ecocert, NaTrue, Cosmos. 

TEGO® Solve 61 
Tego® Solve 61 (INCI: Polyglyceryl-6 Caprylate; Polyglyceryl-4 Caprate; Po-

lyglyceryl-4 Cocoate; Polyglyceryl-6 Ricinoleate) to nowy, naturalny solubiliza-
tor lipidów pochodzenia roślinnego. Zastosowanie surowca pozwala uzyskać 
transparentne układy szamponów i żeli pod prysznic przy równoczesnym 

wprowadzeniu popular-
nych dzisiaj dodatków, 
takich jak oliwa z oliwek, 
olej migdałowy, avocado, 
jojoba, słonecznikowy czy 
arganowy. Tego Solve 61 
klarownie solubilizuje rów-
nież emolienty lipofilowe 
np. Caprylic/Capric Trigly-
ceride oraz hydrofobowe 
olejki eteryczne, składniki 
aktywne oraz konserwan-
ty. Surowiec wykazuje 
zdolność do bardzo deli-
katnego mycia z efektem 
nawilżania i kondycjono-
wania skóry, a jego doda-
tek wpływa na zmniejsze-
nia działania drażniącego 
detergentów. 

Wprowadzanie mie-
szaniny TEGO® Solve 61  

z olejem, do układów detergentowych nie powoduje ich pienienia. Nie obserwuje 
się również negatywnego wpływu solubilizatora na pienienie finalnej receptury.

TEGO® Solve 61 nie ma wpływu na zapach i kolor receptury.
Powstaje on w 100% w oparciu o odnawialne produkty naturalne. Jest za-

aprobowany przez Ecocert i Cosmos.

Firma Argenta, jako jedyny dystrybutor firmy Microbiologics®  
w Polsce, poszerzyła ofertę szczepów testowych o najnowszy 
produkt EZ-PEC™. Są to liofilizowane, ilościowe preparaty mi-
kroorganizmów przeznaczone do użytku w laboratoriach mi-
krobiologicznych, które można stosować do  oceny ilościowej 
skuteczności bakteriobójczej i wykonywania testów konserwa-
cji kosmetyków. Szczepy pochodzą z kolekcji ATCC® lub innych 
uznanych kolekcji szczepów. Tradycyjne przygotowywanie za-
wiesin kultur roboczych jest czasochłonne i pracochłonne – la-
boratoria zaopatrują się w szczepy, namnażają je, przygotowują 
rozcieńczenia, oznaczają liczbę kolonii w każdym rozcieńczeniu 
stosowanym w procedurze badawczej i następnie przygoto-
wują właściwe rozcieńczenia kultur roboczych. Każdy przesiew 
wymaga badań fenotypowych w celu wykluczenia mutacji lub 
zmienności szczepów. Preparaty EZ-PEC™ są ekonomiczną al-
ternatywą dla pracochłonnej metody opartej na określaniu gę-
stości sporządzanych rozcieńczeń. Nie wymagają wyposażenia 
potrzebnego dla metody tradycyjnej, a kontrola ewentualnych 
mutacji lub zmienności może być prowadzona za pomocą ru-
tynowych badań. Więcej informacji u Przedstawicieli Regional-
nych firmy Argenta.

przechodzi w ręce firmy La Rive

Miraculum sprzedało jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
marek – „Brutal”. Nowym właścicielem została firma La Rive  
z Grudziądza. Transakcja opiewała na 6 mln 150 tys. zł. Miracu-
lum sprzedało prawa do znaku towarowego Brutal, prawa ma-
jątkowe oraz receptury produktów pod tą marką.

Transakcja to efekt przyjęcia przez Zarząd Spółki nowej 
strategii – Miraculum szczególnie chce się skupić na naj-
bardziej rentownych kategoriach produktowych, takich jak 
kosmetyki do makijażu oraz produkty do pielęgnacji twarzy  
i ciała. Jak podano w komunikacie, sprzedaż marki Brutal ma 

zapewnić firmie środki na sfinansowanie kapitału ob-
rotowego, aby zabezpieczyć kontrakty 

produkcyjne w pierwszym kwarta-
le 2015 roku.

Kolejnym krokiem firmy bę-
dzie skoncentrowanie się na 
zwiększeniu dochodowości 
pozostałych marek, wprowa-
dzeniu nowości w innych asor-
tymentach, co pozwoli liczyć 
na lepsze wskaźniki marżowe  
i obrotowe. 

NOWOŚCI 
OD EVONIK 

Marka Brutal
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Obecny trend na rynku sprawił, że co trzeci produkt oferowany 
przez producentów kosmetyków jest produktem nawilżającym. 

Partner firmy Impag - firma BASF Beauty Creations - w oparciu o dobrze znane surow-
ce  nawilżające, opracowała innowacyjny produkt – PatcH2O™, którego technologia 

natychmiastowego i długotrwałego nawilżania oparta jest na technice Micropatch™. 
PatcH2O™ zapewnia nawilżenie skóry działając na dwóch poziomach. Na powierzch-

ni skóry połączenie kwasu hialuronowego, kwasu alginowego i naturalnego filmotwór-
czego polimeru – pullulanu, tworzy sieć, która chroni przed nadmierną utratą wody oraz 
poprawia jakość bariery ochronnej.

Kompleks substancji aktywnych złożony z gliceryny, seryny, trehalozy i mocznika, 
jest stopniowo uwalniany z sieci polimerów do warstwy rogowej naskórka zapewniając 
długotrwałe nawilżenie. 

Schemat sieci 3D - PatcH2O

Wyniki badań
Unikalne połączenie filmotówrczych polimerów sprawia, że PatcH2O™ zapewnia dłu-

gotrwałe nawilżenie (model Vitro-skin). Pojedyncza aplikacja kremu zawierającego 3% 
PatcH2O™ daje natychmiastowy efekt nawilżający utrzymujący się do 48h (testy in-vivo).

Grupa panelowa, oceniająca produkt z 3% zawartością PatcH2O™ przez okres 21 dni, 
potwierdziła, że skóra jest lepiej nawilżona, odżywiona i bardziej elastyczna. 

Dodatkowo wykonano badania instrumentalne przy pomocy korneometru w drugim 
i piątym dniu od ostatniej aplikacji produktu. Wyniki badań potwierdziły, że nawilżenie 
utrzymuje się odpowiednio na poziomie 80% i 38% (test in-vivo).

Natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry przy pojedynczej aplikacji

PatcH2O™
•     INCI: Water (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea (and) Serine (and) Pentyle-

ne Glycol (and) Glyceryl Polyacrylate (and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium 
Hyaluronate (and) Pullulan (and) Disodium Phosphate (and) Potassium Phosphate

•     Postać: Przezroczysty, lekko mętny płyn
•     Zapach: Charakterystyczny
•     Zalecane stężenie: 1% – 3%
•     Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie.

Zakończyła się poprzednia, trwająca trzy lata, kadencja 

władz Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. 26 listo-

pada członkowie, na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-

-wyborczym, wybrali nowy zarząd i radę nadzorczą Polskiego 

Związku Przemysłu Kosmetycznego. 

ZARZĄD
Prezes:
•     Joanna Popławska (Oriflame Products Poland Sp. z o.o.)
Wiceprezesi:
•     Paweł Chrościcki (Johnson&Johnson Poland sp. z o.o.)
•     Katarzyna Milanovic (Nivea Polska Sp. z o.o.)
•     Henryk Orfinger (Laboratorium Kosmetyczne   

Dr Irena Eris Sp. z o.o.)
•     Wioletta Rosołowska (L’Oreal Polska Sp. z o.o.)
•     Monika Rut (Coty Polska Sp. z o.o.)
•     Wojciech Soszyński (Oceanic S.A.)
•     Marta Szczepkowska (Sarantis Polska S.A.)
•     Zenon Ziaja (Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.)
RADA NADZORCZA

Przewodnicząca:
•     Wanda Stypułkowska (MPS International Ltd. sp. z o.o.)
Członkowie:
•     Katarzyna Furmanek (Laboratorium Kosmetyczne   

FLOSLEK Furmanek sp.j.)
•     Magdalena Kruszewska (Nepentes Pharma Sp. z o.o.)
•     Maciej Misztak (Dax Cosmetics Sp. z o.o.)
•     Robert Neymann (Harper Hygienics S.A.)
•     Krzysztof Pałyska (Bell PPHU)
•     Józef Szmich (Delia Cosmetics Sp. z o.o.).
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Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego

W dniach 2-3 grudnia br. w siedzibie firmy Argenta odbyło się  
Seminarium Szkoleniowe  „II Cykliczne Spotkanie Mikrobiologów  
– Mikrobiologia Suplementów Diety”. To już kolejne w tym 
roku warsztaty szkoleniowe przeprowadzone  dla klientów firmy  
Argenta, tym razem z zakresu mikrobiologii suplementów diety. 
W trakcie spotkania podejmowane były istotne tematy dotyczą-
ce wymagań prawnych suplementów diety, zagadnienia dotyczą-
ce kontroli mikrobiologicznej opakowań, dobór kierunków badań 
mikrobiologicznych oraz metodyki oznaczeń w oparciu o Nor-
my ISO, jak również badania biegłości i metody identyfikacyjne  
w mikrobiologii suplementów diety. W spotkaniu uczestniczyli 
prelegenci z Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, Politechniki 
Łódzkiej, firmy J.S. Hamilton Poland S.A. oraz firmy Argenta. Pa-
tronat Medialny po raz kolejny objęła firma Farmacom – wydawca 
kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego, w którym pracowni-
cy firmy Argenta regularnie publikują swoje artykuły. Dziękujemy 
wszystkim naszym klientom i prelegentom za udział w spotkaniu,  
a kwartalnikowi ŚPK za rozpowszechnienie informacji o Seminarium.



Głównym przedmiotem zainteresowania producentów środków do pielę-

gnacji i higieny osobistej pozostaje opóźnianie starzenia. Tendencja ta jest 

widoczna również we Francji, będącej jednym z najważniejszych światowych 

rynków kosmetyków. Podczas tegorocznego Kongresu IFSCC (27-30 paź-

dziernika) w Paryżu firma BASF zaprezentowała nowe składniki, wpisujące 

się w ten trend rynkowy i umożliwiające odmładzanie skóry i ochronę przed 

promieniowaniem słonecznym:

Epigenist — składnik odmładzający naskórek
Jednym z sekretów piękna i zachowania młodzieńczego wyglądu jest za-

pewnienie dobrej kondycji naskórka, pierwszej bariery ochronnej organizmu. 
Młody naskórek jest gęsty i gruby, a jego główne składniki są nieustannie uzu-
pełniane. Z wiekiem unerwienie naskórka zmniejsza się, a ubytek ten prowa-
dzi do jego ścieńczenia. Epigenist™ — nowa substancja aktywna opracowana 
przez BASF umożliwia ponowne unerwienie naskórka, który odzyskuje mło-
dzieńczy wygląd. Sto-
sowana miejscowo na 
skórę odwraca proces 
naturalnej degradacji 
włókien nerwowych i 
stymuluje ich ponowny 
rozwój, równoważąc 
efekty upływu czasu. 
Epigenist, substancja 
pozyskiwana z rosną-
cej w Afryce sorzychy ziemnej (voandzeia subterranea), jest w stanie odmło-
dzić skórę zmienioną w procesie starzenia i sprawia, że wydaje się młodsza: 
zwiększa się długowieczność komórek, naskórek staje się grubszy i lepiej zor-
ganizowany, poprawia się również proliferacja komórek. Po ośmiu tygodniach 
stosowania substancji Epigenist poprawia się cera, powierzchnia skóry staje 
się bardziej jednolita, a zmarszczki zostają wygładzone (w porównaniu z grupą 
stosującą placebo).

LOX-AGE — perfektor poprawiający kondycję skóry
Z wiekiem naskórek traci również spoistość i właściwą strukturę, co po-

woduje powstawanie plamek na jego powierzchni. Eksperci BASF odkryli 
niedawno, że spoistość naskórka można przywrócić, jeśli keratynocytom  
w naskórku umożliwi się różnicowanie w optymalny sposób. Wygładzenie 
drobnych linii i zmniejszenie widoczności porów powoduje, że skóra wydaje 
się młodsza i gładsza. Do różnicowania keratynocytów niezbędna jest oksy-
daza lizylowa (LOX), bardzo istotne białko, którego poziom spada z wiekiem. 
LOX-AGE™ — opracowany przez BASF perfektor poprawiający wygląd skóry — 
jest w stanie przywrócić ekspresję oksydazy lizylowej do poziomu typowego 
dla młodej skóry. Wyciąg z liści cykorii (cichorium intybus), stymulujący pro-

dukcję oksydazy lizylowej, poprawia stan warstw naskórka oraz jego spoistość 
za sprawą transglutaminazy 1 (TG1), markera różnicowania, oraz desmokoliny 
1 (DSC1) — markera spoistości komórkowej — bez stymulowania proliferacji 
komórek. LOX-AGE uczestniczy również w procesie poprawy funkcji kolagenu 
typu 1, poprawiając gęstość skóry, która wydaje się lepiej nawilżona. LOX-AGE, 
substancja o skuteczności klinicznej podobnej do retinolu, przyczynia się do 
przywrócenia młodego wyglądu skóry. Doskonale usuwa przebarwienia skóry, 
przywracając witalność i piękno typowe dla młodej skóry. Skóra jest odżywio-
na i pozbawiona najbardziej widocznych oznak starzenia.

Uvinul Easy — niezwykle prosty sposób 
przygotowania preparatu przeciwsłonecznego

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zmienił się cel stosowania prepara-
tu przeciwsłonecznego. Początkowo było nim jedynie uzyskanie opalenizny 
bez oparzeń słonecznych, później zaś — także zapobieganie przedwczesnym 

oznakom starzenia i rakowi skóry. W rezultacie proces opracowywania i pro-
dukcji preparatów przeciwsłonecznych stał się niezwykle złożony. Aby ułatwić 
ich przygotowanie, firma BASF opracowała skoncentrowany preparat prze-
ciwsłoneczny, do którego wystarczy dodać wody. Uvinul® Easy to przezroczy-
sty koncentrat na bazie oleju z filtrami UV i emulgatorami. Po dodaniu wody  
o stałej temperaturze oraz delikatnym wymieszaniu uzyskuje się białą emul-
sję typu olej w wodzie. Dzięki produktowi Uvinul Easy można błyskawicznie 
uzyskać dowolny preparat przeciwsłoneczny z filtrem od SPF 6 do SPF 50  
— a więc zalecanymi wartościami SPF w Europie. Na przykład w celu uzyskania 
preparatu z filtrem SPF 30, koncentrat należy rozcieńczyć w taki sposób, aby 
uzyskać roztwór 30-procentowy. Można dodać zagęszczacz w celu uzyskania 
pożądanych właściwości reologicznych i otrzymania odpowiedniej postaci pre-
paratu przeciwsłonecznego, takiej jak mleczko, krem lub spray. Automatycznie 
uzyskuje się odpowiednią ochronę przed promieniowaniem UVA.

W ofercie Cosmetics Partner pojawiła się nie-
dawno nowość, będąca rezultatem współ-

pracy reprezentowanej przez CP firmy Greentech 
z niewielkim, lokalnym producentem w Senegalu. 
Wytwórca ten samodzielnie kontroluje pozyski-
wanie nasion, aby otrzymać olej wysokiej jakości. 
Współpraca odbywa się zgodnie z ideą zrówno-
ważonego rozwoju przy zadbaniu o aspekty so-
cjalne, środowiskowe i ekonomiczne.

Skład oleju:
•     niezbędne kwasy tłuszczowe: 30-50% (w tym 

nienasycone kwasy tłuszczowe: ≈ 55-90%)
•     kwas linolowy (C18:2) - omega 6: 30-50%

•     kwas oleinowy (C18:1) - omega 9: 25-40% 
•     kwas sterynowy (C18:0): 3-6%
•     kwas palmitynowy (C16:0): 15-23%
•     frakcje nie zmydlające się: ≈ 1% (włączając 

sterole i tokoferole)

Właściwości kosmetyczne:
•     zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się 

skóry / antyoksydacyjne
•     oczyszcznie skóry i włosów, redukcja namna-

żania się mikroorganizmów
•     wzmocnienie barierowej funkcji skóry
•     nawilżanie skóry i włosów
•     ujednolicenie cery

Olej z hibiskusa

Nowe składniki preparatów odmładzających 
i przeciwsłonecznych od BASF



Jednym z parametrów, na podstawie którego można ocenić rozwój 
innowacji w danej branży jest ilość zgłoszeń patentowych i pa-

tentów obejmujących daną dziedzinę. Analiza trendów dotyczących 
ilości dokumentów patentowych ujawniających rozwiązania z ob-
szaru surowców kosmetycznych wskazuje, że ilość zgłoszeń paten-
towych dynamicznie rośnie1, ale nie przekłada się to na zwiększoną 
ilość udzielonych patentów. Autorzy publikacji2 wskazują, że jedną  
z przyczyn takiego stanu rzeczy może być wykorzystywanie defen-
sywnych strategii patentowania (patrz ramka) oraz wielokrotne 
zgłaszanie do ochrony patentowej znanych lub oczywistych rozwią-
zań albo wręcz tych samych wynalazków.

Defensywna strategia patentowania polega na dokonywa-

niu dużej liczby zgłoszeń patentowych dotyczących jednej tech-

nologii, obejmującej różne kategorie rozwiązań. Celem takiej 

strategii jest utworzenie gąszczu patentowego, który znacznie 

utrudnia lub uniemożliwia podmiotom konkurencyjnym wpro-

wadzenie na rynek podobnych rozwiązań.

Na podstawie analizy dokumentów patentowych sklasyfikowa-
nych w klasie A61 (kosmetyki) oraz zawierających słowa kluczowe 
„ingredient”, „extract”, „animal”, „plant” odnaleziono łącznie 1517 
rodzin patentowych. Poniższy diagram przedstawia dziesiątkę firm, 
które dokonują największej ilości międzynarodowych zgłoszeń pa-
tentowych w dziedzinie kosmetyków opartych o surowce pochodze-
nia roślinnego i zwierzęcego.

Liderami w tym rankingu są L’Oreal, Kyowa, Kao, Nestec, Shise-
ido, Laila czy Avon.

Poniżej przedstawiono najciekawsze zgłoszenia patentowe, opu-
blikowane w listopadzie i październiku 2014 r., ujawniające rozwiązania  
z obszaru kosmetyków wykorzystujących surowce pochodzenia  
naturalnego.

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe firmy FREELIFE INTER-
NATIONAL INC numer WO 2014182917 ujawnia kompozycję popra-
wiającą kondycję skóry człowieka, która zawiera ekstrakt z rośliny 
z gatunku kolcowój (Lycium) w połączeniu z innymi ziołowymi lub 
kosmetycznymi składnikami, tj. emolienty, przeciwutleniacze i środki 
utrzymujące nawilżenie. Kompozycja może być stosowana do po-
prawy stanu skóry i efektu anti-aging w tym nawilżenia, redukcji 
zmarszczek i drobnych linii oraz poprawy tekstury skóry poprzez 
zwiększenie szybkości jej metabolizmu. Skład kompozycji według 
wynalazku synergistycznie działa na fibroblasty, a przez to na ogól-
ny wygląd skóry człowieka. Zdaniem twórców rozwiązania, unikalna 
kompozycja składników sprawia, że osiągnięto synergiczny efekt 
działania kompozycji.

Inne ciekawe rozwiązanie – międzynarodowe zgłoszenie patento-
we opublikowane 16 października br. pod numerem WO2014168433 

ujawnia kompozycję użyteczną do poprawy i kontrolowania wzrostu 
włosów oraz regeneracji skóry. Kompozycja według wynalazku skła-
da się z mieszaniny oczyszczonej wody morskiej,  iłu szlamu mor-
skiego i opcjonalnie cieczy fermentacyjnej.

Natomiast w dniu 2 października 2014 r. opublikowano amery-
kańskie zgłoszenie patentowe US20140295004, należące go firmy 
AKZO NOBEL SURFACE CHEM LLC, gdzie ujawniono kompozycję ko-
smetyczną zawierającą frakcję błon pochodzących z komórek wy-
ekstrahowanych z soku ze świeżej biomasy roślin, w których frakcja 
błony wykazuje aktywność antiproteolityczną, aktywność hamowa-
nia proliferacji komórek i ich wzrostu komórek. Kompozycja według 
wynalazku hamuje aktywność przeciwzapalną w tkance skóry; nor-
malizuje zaburzenia komórkowe poprzez hamowanie niepożąda-
nej nadmiernej proliferacji komórek skóry. Zgodnie z wynalazkiem 
źródłem świeżej biomasy roślinnej mogą być różne części roślin,  
tj. kwiaty, liście, łodygi pochodzące z frakcji różnych roślin, w szcze-
gólności Calendula officinalis, Medicago sativa, Lavandula angustifo-

lia, Salvia officinalis Hordeum vulgare.

Aktualne trendy patentowe 
– surowce pochodzenia naturalnego

Opracowała: Iwona Płodzich-Hennig 
Rzecznik patentowy Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
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Stosowane w przemyśle kosmetyczno - perfumeryjnym surowce pochodzenia naturalnego 
mogą być pozyskiwane z różnych źródeł np. z roślin czy zwierząt, albo materii nieożywionej 
– np. glinki pełniące funkcje dodatków mineralnych do kolorowych kosmetyków.

1	 A	review	of	patent	activity	in	the	cosmetics	sector	in	the	context	of	the	ethical	sourcing	of	biodiversity.
2	 ibidem.
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Tegoroczny Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego mieliśmy 
przyjemność zorganizować z dynamicznie rozwijającą się już od 

siedemnastu lat i należącą do międzynarodowego koncernu firmą 
Avon Operations Polska Sp. z o.o, która specjalnie dla uczestników, 
trzeciego dnia kongresu, udostępniła do zwiedzania swoją najnowo-
cześniejszą fabrykę kosmetyków, zlokalizowaną w Garwolinie. 

Dwudniowy cykl wystąpień podzielony został na siedem bloków 
tematycznych, poświęconych aktualnym informacjom o trendach  
i perspektywach rozwoju na polskim rynku, innowacyjnym surow-
com, opakowaniom, maszynom oraz rozwiązaniom technologicz-
nym. Nie zabrakło również zagadnień związanych z jakością i bez-
pieczeństwem wprowadzanych na rynek kosmetyków.

Najważniejszym punktem pierwszego bloku tematycznego było 
wystąpienie Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Regionu EMEA  
- Wolframa Braun’a, który osobiście powitał licznie zgromadzonych 
gości, a także zaprezentował historię oraz osiągnięcia firmy Avon, 
jako globalnego lidera w sprzedaży bezpośredniej. Wśród prele-
gentów I bloku gościliśmy: Rafała Łukasika, Annę Kruszyńską oraz 
Justynę Jastrzębską – przedstawicieli Regionalnego Laboratorium 

Badawczo-Rozwojowego Avon Operations Polska. Rafał Łukasik  
w swoim wystąpieniu podsumował rynek kosmetyczny w Polsce  
w 2014 roku, wraz ze wskazaniem udziału rynkowego poszczegól-
nych producentów kosmetyków w różnych kategoriach produk-
towych oraz w poszczególnych kanałach sprzedaży kosmetyków. 
Anna Kruszyńska przybliżyła uczestnikom przełomową technologię 
w walce z oznakami starzenia – Molekułę A-F33 (opatentowana pod 
nazwą Aminofil US# 42/902), pobudzającą wewnętrzne, naturalne 
źródła produkcji kolagenu oraz wpływającą na ekspresję enzymu LH 
(lysyl hydroxylase), niezbędnego do tworzenia się stabilnych włó-
kien kolagenowych. Drugą równie interesującą technologią, opraco-
waną przez Avon i przedstawioną podczas kongresu przez Justynę 
Jastrzębską, jest technologia Tri-Elastinex, która stymuluje syntezę 
kluczowych białek warunkujących młody wygląd skóry i wzmacnia 
naturalną zdolność skóry do odnowy, rekonstrukcji i regeneracji. 
Uzupełnieniem trzech powyższych prelekcji było wystąpienie Pani 
Marty Roszkowskiej (reprezentującą agencję badawczą Nielsen), 
która przedstawiła kategorie produktowe, wyróżniające się szybkim 
wzrostem na tle całego koszyka produktów chemicznych, w którym 

W dniach 18-20 listopada w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbył się 5. Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego. Wydarzenie to objęte 

zostało honorowym patronatem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Polskiego Związku Przemysłu 

Kosmetycznego, Polskiej Izby Opakowań oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyków i Pielęgnacji Zdrowia, natomiast patronat merytoryczny 

nad wydarzeniem sprawowała firma konsultingowa i szkoleniowa - BalticBerg Consulting. Kongres po raz kolejny cieszył się dużym 

zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 przedstawicieli producentów oraz dostawców branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

4/2014 e-wydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl

Redakcja Świata Przemysłu Kosmetycznego, 
Media Forum Sp. z o.o.



11

sprzedaż produktów w ostatnich miesiącach jest stabilna. Odpowie-
działa ona również na pytania: Czy są to kategorie, które bazują na 
nowościach? Jakie szanse ma produkt, aby utrzymać się na rynku 
dłużej niż rok? I co o tym wszystkim myśli polski konsument? 

Następnym punktem programu było wystąpienie Dr Bożeny Ha-
czek, przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, która omówiła naj-
ważniejsze kwestie i aktualną sytuację, związaną z wprowadzonym 
w dniu 12 października br. Protokołem z Nagoi.

Drugi blok tematyczny poświęcony był m.in. punktom krytycz-
nym w technologii produkcji kosmetyków. Irena Ozga omówiła róż-
ne etapy wdrażania kosmetyków, zaczynając od rozwoju receptury, 
poprzez produkcję masy, jej testowanie i wyrób, kończąc na kon-
fekcjonowaniu i dokumentacji, ze szczególnym naciskiem na źródła 
problemów, występujących na poszczególnych etapach produkcji 
kosmetyku. W kolejnym wystąpieniu, Jacek Grzech – przedstawi-
ciel firmy Eurowater Sp. z o.o. – przybliżył uczestnikom zagadnie-
nia związane z znaczeniem wody w przemyśle kosmetycznym, jej 
jakością, wymaganiami wynikającymi z GMP oraz przytoczył prak-
tyczne przykłady stosowanych technologii przygotowania wody  

w przemyśle kosmetycznym. Następne wystąpienie, wygłoszone 
przez Lecha Iwaniuka z firmy Enviro-Chemia Polska, dostarczyło 
informacji o możliwych rozwiązaniach w zakresie oczyszczania ście-
ków w przemyśle kosmetycznym - jak wiadomo, każdy zakład pro-
dukcyjny generuje ścieki, w przypadku przemysłu kosmetycznego 
są to zanieczyszczenia takie jak m.in.: zawiesiny, koloidy, detergenty 
anionowe i kationowe, itp., które muszą zostać usunięte. 

W programie nie zabrakło również kwestii związanych z funk-
cjonowaniem współczesnego zakładu produkcyjnego. Arkadiusz 
Burnos – przedstawiciel BalticBerg Consulting – wzbudził zaintere-
sowanie słuchaczy wystąpieniem o nowoczesnych metodach pod-
noszenia efektywności operacyjnej. Działanie nowoczesnego zakła-
du nie byłoby możliwe bez nowoczesnych maszyn – w tym temacie 
wypowiedział się Marcin Pietroń z firmy Zigler Polska, prezentujący 
różne linie rozlewnicze dla przemysłu kosmetycznego, począwszy od 
linii do kremów, produktów gęstych (kremy, żele, balsamy), kończąc 
na automatycznych liniach do perfum. W wystąpieniu nie zabrakło 
również rozwiązań dotyczących szybkiego przezbrajania produk-
cji. Tematykę nowoczesnych maszyn kontynuował przedstawiciel  

e-wydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl 4/2014
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firmy Unilogo International – Hubert Grodowski, który przedstawił 
uniwersalną linię dozująco-zamykająco-etykietującą – CosmoLine 
40 – przeznaczoną do produktów płynnych i pieniących się. Trzeci 
blok tematyczny zakończył się wystąpieniem Grzegorza Dębskiego 
z firmy Gea Niro-Soavi Polska, który zaprezentował technologię 
homogenizacji wysokociśnieniowej oraz przykłady zastosowania  
w przemyśle kosmetycznym. 

Kolejny blok tematyczny został poświęcony ważnym zagadnie-
niom, niezbędnym dla jakości i bezpieczeństwa produktów kosme-
tycznych. Małgorzata Stachowiak, reprezentująca Laboratorium  
J.S. Hamilton Poland, omówiła w swoim wystąpieniu badanie „pro-
duct to product”, będące alternatywą dla testu konserwacji produk-
tu kosmetycznego,polegające na zaszczepieniu badanej próbki por-
cją zanieczyszczonego produktu kosmetycznego. W czwartym bloku 
tematycznym Dominik Wójcik, przedstawiciel firmy Mettler Tolledo 
– światowego lidera w dziedzinie urządzeń do pomiarów precyzyj-
nych, przedstawił szeroką gamę zaawansowanych urządzeń pomia-
rowych.Następnie zabrała głosProf. dr hab. Barbara Dołęgowska  
z Jagiellońskiego Centrum Innowacji z tematem „Ocena parametrów 

skóry, a specyfika danego preparatu kosmetycznego” oraz Magdalena  
Krulikowska (Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji 
Zdrowia; Scientific & Regulatory Affairs w Henkel Polska), któ-
ra przedstawiła aktualną sytuację oraz dalsze prognozy związane  
z ograniczeniem oraz całkowitym zakazem stosowania poszczegól-
nych konserwantów w produktach kosmetycznych. Czwarty blok za-
mknęła Anna Oborska – Dyrektor Generalna Polskiego Stowarzysze-
nia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, która omówiła 
zmiany prawne oraz kierunki prac w Komisji Europejskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również tematy piątego 
bloku, związane z ochroną, bezpieczeństwem i innowacyjnością 
substancji kosmetycznych stosowanych w przemyśle kosmetycz-
nym. Blok rozpoczęła Agnieszka Nnolim (NOLICHEM Consultancy 
Ltd.), która omówiła kwestie związane z kompozycjami zapacho-
wymi stosowanymi w kosmetykach, zwracając szczególną uwagę 
na substancje uczulające. W następnej kolejności firma ASHLAND, 
MERCK i LANXESS omówiły trzy tematy związane z innowacyj-
nymi surowcami stosowanymi w produktach kosmetycznych.  
David Popplewell (Ashland Specialty Ingredients) przedstawił 

4/2014 e-wydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl
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nowy Polimer N-Durhance A-1000, będący innowacyjnym rozwią-
zaniem dla naprawy zniszczonych włosów i ich kondycjonowania. 
Natomiast Joanna Szymańska, reprezentująca Sponsora Kongresu  
– firmę Merck Sp. z o.o. – zaprezentowała nową formulację  
RonaCare®Hydroxysomes® Calcium, która przyczynia się do zwięk-
szenia elastyczności i odmłodzenia skóry, a także wygładzenia 
drobnych zmarszczkek. Innym innowacyjnym surowcem, mającym 
zastosowanie w preparatach anti-aging, jest zaprezentowany przez 
Matthiasa Kunze (LANXESS Distribution GmbH) naturalny składnik  
aktywny PUROLAN®Glucan. Blok zakończył się wystąpieniem Marcina  
Siekierskiego (Provital Polska Sp. z o.o.), który scharakteryzował 
rynek kosmetyków wyszczuplających oraz zaprezentował składniki  
o działaniu wyszczuplającym, stosowane w preparatach z tej kate-
gorii produktowej. 

Podsumowaniem dwudniowego cyklu wystąpień były dwa blo-
ki poświęcone tematyce związanej z pakowaniem, znakowaniem  
i etykietowaniem, a także innowacyjnym opakowaniom do produk-
tów kosmetycznych. Nie zabrakło tu tematów związanych z strate-
gią ochrony opakowań (Joanna Janoszek, JWP Rzecznicy Patentowi  

4/2014e-wydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl



14    |   

Dorota Rzążewska); transportem, magazynowaniem oraz dozowa-
niem produktów kosmetycznych z użyciem zamkniętych systemów 
kontenerowych (Maciej Piotrowicz, Fluid-Bag Ltd.) oraz problema-
tyką składu chemicznego opakowań (Adam Fotek, J.S. Hamilton 
Poland S.A.). Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z nowymi 
rozwiązaniami firmy Venair – producenta innowacyjnych węży  
silikonowych dla różnych branż, w tym również dla branży kosme-
tycznej. Tematyka opakowaniowa kontynuowana była przez Joannę 
Burbridge (DRAGON ROUGE). Prelegentka przedstawiła sześć klu-
czowych trendów, które będą kształtować opakowania kosmetyczne  
w najbliższych latach. Temat uzupełnił Piotr Kosiński (Gabriel Chemie  
Polska Sp. z o.o.) w wystąpieniu przedstawiającym długookresowe 
trendy w barwieniu opakowań kosmetycznych, a także Magdalena 
Michalska, reprezentująca Sponsora Kongresu-firmę Multi Packaging  
Solutions, która przedstawiła listę 10 najlepszych opakowań wśród 
polskich kosmetyków, które wyróżniają się pod kątem designu, surow-
ca, z którego opakowanie zostało wykonane, jakości oraz optymaliza-
cji. W tematykę trendów wpisało się również wystąpienie Aleksandry  
Bosiak z firmy Promens Warszawa Sp. z o.o., która zaprezentowa-

ła różne formy, zasady funkcjonowania oraz korzyści wynikające  
z zastosowania nowoczesnych systemów airlessowych.  

Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego i Farmaceutycznego to 
nie tylko interesujące prelekcje, prezentacje nowinek technologicznych 
z branży kosmetycznej czy farmaceutycznej, ale również, jak co roku, 
ekspozycja stoisk wystawienniczych, która i tym razem stworzyła ideal-
ną okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów 
biznesowych. W tym roku na stoiskach swoją ofertę zaprezentowało 
ponad trzydziestu dostawców prezentujących m.in. nowoczesne maszy-
ny, surowce, opakowania oraz rozwiązania technologiczne, wspierające 
działania na każdym etapie powstawania kosmetyku czy leku. 

Jak co roku nie zabrakło także imprez towarzyszących. Pierwszego  
dnia uczestnicy mieli możliwość integracji podczas wieczornego spo-
tkania o nieformalnym charakterze w Aviator bar & lounge, znajdu-
jącym się na X piętrze Airport Hotel Okęcie. Idealnym miejscem do 
kontynuowania rozmów była uroczysta gala, odbywająca się drugiego 
dnia konferencji, która zakończyła część wykładową i stworzyła ide-
alną okazją do podsumowania Kongresu, złożenia podziękowań oraz 
wręczenia statuetek dla Sponsorów i Partnerów konferencji.

4/2014 e-wydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl
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Jak co roku na zakończenie spotkania 
branżowego odbyły się wycieczki 
techniczne. W tym roku uczestnicy 
kongresu - na zaproszenie  
Avon Operations Polska z Garwolina 
– zwiedzili jedną z najnowocześniej-
szych fabryk kosmetyków w Europie.

Spotkanie w fabryce Avon Operations  
Polska otworzył Wolfram Braun  
– Dyrektor Wykonawczy ds. Produk-

cji Regionu EMEA, który powitał gości oraz 
zaprezentował film obrazujący pracę fabryki. 
Uczestnicy zostali skrupulatnie poinformo-
wani o zasadach BHP panujących w fabryce 
oraz odpowiednio przygotowani do zwiedza-
nia obiektu. Każdy ze zwiedzających otrzymał 
specjalną odzież i obuwie ochronne wysokiej 
jakości. Uczestnicy zostali podzieleni na czte-
ry grupy, tak by każda z nich wraz z opiekuna-
mi w komfortowych warunkach mogła zwie-
dzić najbardziej zaawansowaną technologicz-
nie fabrykę Avon. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, 
że fabryka w Garwolinie jest  jednym z najno-
wocześniejszych zakładów produkcyjnych w 
branży kosmetycznej w Europie. Najbardziej 
innowacyjne obszary działania to procesy 
technologiczne z reaktorami w cyklu ciągłym 
do wytwarzania wielowarstwowych emulsji 
kosmetycznych oraz formuł hydroalkoho-
lowych, w pełni zautomatyzowana produk-
cja szminek i pomadek do ust, a także tzw. 
Branch, czyli innowacyjny technicznie i orga-
nizacyjnie obszar przygotowywania i wysyłki 
setek tysięcy indywidulanych zamówień dla 
konsultantek. W ciągu 17 lat funkcjonowania 
fabryka zwiększyła swoją produkcję ponad 
20-krotnie i dziś produkuje rocznie 500 milio-
nów sztuk kosmetyków, dystrybuowanych do 
przeszło 50 krajów na całym świecie.

Dodatkową atrakcją dla uczestników  
5. Kongresu Świata Przemysłu Kosmetyczne-
go była możliwość skorzystania z indywidu-
alnych porad konsultantek, dobór oraz zakup 
kosmetyków Avon w Centrum Obsługi Kon-
sultantek, znajdującym się na terenie fabryki. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w kongresie  

i już dziś zapraszamy Państwa do udzia-
łu w kolejnych edycjach Kongresu Świa-
ta Przemysłu Kosmetycznego oraz  
Kongresu Świata Przemysłu Farmaceutycznego. 

e-wydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl 4/2014
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Wybuchowe perfumy
Alkohol etylowy, będący jednym z głównych składników per-

fum czy wód toaletowych, jest substancją łatwopalną. Do za-
płonu etanolu może dojść już w temperaturze 12°C. Opary tego 
alkoholu są natomiast wybuchowe. Wszystko to sprawia, że na-
wet produkcja na niewielką skalę, musi być wykonywana na od-
powiednich maszynach, jak również w pomieszczeniach do tego 
celu przystosowanych. 

Aby nastąpił wybuch, muszą być spełnione określone wa-
runki. Stężenie substancji palnej w powietrzu musi zawierać się  
w konkretnym zakresie. Stężenie nie może być mniejsze niż “dol-
na granica wybuchowości” (dla etanolu jest to 3,5% objętości), 
oraz większe niż “górna granica wybuchowości” (dla etanolu jest 
to 15% objętości). Kolejnym czynnikiem jest źródło energii, która 
wywoła eksplozję. Takim źródłem może być gorąca powierzchnia, 

Paweł Borys
PBNT

– konfekcjonowanie produktów 
niebezpiecznych

Wybuchowe 
maszyny
Wydawało by się, że z rozlewaniem kosmetyków nie wiąże się żadne niebezpieczeństwo. Przecież substancje, 
z którymi na co dzień styka się nasze ciało, nie powinny stwarzać żadnego zagrożenia. Niestety, pewne nawet 
niewinne substancje w chwili gdy skoncentrujemy dużą ich ilość na niewielkiej przestrzeni, mogą stanowić 
poważne  zagrożenie. 

e-wydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl4/2014
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iskra spowodowana zwarciem lub wyładowaniem statycznym. 
Opary etanolu są cięższe od powietrza. Właściwość ta sprawa, że 
są one szczególnie kłopotliwe. Nie możemy liczyć na to, że ulot-
nią nam się same z pomieszczenia, nawet dobrze wentylowanego.  
W zamian za to, będą “pełzać” po podłodze i skoncentrują się  
w najniżej położonym miejscu. Mogą się one w ten sposób prze-
dostać do kanalizacji i rozprzestrzenić na znacznej powierzchni, 
odległej od źródła wycieku . Ostatnią cechą etanolu jest to, że 
bardzo szybko odparowuje. Już niewielka ilość alkoholu rozlana 
na dużej powierzchni może w krótkim czasie doprowadzić do po-
wstania atmosfery wybuchowej.

Konstrukcje maszyn
Właściwości fizyczne etanolu podpowiadają w jaki sposób na-

leży się bronić przed wybuchem.
W pierwszej kolejności nie możemy dopuścić do powstania 

atmosfery wybuchowej. Najczęstszą przyczyną niekontrolowa-
nego wzrostu stężenia oparów są wszelkiego rodzaju rozlania  
i wycieki. Sytuacje takie zdarzają się regularnie nawet w dobrze 
zaprojektowanych i utrzymanych urządzeniach. Źródłem wycieku 
może być niedokładnie założony wąż lub zużyte uszczelnienie. 
Wyciek może nastąpić z przewróconej albo uszkodzonej butel-
ki.  Skoro takie zdarzenia są nieuniknione, to urządzenie musi być 
tak skonstruowane, aby wyciek nie wymknął się spod kontroli. 
Po pierwsze stosuje się kilkustopniowy system rynien i wanien 
wychwytowych. Ich pojemność musi być tak dobrana i obliczona, 

aby pomieścić całość płynu jaki może się w danym miejscu roz-
lać. Wanny wychwytowe sprawiają, że rozlana ciecz nie rozpłynie 
nam się na bardzo dużej powierzchni. Jeżeli zastosujemy czujniki 
wykrywające obecność cieczy w wannie, będzie również możliwa 
szybka reakcja, czyli zatrzymanie urządzenia, wyłączenie pomp, 
poinformowanie obsługi i włączenie awaryjnej wentylacji. Rozlany 
alkohol będzie również łatwy do usunięcia poprzez odpompowa-
nie, czy też przy użyciu sorbentów. 

Miejscem, w którym opary powstają intensywnie i w czasie 
normalnej pracy są wylewki dozowników. Ciecz pod ciśnieniem 
wtłaczana jest w opakowania, emitując przy tym znaczne ilości 
oparów.  Jedyną skuteczną metodą na zmniejszenie ich stężenia 
jest skuteczna wentylacja miejscowa. Należy pamiętać, że odciągi 
miejscowe muszą być zainstalowane poniżej źródła oparów. Są 
to za zwyczaj okolice wylewek oraz przestrzeń tuż nad wannami 
wychwytowymi. Całe urządzenie musi posiadać w miarę szczel-
ną obudowę, która ograniczy możliwość rozchodzenia się opa-
rów oraz zmniejszy kubaturę, która będzie wentylowana.

Innym newralgicznym miejscem są zbiorniki produktu  
a w szczególności zbiorniki buforowe, umieszczone w pobliżu 
urządzenia rozlewającego. Zbiorniki buforowe są w trybie ciągłym 
napełniane i opróżniane z cieczy. Podczas napełniania  ze zbior-
nika usuwane jest  powietrze, nasycone dużą ilością oparów. Za-
wory odpowietrzające winny być zatem podłączone do wentylacji. 

Skuteczna wentylacja pozwala na utrzymanie stężenia opa-
rów etanolu na bezpiecznym poziomie, poniżej dolnej granicy  

reklama

Wzór reklamy GEA Niro-
Soavi 2014r 
(format A5) 

Niro-Soavi 

GEA Niro Soavi Polska 
GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. 

  

ul. BoWiD 9R, 75-209 Koszailn 
 

tel. +48 605999180, fax +48 89 6129944, www.niro-soavi.de 
NiroSoavi.Polska@gea.com 

GEA Niro Soavi Deutschland 
Niederlassung der GEA Tuchenhagen GmbH 
  

Roggenhorster Straße 11 b, 23556 Lübeck, Deutschland 
www.niro-soavi.de     

   Podstawowe dane techniczne 
 
Max ciśnienie pracy                          1500bar 
Trzy-fazowy silnik 355 kW     400V/50-60Hz 
Waga netto                                          7400 kg 
Waga brutto                                        8200 kg  
Wymiary w  mm                 2790x2185x3378 
Podłączenia               DIN 11851 „Tri-Clamp” 
Ilość nurników                                                5 
Poziom głośności w procesie            <85 dB 
Przystosowanie do                             CIP/SIP 
Przepływność max          60000 l/h (120bar) 
Przepływność min           5000 l/h (1500bar) 
Ilość stopni homogenizacji                           2 
NanoVALVE ™ 
Układ chłodzenia                         (opcja) TAK 
Sterowanie                            dotykowy panel NS 5355H, Ariete 
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wybuchowości. Jeżeli mamy na niej całkowicie polegać musi być 
ona sprzężona ze sterowaniem urządzenia. Wszelkie awaryjne 
zatrzymania wentylatorów muszą spowodować natychmiastowe 
zatrzymanie procesu rozlewania.   

Skąd się bierze iskra?
Samo  powstanie atmosfery wybuchowej, nie jest wystarcza-

jące  do wywołania eksplozji. Konieczne jest jeszcze źródło ener-
gii. W przypadku maszyn rozlewających może nim być przeskok 
iskry wywołany zwarciem elektrycznym. Iskry takie pojawiają się 
w normalnie pracujących urządzeniach np. na stykach przekaźni-
ków lub na szczotkach komutatorów.  W maszynach przeznaczo-
nych do pracy w strefach wybuchowych nie można dopuścić do 
powstania iskry. Cały osprzęt elektryczny takich maszyn powinien 
być w wykonaniu iskrobezpiecznym, opartym na układach o ni-
skiej energii. 

Znaczącym zagrożeniem jest również elektryczność statyczna. 
Na materiałach o niskiej przewodności elektrycznej mogą gro-
madzić się ładunki elektrostatyczne. Jeżeli takim “naelektryzo-
wanym” przedmiotem dotkniemy do elementów przewodzących 
następuje przeskok iskry. Jest to powszechne zjawisko, z którym 
spotykamy się na co dzień. Ładunki intensywnie gromadzą się na 
ubraniach, często powodując bolesne rozładowania za pośred-
nictwem naszych palców. Zaleca się więc, aby w strefach zagro-
żonych wybuchem używać specjalnej odzieży ochronnej. Odzież 
taka ma wplecione w tkaninę nitki przewodzące prąd elektryczny. 
Kolejnym elementem są buty o przewodzącej podeszwie. Odzież 
taka umożliwia odprowadzenie w krótkim czasie zgromadzonych 
ładunków do uziemionego podłoża.

Ostatnia linia obrony
Mniej lub bardziej poważne usterki są wpisane w codzienną 

rzeczywistość każdego ciągu technologicznego. Awarie wszelkiego 
rodzaju nieprzewidywalne zdarzenia, mogą doprowadzić do wzro-
stu stężenia oparów w powietrzu. Zaleca się więc zainstalowanie 
czujników obecności oparów w powietrzu. W przypadku wykry-
cia podwyższonego stężenia, wymuszą one odpowiednie działa-
nia, takie jak włączenie wyższego biegu wentylacji, zatrzymanie 
urządzeń, wyłączenie napięcia zasilającego oraz załączenie alarmu 
dźwiękowego. 

Normy, Unia, oznaczenia
Każdy wyrób przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych 

wybuchem musi spełniać wymagania określone w dyrektywie 
Unii Europejskiej ATEX 94/9/WE.  Wyroby, oprócz obowiązkowego 
oznakowania  CE, posiadają dodatkowo oznaczenie “EX”. Zgodnie 
z powyższą normą, przestrzenie, w których występuje zagrożenie 
wybuchem dzielone są na strefy zagrożenia. Dla każdego urzą-
dzenia lub pomieszczenia produkcyjnego należy dokonać oceny  
i zakwalifikować przestrzeń do jednej ze stref . W przypadku jed-
nego urządzenia możemy mówić o kilku sąsiadujących ze sobą 
strefach. Za dokonanie tej oceny odpowiedzialny jest inwestor, 
projektant obiektu budowlanego oraz jego użytkownik końcowy. 
Jeżeli atmosfera wybuchowa występuje ciągle lub utrzymuje się 

Fot. 1. 
Przykładowe rozmieszczenie stref zagrożenia wybuchem w maszynie rozlewającej

Fot. 2. 
Układ dozujący będący częścią maszyny do konfekcjonowania perfum

e-wydanie do pobrania na: www.farmacom.com.pl4/2014



przez dłuższy czas, to przestrzeń zostaje zakwalifikowywana do 
strefy “0”,   Jeżeli występuje sporadycznie to zgodnie z normą 
będzie to strefa “1”. W strefie “2” atmosfera nie występuje pod-
czas normalnej niezakłóconej pracy urządzenia lub utrzymuje się 
przez krótki czas. Poprawne wyznaczenie stref jest o tyle istot-
nie, że urządzenia w nich pracujące muszą posiadać odpowiedni 
poziom zabezpieczeń. Im poziom zabezpieczeń jest wyższy, tym 
urządzenia są droższe. Należy również zadbać o ograniczenie 
zasięgu (wielkości) stref. Jeżeli rozważymy dla przykładu proste 
urządzenie rozlewające,  to do  strefy “0” zostanie zakwalifiko-
wane wnętrze zbiornika produktu. Strefa “1”  będzie występo-
wała w najbliższym otoczeniu  końcówek wylewek, jak również  
w obszarze wokół napełnionych, ale jeszcze niezamkniętych opa-
kowań. Wystąpi ona również nad każdą wanną czy rynną wychwy-
tową.   Strefa “2” będzie wewnątrz obudowy urządzenia, poza 
obszarem zakwalifikowanym do strefy “1”. Jeżeli stwierdzimy, że 
istnieje możliwość rozlania się cieczy łatwopalnej poza obudo-
wę, to należałoby zakwalifikować całe pomieszczenie, w którym 
urządzenie się znajduje do strefy drugiej. Takie podejście z jednej 
strony bardzo bezpieczne, może generować dodatkowe koszty 
inwestycyjne. W tym wypadku wszystkie  pozostałe urządzenia 
znajdujące się w obszarze powinny być certyfikowane do pracy 
w tej strefie.   Umieszczenie maszyny w wannie wychwytowej  
w połączeniu z odpowiednią wentylacją  ograniczy zasięg wycie-
ku, a co za tym idzie zasięg strefy. 

Częstym pytaniem, jakie jest zadawane producentom maszyn 
jest to, czy zainstalowanie odpowiednio certyfikowanej maszyny 
zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Niestety nie 
można oceniać bezpieczeństwa maszyn jako odrębnych uczest-
ników procesu. Dopiero zestawienie urządzenia rozlewającego  
z pozostałymi elementami procesu, decyduje czy proces jako ca-
łość jest bezpieczny. 

Aerozole
Perfumy nie są jedynym potencjalnie niebezpiecznym pro-

duktem kosmetycznym. Dużo większe zagrożenie stwarza kon-
fekcjonowanie aerozoli. Tam oprócz zawierających alkohol mas 
kosmetycznych, występuje gaz nośny. Jest to zazwyczaj miesza-
nina propanu, butanu oraz izobutanu.  Napełnianie puszek ga-
zem jest krytycznym punktem procesu. Odbywa się zazwyczaj 
na zewnątrz budynku głównego w tzw. domkach (kontenerach) 
zagazowywania. Budowane są one z zachowaniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. Umiejscowienie tego pomiesz-
czenia na zewnątrz budynku zabezpiecza przed przedostaniem 
się gazu do hali produkcyjnej. W czasie pracy maszyny zagazo-
wującej w pomieszczeniu nie przebywają ludzie. Inspekcja do-
konywana jest zdalnie z wykorzystaniem kamer.   W przypad-
ku wystąpienia eksplozji minimalizowane jest ryzyko zranienia 
obsługi oraz uszkodzenia budynku i reszty sprzętu. Istotne jest 
również  przeprowadzenie kontroli szczelności puszek. Kontrolę 
taką przeprowadza się w wannach testowych. Każda puszka za-
nurzana jest w podgrzanej wodzie na okres 3 minut.  Ulatniający 
się z puszki gaz będzie wtedy widoczny w postaci bąbli wydosta-
jących się z opakowania.
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Pierwszym krokiem w recepturowaniu 
pomadki jest określenie podstawo-

wych cech i wartości produktu końcowego,  
takich jak:
•     Parametry fizykochemiczne masy
•     Właściwości aplikacyjne
•     Założenia marketingowe, szczególnie 

jeżeli uwzględniają konkretne składniki 
aktywne

•     Opakowanie docelowe
•     Regulacje prawne obowiązujące na te-

renie kraju, gdzie dany produkt pojawi 
się na rynku

•     Target cenowy
•     W przypadku wykonywania usługi re-

cepturowania - ograniczenia wynikające 
z indywidualnych wymagań klienta

•     Możliwości produkcyjne

Właściwości pomadki są ściśle powiąza-
ne z rodzajem użytych surowców, dlatego 
po wstępnym rozpoznaniu oczekiwań moż-
na znacznie ograniczyć obszar poszukiwa-
nych surowców.

Timea Sulenta 
R&D Manager
PAM – perfumes and more GmbH

Długotrwała, nawilżająca, 
matująca, powiększająca – to 
tylko niektóre z deklaracji, jakie 
możemy przeczytać w reklamach 
oferujących pomadki do ust. 
Producenci zachęcają do kupna 
nowymi sloganami i gwarancją 
niepowtarzalnej jakości.  
Układ wosków i olejów, proste 
i nieskomplikowanie. A co tak 
naprawdę oznacza to dla chemika 
odpowiedzialnego za formulację? 

Pomadka 
– nie taka prosta receptura jakby się wydawało?
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Parametry fizykochemiczne masy 
a opakowanie docelowe

Fot. 1. 
Standardowy rozmiar średnicy sztyftu pomadki

Ważnym parametrem na wczesnym etapie projektowania formu-
lacji jest zdefiniowanie opakowania docelowego. Na rynku obecnych 
jest wiele postaci produktu tego typu, od standardowaej pomadki 
(Fotografia 1) o średnicy 12,7 mm i gramaturze 4 g, poprzez obecny 
hit rynkowy “Jumbo stick” (Fotografia 2), czy też wersję slim o śred-
nicy 7-9 mm i gramaturze 2-3 g. Na tym etapie ważne jest określenie 
podstawowych parametrów fizykochemicznych takich jak: 
•     Temperatura topnienia
•     Twardość sztyftu
•     Gęstość - mierzona w podwyższonej temperaturze, zależnie od 

wyznaczonej temperatury topnienia, pozwala uniknąć później-
szych problemów z dozowaniem pomadki, gdy masa, nawet po 
rozgrzaniu, nie jest wystarczająco płynna.

Dla pomadek typu slim temperatura topnienia może być znacz-
nie niższa, niż w pomadkach o standardowym rozmiarze. Podobnie 
jak w przypaku jumbo stick, sztyft zabezpieczony jest tutaj dzięki 
opakowaniu, co zapobiega wszelkim zniekształceniom i uszkodze-
niom podczas codziennego użytkowania. Projektując formulację 
należy zachować zależność pomiędzy twardością a temperaturą 
topnienia pomadki. Temperatura topnienia pomadki nie powinna 
być niższa niż 60°C, ponieważ produkt o zbyt wysokiej temperaturze 
topnienia i twardości może sprawiać trudności w aplikacji. Zwięk-
szanie temperatury topnienia masy woskami o bardzo wysokiej 
temperaturze topnienia i za pomocą lekkich emolientów (np. siliko-
nów) może spowodować, że pomadka będzie zbyt krucha i bardzo 

 Jeżeli wytworzona struktura 
woskowa nie jest w stanie utrzymać 

dodanej ilości emolientu,  
w warunkach zmian temperatury 

lub podczas przechowywania, 
zaobserwować możemy zjawisko 

pocenia się sztyftu
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łamliwa. Aby poprawić sprężystość pomadki możemy zastosować 
bardziej ciężkie emolienty o większej lepkości, jak np.: Diisostearyl 
Malate czy Pentaerythrityl Isostearate /Caprate /Caprylate /Adipa-
te. Możemy także zredukować zawartą w recepturze ilość wosków  
o wysokiej temperaturze topnienia na korzyść wosków o niższej 
temperaturze, bądź związków przypominających swoją konsysten-
cją wazelinę, która sama w sobie może znacznie zwiększyć łatwość 
aplikacji pomadki. Innym przykładem substancji tego typu jest lano-
lina i jej syntetyczne zamienniki.

Regulacje prawne
Pomadka jest mieszaniną wosków, olejów i pigmentów w róż-

nym stężeniu. Najczęściej stosowane są woski pochodzenia natural-
nego, takie jak candelilla, carnauba czy wosk pszczeli. Do popularnej 

grupy należą także woski mineralne, jak Ozokerite, Ceresine, Syn-
thetic Wax oraz Microcrystalline Wax. 

Jeżeli produkt sprzedawany jest dla klienta z rynku niemieckiego 
częstym ograniczeniem jest ÖKO test, szczególnie restrykcyjny, jeże-
li chodzi o stosowane w produkcie woski i pigmenty. Nie zalecane 
jest używanie wosków pochodzenia mineralnego oraz pigmentów 
pochodzenia zwierzęcego, jak np. Carmine.

Na rynku dostępne są produkty naturalne, certyfikowane przez 
organizacje typu ECO Cert, bądź Natrue. Dla takich formulacji ko-
nieczne jest użycie certyfikowanych surowców. Jednak to właśnie 
te formulacje, ze względu na ograniczoną ilość surowców i ich na-
turalne pochodzenie, mogą utrudnić otrzymanie stabilnej struktury. 

Testy stabilności
Podstawowe testy stabilności, jakie powinny być wykonane dla 

pomadki i układów bezwodnych, zostały przedstawione w tabeli 1.
Testy standardowe przeprowadzane są w ustalonych warunkach 

temperatury. Wszystkie testy stabilności początkowo mogą być pro-
wadzane w opakowaniu zastępczym. Jednak by uzyskać rzeczywiste 
wyniki badania, każdą formulację należy następnie przetestować  
w opakowaniu docelowym – testy kompatybilności. Badanie w opa-
kowaniu docelowym jest niezbędne i zapewnia o trwałości i jakości 
produktu końcowego.

Formy niestabilności mogą dotyczyć wszystkich receptur pomad-
kowych, do najczęściej obserwowanych należą:
•     Pocenie się sztyftu
•     Krystalizacja 
•     Zmiana/utrata koloru      

   
Pocenie sie sztyftu

Aby dobrze zrozumieć istotę problemu niestabilności formy tłusz-
czowej, należy rozpatrzyć zależność między ilością a jakością zawar-
tych wosków i olejów. Podczas projektowania receptury tworzymy 

Fot. 2. 
Przykład pomadki „JUMBO STICK”

Tab. 1. 
Podstawowe testy stabilności, jakie powinny być wykonane dla pomadki i układów bezwodnych

*  Testy wysokiej wilgotności stosowane są dla układów bezwodnych,  
  jak np. szminka oraz formulacji proszkowych np. pudry, przez okres 4 tygodni
**  Istnieją dwa rodzaje testów cyklicznych:
1.  Czas trwania testu to 24 godz., najpierw w wysokiej temp. (40°C – 50°C),  
  następnie w temp. pokojowej przez 24 godz. i w ostatnim etapie 24 godz.  
  w temp. ujemnej (-20°C)

Rodzaj testu /
Zakres temperatury

Parametr Standard 24 h 48 h 72 h 1 tydz. 4 tydz. 8 tydz. 12 tydz.

Komora klimatyczna* (temp. 40°C, 90% 
warunki wilgotności)

wygląd, 
kolor, zapach

x x     x x    

Test cykliczny, 
tzw. Testy stresowe**

wygląd, 
kolor, zapach

x x x x x      

Przyspieszone testy świetl-
ne (testy starzeniowe) 

Xenon arc lamp***

wygląd, 
kolor, zapach

x x            

Komora świetlna światło dzienne/światło 
gabloty sklepowej****

wygląd, 
kolor, zapach

x x x   x x x x

Testy standardowe

4°C, 25°C, 40°C lub 45°C
wygląd, 

kolor, zapach
x x x   x x x x

Zbytnie zwiększanie zawartości 
pigmentu prowadzi do osłabienia 

formulacji i niekorzystnie wpływa na 
jej stabilność

2. Cykl przebiega w ciągu 24godz. ze zmianą temp. od -10°C do +40°C  
  i z powrotem do -10° 
*** Przyspieszone testy starzeniowe z wykorzystaniem lampy xenonowej,  
  np Suntest CPS+ filtr C, temp. 23°C. Rekomendowany czas testu  
  – od 3 godz. do 24 godz.
**** Sztuczne światło dzienne (D65) oraz sztuczne światło sklepowe (TL83 lub TL84)
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olejów i dodanych wosków oraz pigmentów. Wiadome jest, iż łączenie 
oleju parafinowego z olejami roślinnymi np. olejem rycynowym wywo-
ła niestabilność formulacji. Polarność olejów i wosków powinna być 
jak najbardziej zbliżona. Jednym ze sposobów unikania zjawiska po-
cenia, może być zastosowanie wosków o rozgałęzionym łańcuchu wę-
glowodorowym np. C18-36 Acid Triglyceride, w wyniku czego powsta-
je rozbudowana struktura woskowa, która łatwiej utrzymuje dodane 
oleje i inne emolienty. Innym sposobem może być dodatek estrów 
np. Polyglyceryl-3 Diisostearate. Dodatek tego typu emolientów lub 
emulgatorów o niskiej wartości HLB korzystnie wpływa na stworzenie 
kompatybilnej formulacji i regularnej budowy struktury woskowej.

Utrata koloru sztyftu
Ważnym aspektem jest dobór odpowiedniego pigmentu, a także 

jego ilości. Zbytnie zwiększanie zawartości pigmentu prowadzi do osła-
bienia formulacji i niekorzystnie wpływa na jej stabilność. Osłabione 
zostają siły wiążące pomiędzy olejami i woskami. Na rynku dostępne 
są pigmenty nieorganiczne, jak tlenki żelaza i dwutlenku tytanu, a tak-
że organiczne, jak D&C Red No. 7 Ca. Jeżeli używamy pigmentów w po-
staci pasty np. w oleju rycynowym, wprowadzenie ich do receptury nie 
powinno stanowić problemu, o ile ośrodek dyspergujący pigmenty jest 
kompatybilny z pozostałą częścią receptury. Natomiast jeżeli używamy 
pigmentów w postaci proszkowej, to czasami proces predyspersji może 
znacznie skrócić proces produkcyjny. Kiedy decydujemy się na predy-
spersję pigmentu, należy zastosować ośrodek, który jak najlepiej zwilży 
pigment i czas predyspersji będzie możliwie najkrótszy. Uniwersalnym 
i łatwo dostępnym ośrodkiem dyspergującym jest Pentaerythrityl Te-
traisostearate oraz Polyester-4. Im mniejsza jest lepkość pasty pigmen-
towej i im bardziej zbliżona do lepkości środka dyspergującego, tym 
lepsze zwilżenie pigmentu2. Jeżeli napotkamy trudności w zmieszaniu 
zdyspergowanego pigmentu z pozostałą częścią receptury, najlepiej 
zastosować dodatek substancji obniżającej napięcie powierzchniowe.

Rozważając dobór pigment musimy także pamiętać o zabezpie-
czeniu formulacji przed utratą koloru. Najłatwiejszym sposobem 
jest dodanie składnika filtru UV np. Ethylhexyl Methoxycinnamate. 
W przypadku użycia olei pochodzenia naturalnego niezbędne jest 
dodanie antyoksydantu np. Tocoferolu, czy też jego mieszaniny  
z Palmitynianem Ascorbylu. 

Możemy także zastosować jeden składnik, który jednocześnie 
zabezpieczy formulację jako antyoksydant, a także jako stabilizator 
koloru, jak np. Diethylhexyl Syringylidene Malonate (and) Caprylic/ 
Capric Triglyceride. 

Dodatek PVP \ Eicosene Copolymer pozytywnie wpływa na za-
trzymanie niezmiennego koloru produktu.

Krystalizacja
Zjawisko krystalizacji w pomadce najczęściej dotyczy krystaliza-

cji wosków, rzadziej substancji czynnych czy konserwantów. Krysta-
lizacji substancji czynnych lub konserwantu da się łatwo uniknąć, 
wprowadzając je do receptury po wcześniejszej dyspergacji w od-
powiednim solublizatorze. Najpowszechniej dostepnym solubiliza-
torem kompatybilnym w szerokim zakresie z innymi surowcami jest 

Problem krystalizacji najczęściej 
wynika z doboru nieodpowiedniej 

kompozycji receptury

strukturę woskową, w której zamknięte zostaną użyte emolienty1. 
Ilość wykorzystanych emolientów stanowi zazwyczaj ok. 70-85% za-
wartości całej formulacji. Jeżeli wytworzona struktura woskowa nie 
jest w stanie utrzymać dodanej ilości emolientu, w warunkach zmian 
temperatury lub podczas przechowywania, zaobserwować może-
my zjawisko pocenia się sztyftu. Pocenie się sztyftu stanowi rodzaj 
synerezy i ujawnia się w postaci kropel oleju na sztyfcie pomadki.  
W warunkach podwyższonej temperatury struktura woskowa zmie-
nia się, w wyniku czego oleje przemieszczają się i pojawiają się na 
powierzchni sztyftu. Istotna w tym przypadku jest kompatybilność 
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glikol propylenowy. Krystalizacja wosków obserwowana jest zazwy-
czaj w przypadku użycia wosków pochodzenia naturalnego np. wosk 
pszczeli, ze względu na ich niejednolita budowę i odkształcenia w 
strukturze. Najczęściej jednak problem krystalizacji wynika z doboru 
nieodpowiedniej kompozycji receptury. W wyniku użycia nienasy-
conych kwasów tłuszczowych, które w swojej strukturze zawierają 
wiązania wielokrotne, możemy zaobserwować reakcje niepożądane 
w postaci kryształków na powierzchni sztyftu. Należy również pa-
miętać, by używać surowców o zbliżonej polarności. W przypadku 
obserwacji zjawiska krystalizacji można zredukować ilość dodawa-
nych wosków na korzyść środka żelującego np. Glyceryl Behenate / 
Elcosadioate lub też zagęszczającego np. Silica, Trihydroxystearin, 
takie rozwiązanie powoduje zmianę tiksotropii układu, gwarantuje 
utworzenie bardziej rozbudowanej i stabilnej struktury, zapewniając 
przy tym niezmienność podstawowych cech sztyftu.

Krystalizacja może być spowodowana zbyt gwałtownym i szyb-
kim procesem chłodzenia sztyftu w wylewnicy, bądź masy podczas 
procesu produkcji3. Chłodzenie powinno przebiegać powoli i stop-
niowo. Czasami jedynie zmiana parametrów produkcyjnych może 
rozwiązać ten problem.

Planując rozpoczęcie pracy nad pomadką powinniśmy na wstęp-
nym etapie uwzględnić wszystkie założenia marketingowe. Jeżeli 
pomadka ma być trwała i pozostawać na ustach przez wiele go-
dzin, lepiej skupić się na surowcach pochodzenia syntetycznego i 
lekkich emolientach. Jeżeli formulacja ma zawierać wiele substancji 
aktywnych, a jak wiemy układ olejowy ogranicza ilość substancji, 
które możemy wprowadzić, warto rozpatrzyć formulacje oparte na 
bazie emulsji. Zawartość wody w pomadce może wynosić nawet 

15% i możliwości użycia substancji aktywnych są o wiele większe. 
Taka receptura jest nieco bardziej skomplikowana w procesie pro-
dukcyjnym, dlatego zawsze należy uwzględnić warunki produkcyj-
ne. Przeniesienie formulacji ze skali laboratoryjnej na produkcyjną 
nie zawsze jest łatwe i proste do wykonania. Ważne jest umiejętne 
wykorzystanie możliwości produkcyjnych. Użycie form metalowych 
bądź też silikonowych przy kształtowaniu pomadki również ograni-
cza zakres możliwych do wykorzystania surowców, ze względu na 
oddziaływanie pomiędzy składnikami receptury a materiałem z ja-
kiego wykonana jest wylewnica. 

Powyższy artykuł w większości opiera się na własnym doświad-
czeniu i obrazuje tylko podstawowe cechy z zagadnienia recepturo-
wania pomadek.

Jak zostało wspomniane na początku artykułu, na rynku dostęp-
nych jest wiele rodzajów receptur pomadek. Silikonowa, oparta na 
emulsji, z użyciem niekonwencjonalnych wosków i zagęstników, 
a każda z nich jest inna. Poprawa właściwości użytkowych, czy 
uwzględnienie konkretnych haseł marketingowych, takich jak long 
lasting, super gloss, to temat bardzo obszerny, więc warto omówić 
go w osobnej publikacji. 

1	 	 N.	Morante,	Sweating	in	Lipsticks,	June	2007;www.specialchem4cosmetics.com

2	 	 M.	Heldermann,	K.	Burch,	Maximizing	the	Performance	of	Color	Cosmetics	
by	Multifunctional	Ingredients,	SOFW-Journal,	138,	3-2012,	34-40

3	 	 Seo	SY,	Lee	IS,	Shin	HY,	Choi	KY,	Kang	SH,	Ahn	HJ.Observation	of	the	
sweating	in	lipstick	by	scanning	electron	microscopy.	Int	J	Cosmet	Sci.	1999	
Jun;21(3):207-16.
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Doing Distribution Better

www.corneliuspolska.pl

•  woski naturalne: pszczeli, candelilla, carnauba i  
       nowości:

-  Rice Bran Wax: wosk ryżowy, ogranicza synerezę  
-  Laurel Wax: nadaje kremowość pomadkom 

-  Tea Wax: zielony wosk z liści herbacianych, posiada działanie  
     antyoksydacyjne

•  woski syntetyczne: ozokeryt, cerezyna, wosk mikrokrystaliczny,  
    parafinowy

•  gotowe mieszanki do pomadek

•  specjalistyczne emolienty:

-  do produktów long-lasting (Pelemol D-2000) 
-  świetnie nawilżające (Pelemol DP-144B) 

-  lustrzany połysk bez uczucia lepkości (Pelemol D-899)

•  aromaty, ekstrakty i wiele innych...

reklama



Schwan Cosmetics

wiodący dostawca private label w zakresie ołówków kosmetycznych 
(drewnianych, tworzywowych, mechanicznych), linerów (kałamarze, pisaki), 
korektorów, maskar i pudrów w płynie.
Schwan-STABILO jest rodzinną � rmą z długą historią. Założona w 1855 roku 
� rma, prowadzona jest przez piątą generację właścicieli.
Doświadczenie � rmy produkującej artykuły piśmiennicze, zostało 
przeniesione w 1927 roku do zupełnie nowej branży-kosmetycznej. Od tego czasu 
� rma jest światowym liderem w tej dziedzinie, a wiele innowacyjnych 
procesów (np. produkcja kredek z bezpośrednim formowaniem wkładu, 
pierwszy na świecie ołówek mechaniczny) zdobyło niekwestionowane uznanie.

Nasze ważne cechy 

• jesteśmy jednym i kompleksowym źródłem zaopatrzenia dla klientów na       
   całym świecie, zapewniając najlepsze produkty i doskonały serwis
• gwarantujemy ścisłą współpracę z klientami, dostarczając rozwiązania   
   dostosowane do indywidualnych potrzeb we wszystkich segmentach     
   rynku
• dokładamy starań, aby współpraca z klientami odbywała się na zasadach      
   partnerskich, profesjonalnych i była przyjemnością dla obu stron

Wysoka jakość, doskonała współpraca.

Nasza � lozo� a
Schwan Cosmetics stara się:

• inspirować klientów produktami dającymi gwarancję sukcesu rynkowego    
  dziś i jutro
• rozwijać i dostarczać  najbardziej innowacyjne, ciekawe, modne produkty      
   kosmetyczne dla kobiet na całym świecie
• współpracować z klientami dla wspólnego sukcesu.

Inspirująca technologia, 
wzajemna inspiracja.

Schwan-STABILO Cosmetics GmbH & Co.  KG               ARWIKO
Schwanweg 1    Ryszard Wieczór
90562 Heroldsberg    Ul. Matejki 31
Germany     2-041 Puszczykowo

Phone: +49 911 567-0     tel.+48 61  819 39 54
Fax: +49 911 567-444     tel.+48 601 569 574 
                                                                     
contact@schwancosmetics. com                                            arwiko@arwiko.com.pl
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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 hydrofilowych, 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 amfifilowej. Określenie to 
ściśle związane jest z greckim słowem – amphi, oznaczającym obu-
stronnie, obu rodzajów. Związki te bowiem posiadają w strukturze 
zarówno grupę hydrofilową – 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 hydrofilowa – „głowa”

Emulgator  
– nieodzowny składnik  
efektywnych preparatów kosmetycznych
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Obydwa fragmenty związku powierzchniowo czynnego są od 
siebie na tyle oddalone, że każdy z nich przejawia specyficzne 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 hydrofilowym można nato-
miast wymienić grupy: oksyetylenową, karboksylową, hydroksylo-
wą, siarczanową i sulfonową. 

O praktycznym zastosowaniu emulgatorów decyduje stosunek 
pomiędzy częścią hydrofilową i hydrofobową związku, określany 
jako HLB, czyli równowaga hydrofilowo-lipofilowa (Hydrophilic Li-

pophilic Balance). Jego wartość określa procentową zawartość grup 
hydrofilowych 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. 

Klasyfikacja związków powierzchniowo czynnych według ich 
wartości HLB ma duże znaczenie praktyczne, szczególnie wobec 
szybko wzrastającego asortymentu produktów handlowych. Za-
równo w katalogach firmowych 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 klasyfikuje 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 amfifilowe cząsteczki emulgatora usta-
wiają się na granicy faz, obniżając napięcie powierzchniowe. Grupy 
hydrofilowe 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 film zapewniający trwałość układu.

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

fo
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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 hydrofilowe 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 hydrofilowy, 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 estryfikacji 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.
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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 estryfikacji 
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 amfifilowych, 
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 parafin. 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 klasyfikowane 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 profil 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. 
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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  % hydrofilowej. 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-

tryfikacji 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  

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.



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 modyfikowane w ten sposób estry sor-

bitanu np. Polysorbate 20, Polysorbate 60, czy Polysorbate 

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

silnie hydrofilowe 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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Enzymy 
w przemyśle kosmetycznym  

Przemysł kosmetyczny w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, co jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania 
konsumentów. Preparaty kosmetyczne coraz bardziej idą w kierunku dermokosmetyków, a innowacyjne podejście 
do ich produkcji wymaga zastosowania coraz to nowych surowców, które mają nam zagwarantować piękny, młody 
i zdrowy  wygląd. Enzymy to kolejne związki, które nowoczesna kosmetologia wykorzystuje w swoich produktach. 

mgr Monika BLEZIEŃ – RUSZAJ 
BIOTECHNOLOG

młodość

zdrowie
piękno
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Enzymy stanowią nieodłączną część kosmetologii. Są bioka-
talizatorami, które czynnie uczestniczą w przemianie materii 

wszystkich istot żywych. Odpowiedzialne są za przemiany chemicz-
ne. Źródłem enzymów są zarówno rośliny wyższe, zwierzęta jak i 
mikroorganizmy (bakterie oraz grzyby). Enzymy otrzymuje się po-
dobnie jak substancje białkowe. W procesie ich pozyskiwania waż-
nymi czynnikami są ekstrakcja, oczyszczanie, sączenie, a na koniec 
liofilizacja. Większość z enzymów ma dużą trwałość w niskich tem-
peraturach. Nazwa enzymu najczęściej związana jest z substratem, 
na który działa, a jego aktywność jest uzależniona od określonych 
warunków pH (obojętne), temperatury (poniżej 100°C) oraz  ciśnie-
nia. Na początku XXI wieku przemysł kosmetyczny w bardzo dużym 
stopniu uzależniony jest od preparatów enzymatycznych, których 
ilość z roku na rok coraz bardziej rośnie.

Enzymy mają bardzo złożoną strukturę. Oprócz części białkowej 
- apoenzymu zbudowanego z jednego lub kilku łańcuchów poli-
peptydowych, występuje w nich również część niebiałkowa, trwale 
związana z cząsteczką enzymu grupa prostetyczna (np. jon metalu) 
lub nietrwale związany koenzym (np. witamina). Całość nazywana 
jest holoenzymem (Rys. 1).

Pamiętajmy, że centrum aktywne enzymu, a więc rejon odpo-
wiedzialny za katalizowanie reakcji stanowi z reguły niewielki rejon 
cząsteczki enzymu. 

Rys. 1.  Rodzaje enzymów   
 

W przemyśle kosmetycznym rzadko stosowane są enzymy  
w czystej formie. Do produkcji preparatów kosmetycznych wykorzy-
stywane są enzymy pozyskiwane zarówno z wyciągów roślinnych 
jak i zwierzęcych. Najczęściej wykorzystywane są enzymy, które po-
prawiają wygląd skóry. 

Badania dowiodły, że wyizolowane z niektórych owoców (owo-
ce cytrusowe m.in. banany, ananasy, kiwi, papaja, awokado) i wa-
rzyw (pomidor, ogórek) enzymy posiadają bardzo dobre właściwości 
kosmetyczne. Udowodniono, że wyciągi wodne z tych owoców są 
niezastąpione  przy produkcji kosmetyków enzymatycznych, najczę-
ściej peelingów.    

Nomenklatura i podział enzymów:
W 1955 roku Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Mole-

kularnej (IUBMB) powołała do życia Komisję Enzymatyczną, która 
to w 1961 roku podała pierwsze zasady nomenklatury i klasyfikacji 
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enzymów.  W latach 1956 - 1972 Komitet Nazewnictwa opracował 
dla enzymów nomenklaturę naukową – numer EC.

Każdy enzym jest opisany przez ciąg czterech segmentów cyfr 
oddzielonych od siebie kropką i poprzedzonych literami „EC” (Enzy-
me Commission lub Enzyme Catalogue): EC x.xx.xx.xx.

Pierwsza cyfra dzieli enzymy według mechanizmu reakcji przez 
nie katalizowanych. Następne liczby numeru EC oddzielone kropka-
mi klasyfikują dany enzym odpowiednio do podklasy i podpodklasy, 
natomiast ostatnia liczba określa miejsce enzymu w podklasie.

Podział enzymów 
Każdy ze scharakteryzowanych enzymów zostaje odpowiednio 

sklasyfikowany wg wytycznych, otrzymuje on specyficzny numer 
katalogowy i zostaje przydzielony do odpowiedniej klasy. Enzymy 
podzielone są na 6 klas w oparciu o rodzaj katalizowanej reakcji                  
i substratu.

Rys. 2.  Podział enzymów 

Preparaty enzymatyczne są bardzo atrakcyjne dla przemysłu 
kosmetycznego, gdyż ich szerokie spektrum zastosowania można 
wykorzystać w tworzeniu kosmetyków, detergentów, chemii gospo-
darczej, kosmetycznej, a także w dermokosmetykach. Do ich głów-
nych zalet należy ułatwienie zmian surowców, poprawiają jakość 
kosmetyków jednocześnie zmniejszając koszty ich produkcji. Dzięki  
rozwojowi biotechnologii, w ostatnich latach  naukowcy opanowali 
nie tylko metody izolacji i oczyszczania białek enzymatycznych, ale 
również ich modyfikowania i otrzymywania na skalę przemysłową. 
To właśnie zastosowanie inżynierii genetycznej w chwili obecnej 
pozwala na otrzymywanie preparatów o ściśle określonych właści-
wościach i specyfice produktu. Pamiętać należy, że organizmy gene-
tycznie zmodyfikowane mogą jednak się zmieniać, nie są również 
tak stabilne w procesach technologicznych, jakbyśmy tego od nich 
oczekiwali. 

Produkcja preparatów enzymatycznych jest jedną z lepiej rozwi-
jających się gałęzi biotechnologii. Pamiętać należy, że już teraz duża 
ilość enzymów pozyskiwana jest dzięki drobnoustrojom, a dalszy 
rozwój technologii prowadzi do tego, że w najbliższym czasie więk-
szość enzymów będzie pochodzenia mikrobiologicznego. 

Do bakterii odpowiedzialnych za wytwarzanie enzymów wpro-
wadzany jest gen kodujący produkcję danego enzymu. Hodowla tych 
bakterii jest prowadzona przy stałych warunkach, co umożliwia ciągłe 
otrzymywanie mikroorganizmów o takich samych właściwościach.  
Zazwyczaj wprowadzany do bakterii gen kodujący enzym jest do-
datkowo opatrzony w odpowiedni promotor, znacznie zwiększający 
ekspre sję tego genu, co umożliwia nadprodukcję pożądanego enzymu. 

Rekombinowane enzymy możemy spotkać na co dzień stosując 
detergenty, proszki do prania  kremy oraz inne kosmetyki wyko-
rzystywane w życiu codziennym, jak i te z których korzystamy pod 
okiem fachowca w gabinetach kosmetycznych, medycyny estetycz-
nej, bądź preparaty lecznicze proponowane do pielęgnacji skóry 
przez dermatologów. 

Z punktu widzenia przemysłu kosmetycznego najważniejsze są 
enzymy należące do grupy hydrolaz, które wpływają na wygląd i 
stan skóry. Do tych enzymów należą przede wszystkim kolagenaza 
i elastaza, rozkładające podstawowe białka budujące skórę, a więc 
kolagen i elastynę. Enzymy te  wpływają na wiązania peptydowe 
pomiędzy komórkami zewnętrznej warstwy naskórka, pozwalając 
składnikom aktywnym wnikać głębiej.

Drobnoustroje producentami enzymów 
Enzymy mikrobiologiczne wykorzystywane są w przemyśle ko-

smetycznym, gdyż:
•     charakteryzuje je wysoka specyfika aktywności;
•     produkcja mikrobiologicznych enzymów jest uniezależniona od 

czynników sezonowych jak i klimatycznych;
•     drobnoustroje wytwarzają olbrzymią gamę enzymów o szerokim 

zakresie ich właściwości m.in. optymalne pH, odporność na tem-
peraturę; 

•     inżynieria genetyczna pozwala na wzrost wydajności produko-
wanych enzymów.   

Pamiętać musimy, że preparaty enzymatyczne muszą spełniać ry-
gorystyczne normy toksykologiczne - m.in. nie mogą zawierać drob-
noustrojów patogenicznych jak również substancji toksycznych. 

Zastosowanie enzymów w przemyśle kosmetycznym  
Peelingi enzymatyczne coraz częściej stosowane są w gabine-

tach kosmetycznych zamiast tradycyjnych peelingów fizycznych. 
Coraz więcej osób cechuje skóra wrażliwa, naczyniowa albo sucha, 
dlatego też ten rodzaj peelingu jest bardziej delikatny. Zazwyczaj  
dostarczany jest on w formie emulsji lub proszku, który należy ak-
tywować wodą lub specjalnym aktywatorem bezpośrednio przed 
zabiegiem. Enzymy roślinne wnikają w skórę, gdzie rozpuszczając 
połączenia międzykomórkowe usuwają martwy naskórek. Najczę-
ściej stosowanymi enzymami w tych preparatach są BROMELAINA 
(enzym z ananasa) jak również  PAPAINA (enzym pozyskiwany z pa-
pai). Peeling enzymatyczny należy zawsze usuwać przy odpowied-
nio napiętej skórze. W przypadku zastosowania na skórze bardzo 
dojrzałej, peeling ten należy usunąć zmywając wodą. 

 Kremy – w ostatnich czasach enzymy zaczęto stosować rów-
nież w kremach przeciwstarzeniowych. Specjalnie dobrane, o odpo-
wiedniej sile działania dają bardzo dobre efekty prawie natychmiast 
po zastosowaniu. Jednym z najczęściej stosowanych enzymów                
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w kremach jest SOD, czyli dysmutaza nadtlenkowa, która likwidu-
je wolne rodniki. Do najważniejszych zadań kremów zawierających 
enzymy należą: usuwanie obumarłych komórek; dotlenianie i do-
starczanie energii do komórek; odnawianie komórek oraz udział              
w tworzeniu kolagenu i elastyny.

Kolejnym bardzo ważnym i najpopularniejszym preparatem en-
zymatycznym w kosmetologii jest koenzym Q10. 

Rys. 3. Struktura koenzymy Q10

Jest on odpowiedzialny za redukcję wolnych rodników, jak rów-
nież likwiduje wszelkie zalegające w organizmie trucizny. Łącząc 
koenzym Q10 z witaminą E preparat ma bardzo dobre efekty odtru-
wające organizm z toksyn. Należy pamiętać, że jak wszystkie biał-
ka również koenzym z wiekiem staje się „leniwy” i nasz organizm 
produkuje go coraz mniej, a co za tym idzie spowalniane są procesy 
energetyczne komórki. Jak możemy temu zaradzić? Odkryte prepa-
raty, najczęściej kremy, dostarczają odpowiednią ilość koenzymu 
Q10 przez co zwiększa się ochrona przed procesami starzenia (m.in. 
likwidowanie istniejących już zmarszczek oraz regeneracja skóry). 

Badania wykazały, że produkty zawierające w swym składzie 
Q10 chronią skórę przed zanieczyszczeniami ze strony środowiska 
oraz wolnymi rodnikami, a także zwiększają zdolności obronne na-
skórka. Dzięki zastosowaniu preparatów z tym składnikiem zwięk-
sza się jędrność skóry. Aplikacja koenzymu Q10 pozwala stymulo-
wać oddychanie komórkowe. Badania przeprowadzone po aplikacji 
tego związku potwierdziły, że stosowany na skórę przez kilka tygo-
dni powodował zanik drobnych zmarszczek, wzrost wilgotności, jak 
również elastyczność skóry. Preparaty z koenzymem Q10 działają 
również regenerująco i mają właściwości rozjaśniające.  

  Enzymy są wokół nas, jednakże często jesteśmy ich nieświa-
domi. Jak wiele produktów, których używamy na co dzień, zawiera 
je lub powstało właśnie dzięki nim?  Zastanówmy się nad tym, jaki 
byłby dzisiejszy przemysł kosmetyczny bez zastosowania enzymów. 
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ALTERNATYWY DLA COCAMIDE DEA
Cocamide DEA (dietanoloamid kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego) to popularna substancja pianotwórcza, stabilizująca 
i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi. Dzięki zdolnościom tworzenia 
miceli pełni rolę modyfikatora reologii w preparatach myjących.

artykuł sponsorowany

Arkadiusz Wesołowski
Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o.

Komercyjne zastosowanie Cocamide 
DEA w produktach kosmetycznych jest 

wciąż dopuszczalne. Surowiec znajduje się 
jednak na liście substancji dozwolonych 
do stosowania w kosmetykach wyłącznie 
w ograniczonej ilości, zakresie i warun-
kach stosowania. Z roku na rok rosną wąt-
pliwości przemysłu co do tej substancji.  
W konsekwencji organizacje opiniotwór-
cze poczyniły już pierwsze kroki w kierun-
ku dalszych ograniczeń. Przykładem jest 
International Agency for Research on Can-
cer (IARC), która zaklasyfikowała Cocamide 
DEA jako substancję potencjalnie kance-
rogenną (IARC Group 2B). Z kolei kalifor-
nijski Instytut California Office of Environ-
mental Health Hazard Assessment dodał  
Cocamide DEA do listy (California Proposition  
65 (1986) list) chemikaliów o potwierdzonym 
działaniu kancerogennym. Sprowokowało to 
dyskusję przemysłu kosmetycznego na temat 
przyszłości tego popularnego surowca. Mając 
na uwadze doniesienia naukowe warto zwró-

cić uwagę na innowa-
cyjne surfaktanty, które 
z powodzeniem mogą 
zastąpić Cocamide DEA.

AMIDET® N, LEVENOL® H&B to surow-
ce, które stanowią skuteczne alternatywy,  
w szczególności w produktach pod prysznic, 
w których wymagane są: dobra jakość pia-
ny, łagodność i bardzo dobre właściwości 
zagęszczające. EXCEPARL® LM-LC jest do-
skonałym wyborem alternatywnego surfak-
tantu z certyfikatem naturalności Ecocert.

AMIDET N 
(INCI: PEG-4 RAPESEEDAMIDE)

Wysoko skoncentrowany, płynny sur-
faktant, który może być użyty jako bezpo-
średni substytut Cocamide DEA. Jest natu-
ralnym, wielofunkcyjnym płynem. Znajduje 
zastosowanie w produktach typu rinse-off.  
Surowiec ten wykazuje lepszą niż Cocami-
de DEA aktywność w zakresie zagęszczania  

i pianotwórczości. Ponadto ma bardzo do-
bre właściwości solubilizujące i emulgujące, 
w szczególności w odniesieniu do połączeń 
z silikonami, kompozycjami zapachowymi 
i olejami roślinnymi. Amidet N to produkt 
wolny od nitrozamin.

Rys. 1. Porównanie Amidet N i Cocamide DEA – 
uzyskiwane lepkości w zależności od koncentracji 
ww. surowców w tej samej bazie surfaktantowej 
(10%SLES +2.5%CAPB + 1.0 NaCl; pH 5,5)

LEVENOL H&B 
(INCI: GLYCERETH-2 COCOATE)

Jest wielofunkcyjnym i wszechstronnym, 
niejonowym, łagodnym kosurfaktantem 
mającym zastosowanie w pielęgnacji wło-
sów i ciała. Jest doskonałym zagęstnikiem 
i czynnikiem pianotwórczym (zapewnia 
bardziej kremową pianę) w preparatach 
myjących ze spłukiwaniem. Jednocześnie, 
ze względu na swoją estrową naturę, po-
prawia kondycję włosów i skóry. Będąc 
pochodną gliceryny, dodatkowo ma bardzo 
dobre właściwości nawilżające skórę.

Rys. 2. Porównanie Levenol H&B i Cocamide DEA – 
uzyskiwane lepkości w tej samej bazie surfaktantowej 
(10%SLES +2.5%CAPB + 1.5% zagęstnika; pH 5,5)

EXCEPARL® LM-LC 
(INCI: LAURYL LACTATE)

Jest naturalnym, ciekłym zagęst-
nikiem, o właściwościach fizykoche-
micznych pozwalających na łatwe pro-
wadzenie procesu technologicznego  
w temperaturze pokojowej. Ma doskona-
łe właściwości zagęszczające, które de-
klasują Cocamide DEA. Dodatkowo recep-
tury zagęszczone za pomocą EXCEPARL®  
LM-LC wykazują lepszą stabilność lepko-
ści w szerokim zakresie pH i temperatury  
w porównaniu do innych powszechnie 
stosowanych surowców. Jest świetnym 
wyborem w przypadku tworzenia recep-
tur wolnych od EO- i SLES.

Rys. 3. Porównanie Exceparl LM-LC i Cocamide 
DEA – uzyskiwane lepkości w zależności od koncen-
tracji ww. surowców w tej samej bazie surfaktanto-
wej (10%SLES +2.5%CAPB + 1.0% NaCl; pH 5,5)

 

Cocamide DEA działa drażniąco na bło-
ny śluzowe i skórę. W połączeniu z innymi 
związkami azotowymi powodują ryzyko 
tworzenia kancerogennych nitrozamin. 
W konsekwencji surowiec ten jest zastę-
powany przez inne, łagodne alternatywy. 
Opisane powyżej surowce to skuteczne 
propozycje, które w istotny sposób wpły-
wają na bezpieczeństwo i wizerunek pro-
duktu gotowego. 
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Rodzaje farb do włosów i sposoby koloryzacji
Farby do włosów to zróżnicowana pod względem chemicznym 

grupa produktów kosmetycznych. Do koloryzacji włosów używa się 
farb bezpośrednich, farby na bazie składników naturalnych czy farb 
oksydacyjnych, które w sposób trwały wiążą pigment w strukturze 
włosa, czego wynikiem jest trwała koloryzacja. Wybór farby uzależ-
niony jest od efektu jaki chcemy uzyskać. 

Często do zmiany koloru włosów używa się produktów opartych 
o barwniki roślinne. Stanowią one alternatywę dla znacznie bardziej 
inwazyjnych farb trwałych i półtrwałych. Za najstarszy barwnik ro-
ślinny uważana jest henna. Hennę uzyskuje się z liści krzewu Law-
sonii (Lawsonia Intermis lub Lawsonia Spinosa). Substancją czynną 
o właściwościach barwiących jest 2 – hydroksyl-2,4,-naftochinon 
zwana Lawsonem (Rys. 1).

Świeży barwnik jest szaro – zielonym proszkiem. Aby henna 
zyskała właściwości koloryzujące wymaga środowiska kwaśnego 
(pH~5.5). W procesie farbowania Lawson łączy się z keratyną za-
wartą we włosie. Nie jest to całkowicie trwała koloryzacja ponie-
waż podczas mycia barwnik jest stopniowo wypłukiwany. Odcień 
włosów uzyskany przy barwieniu henną zależy od jej gatunku.  

Bezpieczna  
koloryzacja 
 – farby do włosów okiem eksperta

mgr inż. Urszula Ptaszek
Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa kosmetyków

Naturalna henna barwi włosy na kolor od jasnorudego do kasztano-
wego. Dostępne są różne mieszanki lawsonii z innymi barwnikami 
roślinnymi lub syntetycznymi. Częstym składnikiem takich miesza-
nek jest indygowiec barwierski, który jest ciemnoniebieskim barw-
nikiem. Dzięki połączeniu z indygo możemy uzyskać różne odcienie, 
od koloru brązowego aż do czarnego. W zależności od dodatków 
roślinnych można uzyskać różne odcienie włosów. Większość tego 
typu mieszanek nazwano henną, mimo iż zawierają również inne 
składniki lub niekiedy nie zawierają jej wcale. Należy pamiętać, 
że mogą być stosowane również domieszki składników syntetycz-
nych. Na rynku znajduje się wiele preparatów z zawartością PPD 
(parafenylenodidamina). Związek ten jest silnym alergenem i może 
powodować zaczerwienienie, świąd, wysypkę lub pęcherze. Niejed-
nokrotnie zmiany te mają charakter trwały i pozostają na skórze  
w postaci blizn. PPD jest zabroniony do stosowania na skórę, można 
go stosować jedynie w farbach do włosów, po umieszczeniu na opa-
kowaniu stosownych ostrzeżeń. Związek ten jest silnym alergenem 
i rakotwórczą toksyną. Należy więc wykazać się dużą ostrożnością 
przy zdobieniu ciała przy użyciu „czarnej henny” i stosować prepa-
raty z bezpiecznych źródeł. 

Farby bezpośrednie powodują nietrwałe farbowanie włosów. Są 
zmywalne, co jest efektem zawartości w nich gotowych barwników, 
najczęściej rozpuszczalnych w wodzie. Są to wysokocząsteczkowe 
barwniki anilinowe, które tworzą efekt kolorystyczny adsorbując 
się na powierzchni włosa. Barwniki te wiążą się z keratyną włosa 
za pomocą wiązania jonowego. Ograniczona liczba miejsc na po-
wierzchni włosa, gdzie barwnik może zostać związany, powoduje 
w rezultacie, że niewielka ilość substancji barwiącej pozostaje na 
powierzchni włosa. Barwienie tego rodzaju preparatami nie pozwala 

Rys. 1. 2-hydroksyl-2,4,-naftochinon zwany Lawsonem



43

e-wydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl 4/2014

Bezpieczna  
koloryzacja 
 – farby do włosów okiem eksperta

na uzyskanie intensywnych nasyconych kolorów czy maskowania si-
wizny. Stosowane mogą być natomiast do zmiany odcienia włosów 
czy odświeżenia ich koloru. Nie zawierają one amoniaku czy innych 
substancji alkalicznych stosowanych do rozpulchniania włosów. 
Nie zawierają również środków utleniających. Dlatego nie niszczą 
włosów, a wręcz mogą działać pielęgnująco, poprawiać elastyczność  
i połysk włosów. 

Farby oksydacyjne to produkty o skomplikowanej budowie 
chemicznej i jedna z najtrudniejszych pod względem oceny bez-
pieczeństwa grup produktów kosmetycznych. Składają się z mie-
szaniny chemicznej, którą należy wymieszać przed zastosowaniem.  
W farbach oksydacyjnych wykorzystywane są syntetyczne barw-
niki utleniające, do których należą prekursorzy i czynniki sprzęga-
jące. Z punktu widzenia chemicznego są to związki aromatyczne, 
takie jak aminy aromatyczne czy fenole. Do tej grupy barwników 
zaliczyć można również diaminopiydyny, dihydroksy- i aminohy-
droksypirydyny. Do najczęściej wykorzystywanych związków wyj-
ściowych zaliczyć możemy: parafenylenodiaminę, paraminofenol  
i rezorcinol (Rys. 2). 

Jako pierwszy związek do trwałego farbowania włosów wyko-
rzystywano parafenylenodiaminę (PPD). Z uwagi na duży potencjał 
uczulający, obecność PPD w produktach do farbowania włosów 
wiążę się z ograniczeniami w zakresie dozwolonego stężenia, jak 
również warunków użycia. Stosowane są również pochodne PPD, 
zawierające podstawniki w postaci grupy metylowej czy sulfonowej 
w pierścieniu aromatycznym, które mają znacznie niższy potencjał 
uczulający. Barwniki w farbach oksydacyjnych w fazie początkowej 
są bezbarwnymi związkami. Pod wpływem utleniacza, a następnie 
reakcji sprzęgania z innymi składnikami mieszaniny tworzą wielko-
cząsteczkowe barwne związki. W wyniku reakcji, która ma miejsce 
wewnątrz włosa, powstają niezmywalne, nawet po wielokrotnym 
myciu, barwniki. Utworzony barwnik składa się z cząsteczek zbyt 
dużych aby dyfundować z włosa i nie ma możliwości usunięcia go 
metodami mechanicznymi, jak również przez wycieranie. Na rysun-
ku przedstawiono przebieg powstawania barwnych połączeń w pro-
cesie farbowania oksydacyjnego (Rys. 3). Mechanizm powstawania 
barwników w procesie utleniania przypomina typowy mechanizm 
reakcji pochodnych benzenu.

Dzięki odpowiednim kombinacjom możliwe jest uzyskanie 
szerokiej gamy kolorów farbowanych włosów, a efekt zabiegu 
widoczny jest po 30 minutach od aplikacji. Liczba prekursorów  
i czynników sprzęgających, występujących w produktach do far-
bowania włosów jest ograniczona. Ich stężenia różnią się w za-
leżności od odcieni i sposobu tworzenia barwnych połączeń. 
Dodatkowo jeśli ilość utleniacza jest wyższa niż barwnika, wów-
czas niszczy on naturalny barwnik włosa, a proces rozjaśniania 
i utleniania zachodzi równocześnie. W efekcie uzyskać możemy 
jaśniejszą od pierwotnych barwę włosów czy radykalne zmiany  
w kolorze włosów. 

W tabeli (Rys. 4) przedstawiono możliwe połączenia prekurso-
rów i czynników sprzęgających, jak również efekt reakcji. 

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 2. Najczęściej wykorzystywane związki do farbowania aksydacyjnego
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Istotne jest, aby mieszaninę nałożyć zaraz po sporządzeniu, przed 
utworzeniem barwnika. Gdy mieszanina nie zostanie nałożona do-
statecznie szybko, barwnik utworzony poza włosem, zostanie spłuka-
ny. Wynikiem będzie brak efektu barwiącego. Skuteczność działania 
preparatów oksydacyjnych zależy od szybkości wnikania wyjściowych 
składników do wnętrza włosa. W celu ułatwienia penetracji składni-
ków w głąb włosa dodaje się czynniki spulchniające, najczęściej sto-
sowane są substancje alkaliczne m. in. amoniak. Im bardziej alkalicz-
ny preparat, tym silniej barwi i silniej obciąża włosy. Efekt działania 
preparatów oksydacyjnych zależy od głębokości wnikania składników 
w głąb włosa. Zależnie od głębokości barwienia preparaty oksydacyj-
ne podzielono na preparaty półtrwałe i trwałe. W preparatach dzia-
łających półtrwale wiązki barwiące wnikają pod osłonkę włosa, nie 
penetrują głęboko. Składniki są tak dobrane, że nie ma konieczności 
stosowania środków alkalicznych. Dzięki łagodnemu pH, niewielkiej 
ilości utleniacza preparaty barwiące półtrwale są łagodne, a stosowa-
ne zgodnie z przeznaczeniem, nie niszczą włosów. 

W preparatach barwiących trwale synteza barwnika następuje 
w całej masie włosa. Niezbędne jest zastosowanie środków alka-
licznych w celu zwiększenia penetracji mieszanki barwiącej. Efekt 
jaki uzyskujemy to całkowicie trwała koloryzacja. Barwienie oksy-
dacyjne wiąże się z zastosowaniem utleniaczy i czynników alkalicz-
nych, które obciążają strukturę włosa. Zaletą tego typu preparatów 
jest uzyskanie trwałej koloryzacji, z możliwością uzyskania odcienia 
znacznie jaśniejszego od wyjściowego, jaskrawego oraz całkowicie 
pokrywającej włosy siwe. Preparaty te jednak nie są obojętne dla 
włosów. Stopień obciążenia włosów zależy od uzyskanego efektu. 
Im bardziej drastyczna zmiana, tym większe ryzyko uszkodzeń. Sto-
sując preparaty oksydacyjne należy zachować szczególną ostroż-
ność, przestrzegać instrukcji oraz środków ostrożności wskazanych 
na opakowaniu. Wymagane jest zachowanie odpowiednich odstę-
pów czasowych między zabiegami oraz stosowanie odpowiednio 
dobranych preparatów regenerujących strukturę włosa.

Regulacje prawne w zakresie 
składników farb do włosów

Liczba barwników występujących w produktach do farbowania 
włosów na terenie Unii Europejskiej jest ograniczona. Towarzyszą im 
ograniczenia prawne w zakresie stężeń, a maksymalne dopuszczalne 
ich ilości określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  
i Rady (WE) 1223/2009. Rozporządzenie definiuje produkt do wło-
sów jako produkt przeznaczony do stosowania na włosy lub owło-
sienie twarzy, z wyjątkiem rzęs. W praktyce oznacza to wiele zmian 
w uregulowaniach prawnych dla tej grupy  barwników. Nie wszystkie 
bowiem barwniki do włosów mogą być stosowane w preparatach 
do rzęs. Barwniki do farbowania włosów podlegają ograniczeniom,  
a szczegółowe regulacje w chwili obecnej znajdują się w załączniku III.  
Docelowo barwniki dozwolone do stosowania mają zostać wpisane 
w zakres załącznika IV, który stanowi wykaz barwników dozwolo-
nych do stosowania w produktach kosmetycznych. Obecny status 
prawny barwników do włosów jest efektem strategii Komisji Euro-
pejskiej czyli tzw. „Hair Dye Strategy”. Opublikowana przez Komi-
sję Europejską w 2003 strategia miała na celu kompleksową ocenę 
bezpieczeństwa składników farb do włosów i w efekcie końcowym 
utworzenie pozytywnej listy substancji stosowanych w farbach do 
włosów. Na początku prac nad oceną bezpieczeństwa spośród 318 
substancji chemicznych stosowanych w farbach do włosów zakaza-
no stosowania 17 substancji, natomiast 3 zostały sklasyfikowane 

jako CMR. Strategia oceny bezpieczeństwa składników farb do wło-
sów składała się z 3 etapów. Pierwszym etapem było dostarczenie 
kompletu badań toksykologicznych dla każdej substancji. Barwniki 
oraz prekursorzy barwników, dla których nie dostarczono kompletnej 
oceny bezpieczeństwa lub które nie posiadały pozytywnej opinii w 
zakresie bezpieczeństwa zostały wpisane na listę składników nie-
dozwolonych do stosowania w kosmetykach. Drugim etapem była 
ocena dostarczonej dokumentacji. W konsekwencji 22 substancje 
chemiczne, dla których nie przedstawiono dla nich w ustalonym ter-
minie dokumentacji na temat bezpieczeństwa stosowania, zostały 
zakazane do stosowania w produktach kosmetycznych. A zakaz opu-
blikowano w formie aktu prawnego jako Zalecenie Komitetu Nauko-
wego SCCS w 2006 roku. 

Lista zakazanych substancji: 
•     6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine and its HCl salt
•     2,3-Naphthalenediol
•     2,4-Diaminodiphenylamine
•     2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine
•     2-Methoxymethyl-p-Aminophenol
•     4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCl salt
•     4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate
•     4-Chloro-2-Aminophenol
•     4-Hydroxyindole
•     4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCl salt
•     5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate
•     N,N-Diethyl-m-Aminophenol
•     N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine and its HCl salt
•     N-Cyclopentyl-m-Aminophenol
•     N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine and its HCl salt
•     2,4-Diamino-5-methylphenetol and its HCl salt
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•     1,7-Naphthalenediol
•     3,4-Diaminobenzoic acid
•     2-Aminomethyl-p-aminophenol and its HCl salt
•     Solvent Red 1 (CI 12150)
•     Acid Orange 24 (CI 20170)
•     Acid Red 73 (CI 27290)

Ostatnim etapem „Hair Dye Strategy” była ocena bezpie-
czeństwa substancji powstających w procesie utleniania. Ocenie 
toksykologicznej należało poddać nie tylko składniki wyjściowe, 
ale również szereg przejściowych związków pośrednich, powsta-
jących na włosach oraz skórze głowy, na które narażony jest 
konsument. Związki te zostały szczegółowo opisane w opiniach 
Komitetu Naukowego SCCS: SCCP/0941/05 i SCCP/1004/06. Ba-
dania i dokumentację dla wszelkich możliwych kombinacji zło-
żono do końca 2007 roku. Obecnie stosowane składniki farb do 
włosów są całkowicie bezpiecznie. Po szczegółowej ocenie tok-
sykologicznej uzyskały pozytywną opinię Komitetu Naukowego  
w zakresie bezpieczeństwa.

Farby do włosów stanowią specyficzną grupę produktów ko-

smetycznych. Ze względu na duży potencjał uczuleniowy zawar-

tych składników, towarzyszy im obowiązek umieszczania dodat-

kowych ostrzeżeń na etykiecie. Mają one na celu zapewnienie 
najwyżej ochrony konsumenta. Na etykiecie farb do włosów muszą 
znajdować się między innymi informacje:
„Stosunek zmieszania 
•     Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne. 
•     Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich. 
•     Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. 
•     Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć 

ryzyko wystąpienia alergii.
Nie farbować włosów, jeśli: 
•     na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa,  

podrażniona i uszkodzona, 
•     kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów, 
•     w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie 

czarnej henny”
„Zawiera fenylenodiaminy”
„Nie stosować do barwienia brwi i rzęs”
„Stosować rękawice ochronne”

Przystępując do farbowania włosów należy wykonać tzw. test 
płatkowy. Test umożliwia określenie tolerancji skórnej na stosowany 
preparat. Test uczuleniowy należy wykonać przed każdą koloryzacją 
48 godzin przed planowanym zabiegiem. Pozytywna reakcja ozna-
cza nadwrażliwość na jeden ze składników farby, co może objawiać 
się obrzękiem, świądem lub zmianami rumieniowymi w obrębie 
twarzy i szyi. Wynik pozytywny próby uczuleniowej oznacza alergię 
na składnik bądź składniki preparatu i uniemożliwia zastosowanie 
danego preparatu. W celu ochrony w trakcie zabiegu należy używać 
rękawic ochronnych. Chronią one dłonie i paznokcie przed zabar-
wieniem oraz ograniczają kontakt z czynnikami potencjalnie szko-
dliwymi. Preparaty do koloryzacji włosów dostępne na rynku muszą 
być bezpieczne w normalnych i dających się przewidzieć warunkach 
użycia. Należy jednak pamiętać o konieczności zapoznania się z in-
strukcją użycia oraz ulotką informacyjną i stosowania się do zaleceń 
w nich zawartych. 

Regulacje w zakresie stosowania barwników do włosów okre-
śla Rozporządzenie 1223/2009/WE. Dodatkowo Rozporządzenie 
658/2013/WE (Dz. U. UE L 190/38), które ukazało się z dniem 
11.07.2013, wprowadza zmiany w załącznikach II i III, w zakre-
sie stosowania grupy składników farb do włosów stosowanych 
w produktach do barwienia rzęs. Substancje te są teraz dozwo-
lone do stosowania w produktach przeznaczonych wyłącznie do 
stosowania profesjonalnego (produkty, które nie mogą być udo-
stępniane konsumentom do samodzielnego stosowania). Roz-
porządzenie zmienia również maksymalne dozwolone stężenie 
Tolueno-2,5-Diaminy.

Składniki farb do włosów podlegają ciągłej rewizji przez Komitet 
Naukowy SCCS, który regularnie publikuje informacje na temat ich 
bezpieczeństwa, a nowe opinie w zakresie dostępne są na stro-
nie Komisji Europejskiej. Dostępne są oceny pod względem bez-
pieczeństwa stosowania barwników w farbach do włosów, nadal 
nie uregulowanych prawnie: Acid Black 1, Hydroxyanthraquinone 
aminopropyl methyl morpholinium methosulfate, 2-chloro-p-phe-
nylenediamine, Disperse Red 17, Hydroxyethoxy Aminopyrazopy-
ridine HCl, 3-amino-2,6-dimethylphenol, Acid Orange 7, Basic Blue 
99. Dla składników pozytywnie ocenionych, z kompletem danych 
toksykologicznych możemy spodziewać się zmian w obecnych ure-
gulowaniach prawnych.

 
Podsumowanie

W chwili obecnej na rynku dostępne są produkty do farbowania 
włosów o różnorodnym działaniu i składzie. Najbardziej popularną 
i najszerzej stosowaną grupę stanowią preparaty do koloryzacji 
trwałej. Na rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania tech-
nologiczne, które mają na celu poprawę efektywności i komfortu 
stosowania, ograniczając jednocześnie szkodliwy wpływ na stan 
skóry i włosów. Bezpieczeństwo farb do włosów to temat kontro-
wersyjny. W literaturze dostępnych jest wiele publikacji potwier-
dzających zwiększone ryzyko występowania nowotworów u osób 
stosujących farby do włosów. Na chwilę obecną brak wiarygod-
nych dowodów wskazujących ich działanie rakotwórcze, a badania 
epidemiologiczne nie potwierdzają związku pomiędzy stosowa-
niem farb do włosów a występowaniem nowotworów. Doniesienia 
prasowe na temat rakotwórczego działania tej grupy produktów 
nie są zgodnie ze stanem faktycznym. Przeprowadzone badania 
potwierdzają bezpieczeństwo stosowania tego rodzaju prepara-
tów. Wyzwaniem z punktu oceny bezpieczeństwa są również wła-
ściwości uczulające farb do włosów. Wśród barwników do włosów 
znajdujemy substancje o wysokim potencjale uczuleniowym. Ich 
obecność jest nieunikniona, gdyż dla tych substancji brak zamien-
ników. Mimo wysokiego potencjału uczuleniowego, stosowane są 
w produktach do farbowania włosów. Dokonując przeglądu farb 
do włosów dostępnych na rynku, analizując ich skład chemiczny, 
działanie, obecne na rynku preparaty można ocenić jako skuteczne 
i nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia. Ryzyko występowania 
działań niepożądanych podczas stosowania produktów kosme-
tycznych jest nieuniknione. Możemy je jednak ograniczyć stosując 
produkty zgodnie z przeznaczeniem, uwzględniając instrukcje uży-
cia i środki ostrożności. Podsumowując farby do włosów stosowa-
ne w racjonalnych, dających się przewidzieć warunkach użycia nie 
stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. 

Literatura dostępna u autora.
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Powszechnie przyjętą definicją substan-
cji zaburzających funkcjonowanie ukła-

du hormonalnego, określanych w relacjach 
międzynarodowych jako „endocrine disrup-
tors” lub „endocrine disruptor chemicals”, 
jest ta podana w raporcie Międzynarodo-
wego Programu Bezpieczeństwa Chemicz-
nego z 2002 roku. (1) Endocrine disruptor 
(ED) to jakakolwiek egzogenna substancja 
lub mieszanina substancji, która zmienia 
funkcję lub funkcje układu endokrynne-
go, w następstwie czego powoduje skutki 
zdrowotne w nieuszkodzonym organizmie 
lub w jego potomstwie, lub populacjach. 
(1) Dla substancji charakteryzujących się 
takimi swoistymi właściwościami proponu-
je się w języku polskim nazwę „zaburzacz 
hormonalny” lub „zaburzacz endokrynny”. 
(2) Nie jest to chyba najtrafniejsza nazwa, 
może uda się z czasem ukuć jakąś bardziej 
przyjazną dla języka polskiego. 

Początkowo sądzono, że substancje te 
mogą oddziaływać na receptory estroge-
nowe, androgenowe, progesteronowe oraz 
tyroidowe. W miarę rozwoju nauki oraz do-
świadczeń na zwierzętach okazało się, że 
mechanizm działania tych substancji jest 
znacznie szerszy i obejmuje również oddzia-
ływania na receptory serotoniny, dopaminy 
oraz norepinefryny. (3) 

Do najbardziej znanych substancji ED 
należą: polychlorowane bifenyle, polybro-
mowane bifenyle, dioksyny, bisfenol A , pe-
stycydy i fungicydy. 

Najszerszą chyba gamę substancji ED 
oferuje przemysł farmaceutyczny. Są to:
•     estrogeny – 17-beta-estradiol, 17-alfa-

-etinylestradiol oraz estron,
•     progesterony, czyli noretindron, proge-

steron
•     androgeny – testosteron, beklometazon, 

hydrokortizon

Nie zapominajmy też o weterynaryjnych 
substancjach wzrostowych – nandrolonie i 
melengestrolu.

Znane oraz szeroko stosowane niestero-
idowe leki, takie jak kwas acetylosalicylowy, 
ibuprofen, paracetamol, które można kupić 
nawet na stacjach benzynowych, również 
wykazują działanie zmieniające funkcje 
układu endokrynnego.

Z substancji ED zawartych w roślinach 
należy wymienić genisteinę. Jednak ma ona 
bardzo słabe powinowactwo do receptora 
estrogenowego. (3)

Obecnie zaproponowano klasyfikację 
substancji ED:

Kategoria 1: Substancje 
zaburzające gospodarkę 
hormonalną o udowodnionym  
działaniu
•     Substancje, co do których istnieją wia-

rygodne dowody na to, że niekorzystny 
wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt 
żyjących w środowisku naturalnym ma 
podłoże hormonalne lub 

•     substancje, co do których istnieją wia-
rygodne wyniki badań doświadczalnych 
wskazujące na to, że obserwowane nie-
korzystne działanie ma podłoże endo-
kryne. 

Kategoria 2: Substancje 
podejrzewane o właściwości 
zaburzające gospodarkę  
hormonalną
•     Substancje, co do których podejrze-

wa się, że efekty niekorzystne obser-
wowane u ludzi lub zwierząt żyjących  
w środowisku naturalnym mają podłoże 
hormonalne lub 

•     substancje, co do których istnieją wyniki 
badań doświadczalnych na zwierzętach 
wskazujące na to, że obserwowane 
niekorzystne skutki mają podłoże en-
dokrynne, ale istnieją „słabe punkty”  
w projekcie doświadczenia lub 

•     w sposobie jego prowadzenia, co obniża 
jakość opracowanych wniosków. (5) 

Aby można było ocenić zagrożenie wy-
nikające z kontaktu organizmu człowieka 
z substancjami ED, należy ustalić dla tych 
substancji bezpieczny próg. I tu zaczyna się 
problem, ponieważ naukowcy oraz specjali-
ści opowiadają się za dwoma odmiennymi 
stanowiskami.

Pierwszą grupę stanowią zwolennicy 
podejścia progowego, którzy twierdzą, że 
możliwe jest wyznaczenie progu działania 

Substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu 
hormonalnego

Dr Piotr Koziej
Dr nauk farmaceutycznych, Safety Assessor
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(np. NOAEL) w badaniach eksperymental-
nych i po uwzględnieniu odpowiednich 
współczynników określenie akceptowanego 
poziomu narażenia. Druga grupa to zwolen-
nicy podejścia bezprogowego. Uważają oni, 
że nie można wyznaczyć progu działania, 
albowiem każde narażenie stwarza ryzyko 
wystąpienia niekorzystnych skutków. 

Dyskusja wśród naukowców trwa i trud-
no przewidzieć, która koncepcja zwycięży – 
progowa czy bezprogowa. Autor osobiście 
ma nadzieję, że zwycięży pierwsza, ponie-
waż w przeciwnym razie przemysł kosme-
tyczny znajdzie się w dość trudnej sytuacji.
Dlaczego?

Szereg substancji stosowanych w wy-
robach kosmetycznych w testach in vitro 

oraz in vivo na myszach i szczurach (7, 8) 
wykazało działanie endokrynne. Dotyczy to 
parabenów, szeregu wyciągów ziołowych,  

np. z chmielu, siloksanów oraz niektórych 
filtrów UV, takich jak benzophenone-3, ho-
mosalate (HMS), 4-methyl-benzylidene cam-
phor (4-MBC), octyl-methoxycinnamate oraz 
octyl-dimethyl-PABA. (6) Jeżeli więc zostanie 
przyjęta koncepcja działania bezprogowego, 
wówczas substancje te zostaną zabronione 
do stosowania w wyrobach kosmetycznych.

Nikt nie kwestionuje, że surowce te 
mają działanie endokrynowe, jednakże 
warto przyjrzeć się tej kwestii bliżej. Przy-
kładowo: przy parabenach działanie to jest 
230 000 razy mniejsze niż działania 17-be-
ta-estradiolu. (6) W przypadku wyciągów 
roślinnych, chociażby sojowych – 50 000 
razy mniejsze.

Największe kontrowersje budzą filtry 
UV stosowane na skórę ze względu na ilość 
produktów obecnych na rynku, w których 
skład wchodzą. I tu dane są rozbieżne, jed-

nak generalnie we wszystkich publikacjach 
znajdujemy tę samą konkluzję – brak zagro-
żenia dla zdrowia człowieka. (9)

Niezwykle ważnym argumentem w wal-
ce o utrzymanie surowców kosmetycznych 
mogą być wyniki badań Wagnera i Oehl-
manna dowodzące, że nawet woda mineral-
na pakowana w butelki PET wykazuje dzia-
łanie endokrynowe z aktywnością 75,2 µg/l  
17-beta-estradiolu.

Pamiętajmy też, że niemowlęta, które 
nie tolerują mleka krowiego, karmione są 
preparatami przygotowanymi na bazie soi. 
A mimo to rosną one całkiem prawidłowo, 
rozwijają się i nie stwierdza się u nich zabu-
rzeń hormonalnych.
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Powszechność stosowania produktów kosmetycznych powoduje, 
że ich jakość nabiera coraz większego znaczenia. Ze względu na 

różnorodność warunków wytwarzania, a potem stosowania kosme-
tyków, przed wytwórcami tych produktów stoi konieczność zapew-
nienia wszelkich niezbędnych działań pozwalających uzyskać pro-
dukt o odpowiedniej jakości. Kosmetyki ze względu na swój skład 
stanowią często korzystne środowisko dla rozwoju drobnoustrojów. 
Do skażenia mikrobiologicznego może dojść już na etapie stoso-
wania surowców niezbędnych do ich produkcji (głównie roślinnych  
i zwierzęcych), a także w trakcie wytwarzania kosmetyków na linii 
produkcyjnej lub podczas późniejszego ich stosowania przez kon-
sumentów. Namnażające się drobnoustroje wytwarzają metabolity, 
które powodują zmiany właściwości fizykochemicznych kosmetyku 
przejawiające się m.in. zmianą ich barwy, zapachu, pH, konsystencji 
czy składu chemicznego. Jednocześnie mogą pojawić się toksyny, w 
tym bardzo niebezpieczne endotoksyny bakterii Gram - ujemnych, 
powodujące niebezpieczne w skutkach objawy kliniczne u osób 
stosujących dany kosmetyk. Zagrożenia mikrobiologiczne stawiają 
zatem przed wytwórcami konieczność posiadania wiedzy służącej 
eliminowaniu wszelkich potencjalnych zagrożeń skażenia wyrobu 
kosmetycznego i tym samym wytwarzania bezpiecznego produktu. 
Z tego względu niezbędnym stało się m.in. stosowanie substancji 
konserwujących i opakowań minimalizujących możliwość skażenia 
kosmetyków drobnoustrojami [4]. Ponadto wprowadzono wytyczne 
w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki produktów 
kosmetycznych, które opisano w Przewodniku Dobrych Praktyk  
Produkcji (GMP) [6]. 

W przypadku, kiedy wszystkie działania mające chronić konsu-
menta nie będą wystarczające, może dojść do wzrostu drobnoustro-
jów, w tym również mikroorganizmów chorobotwórczych i powsta-
wania infekcji u użytkowników kosmetyku. 

Wśród najczęściej pojawiających się infekcji, wyróżnia się te spo-
wodowane przez Pseudomonas aeruginosa. Są to Gram - ujemne, 

oksydazo - dodatnie pałeczki niefermentujące laktozy o prostym 
lub nieznacznie zakrzywionym kształcie. Ich komórki są dość duże 
i urzęsione jedno- lub wielobiegunowo. Należą do bakterii bez-
otoczkowych i nieprzetrwalnikujących. Drobnoustroje te wykazują 
metabolizm tlenowy i w naturalnych warunkach bytują w wodzie, 
glebie, żywności i ściekach [1, 9]. Wykazują zdolność do przeżywania 
w trudnych warunkach środowiskowych, m.in. ze względu na małe 
wymagania odżywcze i szerokie spektrum temperatur wynoszące 
od 4 – 44° [9], a nawet 45°C [1] oraz dużą tolerancję na zasolenie [9]. 
Pałeczka Pseudomonas aeruginosa na agarze odżywczym i agarze z 
krwią rośnie w postaci dużych, szarobrązowożółtych, błyszczących 
kolonii o nieregularnym brzegu z wyniesionym środkiem, a otocze-
nie kolonii barwi się na żółtozielono lub zielononiebiesko [8]. Identy-
fikacja fenotypowa tego gatunku jest stosunkowo prosta – cechami 
różniącymi Pseudomonas aeruginosa od innych gatunków rodzaju 
Pseudomonas sp. jest m.in. wytwarzanie barwnika – piocyjaniny 
dyfundującego do podłoża i mającego barwę od jasnozielonej do 
ciemnoniebieskiej oraz zdolność do wzrostu w temperaturze 42°C 
[8]. Szczepy Pseudomonas aeruginosa wykazują oporność na szeroki 
zakres antybiotyków oraz środki dezynfekcyjne, przez co stanowią 
poważny problem epidemiologiczny [2, 9]. Oporność tych bakterii 
przejawia się w uruchamianiu mechanizmów odpowiedzialnych za 
obniżenie aktywności bójczej stosowanych substancji, m.in. poprzez 
zmniejszenie przepuszczalności błon komórkowych i zablokowanie 
transportu związków bójczych do wnętrza komórki, pogrubienie 
warstwy mureiny w ścianie komórkowej, która daje mechaniczną 
ochronę przed działaniem czynników szkodliwych, usuwanie związ-
ku szkodliwego na zewnątrz komórki z udziałem białek oraz synte-
zę enzymów rozkładających dany związek w komórce. Ten ostat-
ni mechanizm stanowi element oporności naturalnej (wrodzonej) 
charakterystycznej dla Pseudomonas aeruginosa np. w stosunku do 
czwartorzędowych soli alkiloamoniowych, będących składnikiem 
środków dezynfekcyjnych. Powstałe w wyniku działania enzymów 

Część I – Pseudomonas aeruginosa
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związki stają się wówczas źródłem węgla i energii do wzrostu ko-
mórek opornych na działanie dezynfektanta. W praktyce, u Pseu-

domonas aeruginosa najczęściej występuje oporność nabyta (feno-
typowa) będąca wynikiem selekcji lub adaptacji mikroorganizmów 
do szkodliwych warunków środowiska. Początkowo drobnoustroje 
w odpowiedzi na działanie dezynfektanta nabywają oporność w wy-
niku samorzutnych mutacji. Pod wpływem czynników szkodliwych 
zostają zniszczone jedynie wrażliwe komórki, natomiast oporne 
rozwijają się nadal i stanowią populację niewrażliwą na dany śro-
dek dezynfekcyjny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedokładne 
mycie skutkujące wytworzeniem biofilmu czy też stosowanie dezyn-
fektantów w zbyt niskich stężeniach. Wskutek tego drobnoustroje 
wytwarzają dodatkowe warstwy lipidów na powierzchni komórki, co 
skutecznie je uszczelnia i tym samym ogranicza kontakt preparatu z 
komórką [2, 9]. Ponadto szczepy Pseudomonas aeruginosa wykazują 
tzw. oporność krzyżową na środki dezynfekcyjne, których substancją 
czynną są czwartorzędowe sole amoniowe (bromek benzalkoniowy) 

oraz chloroheksydyna (pochodna guanidyny) – w tym przypadku 
szczepy oporne na jeden z preparatów są jednocześnie mniej wraż-
liwe na drugi preparat.

Pałeczki Pseudomonas aeruginosa to organizmy typowo wodne, 
zatem łatwo mogą się namnażać z preparatach kosmetycznych, 
których składnikiem jest woda [2, 9]. Z tego też powodu zaleca się 
badanie wody w zakładach produkujących kosmetyki na obecność 
tych drobnoustrojów [5]. Na zakażenie podatne są również surow-
ce do produkcji kosmetyków, jak i same wyroby kosmetyczne już 
podczas ich stosowania. Ze względu chociażby na wilgoć i wysoką 
temperaturę panującą w miejscu przechowywania kosmetyków (np. 
łazienka), są one szczególnie narażone na zakażenie Pseudomonas 

aeruginosa, zwłaszcza, gdy opakowanie nie ogranicza całkowicie 
kontaktu produktu ze środowiskiem. W literaturze opisano przypa-
dek poważnej infekcji spowodowanej przez te pałeczki u niemowląt 
na oddziale noworodkowym wskutek skażenia kremu do rąk sto-
sowanego przez personel szpitala [cyt. 4]. Ponadto drobnoustroje 

reklama
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te można izolować z kosmetyków kolorowych, takich jak np. tusze 
do rzęs czy cienie do powiek [cyt. 4]. Obserwacje Behravana i wsp. 
z 2000 r. [cyt. 4] wskazują, że wraz z upływem czasu stosowania 
produktów kosmetycznych drastycznie wzrastał odsetek ich skaże-
nia m.in. bakteriami Pseudomonas aeruginosa. Bakterie te są czyn-
nikiem etiologicznym m.in. schorzeń oczu, powodując wrzodziejące 
zapalenie rogówki oka, a także uszu i zakażeń przyrannych. Ponadto 
wywołują zakażenia układu oddechowego i OUN, zapalenia szpiku 
kości i stawów, wsierdzia i osierdzia oraz wiele innych. Najczęściej 
do infekcji tymi bakteriami dochodzi w stanach zmniejszonej od-
porności organizmu. Rezerwuarem pałeczek jest człowiek, a jego 
nosicielstwo w przewodzie pokarmowym może wynosić do 15% 
populacji [2, 4, 8, 9]. 

Z uwagi na fakt, że produkty kosmetyczne nie są jałowe i tym 
samym zachodzi niebezpieczeństwo ich skażenia na etapie produkcji 
i późniejszego stosowania, wprowadzono międzynarodową normę 
ISO/DIS 17516, w której ustalono limity mikrobiologiczne dla pro-
duktów kosmetycznych [3]. Limity te zakładają m.in. nieobecność 
Pseudomonas aeruginosa w 1g lub 1ml produktu specjalnego zasto-
sowania dla dzieci poniżej 3 r.ż. i w okolice oczu oraz tzw. innych pro-
duktów [3]. Już sam fakt umieszczenia tego drobnoustroju na liście 
patogenów mogących powodować skażenia mikrobiologiczne ko-
smetyków świadczy o tym, jak poważne konsekwencje dla zdrowia 
mogą powodować te bakterie. Z uwagi na możliwe zanieczyszczenie 
produktów kosmetycznych przez Pseudomonas aeruginosa, koniecz-
ne jest określanie ich obecności zgodnie z zaleceniami normy PN-
-EN ISO 22717:2010 [7]. Po uprzednim namnożeniu drobnoustrojów 
(zawartych w kosmetykach) na pożywce bulionowej zawierającej 
neutralizatory substancji konserwujących, przesiewa się badany ma-
teriał na selektywną pożywkę agarową z cetrymidem w celu izolacji 
kolonii. Dzięki obecności w pożywce chlorku magnezu i siarczanu po-
tasu, Pseudomonas aeruginosa wytwarza barwnik piocyjaninę, który 
dyfunduje do podłoża. Dodatkowo wytwarzany jest inny barwnik - 
piowerdyna, którego synteza jest skutkiem braku jonów żelaza w 
podłożu. Zawarty w pożywce cetrymid jest czwartorzędowym związ-
kiem amonowym, który hamuje wzrost wielu drobnoustrojów Gram 
- dodatnich i niektórych Gram – ujemnych. Pseudomoas aeruginosa 
rośnie w postaci gładkich kolonii o jasno zielonkawym zabarwieniu 
(zdj. 1) i wykazuje fluorescencję w świetle UV. 

W celu identyfikacji Pseudomonas aeruginosa zgodnie z Normą 
[7], przeprowadza się barwienie metodą Grama, które pod mikrosko-
pem powinno dać kolonie w kształcie pałeczek o czerwono - różowym 
zabarwieniu (intensywność wybarwienia jest uzależniona od czasu 
ekspozycji komórki bakteryjnej na barwnik). Następnie, zgodnie z za-
pisami Normy [7], potwierdza się obecność badanych drobnoustrojów 
przeprowadzając test na wykrywanie enzymu oksydazy cytochromo-
wej. Enzym ten wytwarzany przez Pseudomonas aeruginosa reaguje z 
chlorowodorkiem tetrametylo-p-fenylenodiaminy, którym impregno-
wany jest pasek testowy, lub też odczynnik ten może być dostępny w 
formie ampułki z zakraplaczem (pełna oferta produktowa dostępna u 
autorów). Test powinien dać wynik pozytywny, o czym świadczy po-
jawienie się niebiesko – fioletowego zabarwienia. Bardzo ważne jest, 
by kolonia do badania była pobrana z pożywki nieselektywnej pozba-
wionej barwników, a przede wszystkim węglowodanów, szczególnie 
jeśli mikroorganizm fermentuje lub utlenia cukry, bowiem niskie pH 
badanej kolonii i otaczającego podłoża może dawać fałszywie ujem-
ne wyniki. Nie należy również do tego badania stosować pożywek 
z krwią, ponieważ krwinki czerwone wytwarzają oksydazę cytochro-
mową dając tym samym fałszywie dodatnie wyniki. Do przenoszenia 
kolonii bakteryjnej na paski nie należy stosować ez niklowanych lub 
chromowanych (jedynie platynowe lub plastikowe), ponieważ zawie-
rają one żelazo, które katalizuje reakcję oksydacji z odczynnikiem na 
oksydazę, dając fałszywie dodatnie wyniki. 

Począwszy od etapu produkcji, kosmetyk narażony jest na za-
nieczyszczenie drobnoustrojami. Ustawodawstwo nie określa jed-
noznacznie, w jaki sposób producent ma zabezpieczyć zarówno 
surowiec, jak i linie produkcyjne przed możliwym skażeniem mikro-
biologicznym. Istotnym jest przestrzeganie zasad GMP [6], co ogra-
nicza kontakt surowców i produktu z potencjalnie niebezpiecznym 
materiałem biologicznym. Dodatkowo prowadzone są badania czy-
stości mikrobiologicznej kosmetyków, zarówno na etapie produkcji, 
jak i po nim. Działaniom niepożądanym związanym z nieodpowied-
nim użytkowaniem kosmetyku powinny zapobiegać środki konser-
wujące, będące jego składnikiem. W przypadku, kiedy wszystkie te 
działania nie będą wystarczające, może dojść do skażenia mikrobio-
logicznego wyrobu kosmetycznego. Ważne jest, by zarówno produ-
cenci, jak i konsumenci dążyli do zapobiegania wszelkim ubocznym 
skutkom spowodowanym przez produkt kosmetyczny, zatem odpo-
wiedzialność za potencjalne zagrożenie skażeniem mikrobiologicz-
nym leży zarówno po stronie producenta, jak i konsumenta [1]. 
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   Zapachy  
stosowane w kosmetykach a bezpieczeństwo konsumentów

Agnieszka Nnolim
EUROTOX Register Toxicologist, Safety Assessor

Kompozycje zapachowe oraz pochodne zapachów 
stanowią ważną cześć formulacji kosmetycznych,  
nie tylko pod względem jakości, ale przede wszystkim 
pod względem bezpieczeństwa gotowego produktu. 
Podkreśla się, że kompozycje zapachowe, olejki 
eteryczne oraz aromaty, powszechnie stosowane  
w kosmetykach, to surowce zawierające substancje 
zapachowe. Do składników zapachowych zaliczane są 
alergeny lub inaczej mówiąc substancje uczulające, 
jeżeli nie są one wcześniej usunięte z produktu  
w wyniku procesu rafinacji, czyli oczyszczenia.

Standardowa kompozycja zapachowa, prawdopodobnie zawiera 
ponad sto różnych substancji chemicznych, które objęte są naj-

częściej tajemnicą handlową. Jednak podstawowa wiedza na temat 
kompozycji zapachu jest niezbędna, aby zadecydować o bezpie-
czeństwie produktu kosmetycznego. 

Ważnym wymaganiem Rozporządzenia WE Nr 1223/2009, które 
jest nota bene kontynuacją siódmej poprawki do Dyrektywy Kosme-
tycznej 76/768/EWG, jest włączenie materiałów zapachowych (aler-
genów) do składu INCI na etykiecie wtedy, gdy są zawarte w pro-
duktach gotowych  spłukiwalnych, powyżej 0.01% lub w produktach 
niespłukiwalnych, powyżej 0.001%. Zgodnie z wymaganiami tekstu 
prawa kosmetycznego należy obowiązkowo deklarować na opako-
waniu kosmetycznym 26 substancji, znajdujących się w Załączniku 
III Rozporządzenia z tytułem „Wykaz substancji, które mogą być 
zawarte w produktach kosmetycznych, wyłącznie z zastrzeżeniem 
określonych ograniczeń”, jeśli występują w odpowiednim stężeniu, 
jak opisano powyżej. (Tabela na następnej stronie). 

Wykaz substancji uczulających typowych dla produktów kosme-
tycznych nie jest jedyną rzeczą braną pod uwagę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa produktu stosowanego przez użytkownika. Prze-
prowadzenie szczegółowej oceny zapachu, to głownie analiza do-
kumentów dostarczonych przez dostawców, śledzenie poprawek do 
Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i opakowania 
substancji i mieszanin oraz standardów IFRA. Poza tym obszerna 
wiedza na temat aktualnych  wyników badań epidemiologicznych 
lub zarejestrowanych przypadków kontaktowego zapalenia skóry. 

Uczulenia 
Kontaktowe zapalenie skóry to najczęstszy problem wynikający 

ze stosowania preparatów  kosmetycznych. Według danych opinii 
naukowych na temat alergenów zapachowych w kosmetykach po-
daje się, że wśród europejskiej populacji około 16 % pacjentów z eg-

zemą jest uczulona na składniki kompozycji zapachowych. Ponadto, 
zostało oszacowane na postawie dalszych badań, że częstotliwość 
występowania kontaktowego zapalenia skóry w ogólnej populacji  
w Europie wynosi od 1-3%. 

Jak wiadomo dostępne na rynku środki oraz kosmetyki zapa-
chowe mogą wywołać kontaktowe zapalenie skóry na podstawie 
testu skórnego (plastrowego) oraz symulowanych warunków użyt-
kowania.  W związku z tym odpowiednie procedury diagnostycz-
ne i informacje o pacjencie są fundamentem w prewencji wtórnej 
alergii kontaktowej. Naukowa komisja ds. Bezpieczeństwa, zidenty-
fikowała  w roku 1999 listę 26 alergenów zapachowych, z dobrze 
rozpoznanym  potencjałem alergicznym, dla których informacje  
o ich obecności muszą być podane do wiadomości konsumentów  
na opakowaniach produktów. 

Niewątpliwie, wykaz alergenów okazał się ważnym aspektem 
w postępowaniu klinicznym pacjentów, którzy wykazują alergię na 
jedną lub więcej substancji, z listy 26 związków chemicznych sub-
stancji zapachowych. Wykaz 26 materiałów zapachowych przyczynił 
się także do zwiększenia korzyści dla pacjentów z alergią na niektó-
re z substancji uczulających, poprzez ich identyfikację w składzie 
kosmetyku, i przez to możliwość ich uniknięcia. 

Hipoalergiczność
Nie ma standardu lub definicji, które regulują stosowanie termi-

nu „kosmetyk hipoalergiczny”, zarówno w prawie europejskim, jak 
i amerykańskim. Mimo to obserwuje się wzrastający popyt na pro-
dukty hipoalergiczne. Termin hypoalergiczny ma stanowczo klinicz-
ne znaczenie i dotyczy produktów o małym potencjale alergicznym. 
Zauważa się, że procentowo mała grupa populacji wykazuje nega-
tywną reakcję na produkty, jednak osoby z atopowym typem skó-
ry specjalnie wybiorą zakup produktów hipoalergicznych. Dlatego 
też bardzo ważnym elementem, wziętym pod uwagę przez Safety  
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Assessora podczas oceny hipoalergicznej, według kryterium, o któ-
rym będzie mowa poniżej, jest fakt, że jednostki, które użyją takiego 
produkt nie będą reprezentowane przez ogólną grupę populacji, ale 
przez wysoki odsetek ludzi ze skłonnościami atopowymi. 

Na ogół uważa się, że produkt hipoalergiczny przygotowywa-
ny jest w taki sposób, aby zapewnić minimalny lub całkowity brak  
ryzyka spowodowania alergii u konsumentów. Wiele czynników 
może przyczynić się do tej oceny m.in. brak substancji o potencjale 
uczulającym. Substancje, które posiadają pewien potencjał uczula-
jący na podstawie ilości śladowych w składnikach kosmetycznych 
powinny, jeśli jest to technicznie możliwe, być oczyszczone w taki 
sposób, aby zapewnić brak takich zanieczyszczeń. W przypadku 
kompozycji zapachowych, aromatów oraz olejków eterycznych 
ich obecność w produkcie gotowym nie powinna być w stężeniu, 
które determinuje wykaz alergenów z grupy 26 substancji uczula-
jących, oraz które zostały zidentyfikowane przez Rozporządzenie  
WE Nr 1223/2009 o produktach kosmetycznych. Niezależnie od po-
wyższego, wszystkie kompozycje zapachowe muszą być obecne na 
poziomie co najmniej 10-krotnie niższym, niż te wykazujące brak 
wywołania alergii u ludzi. Natomiast zalecany poziom konserwan-
tów wykazujących właściwości alergizujące nie powinien wynosić 
więcej, niż 50% ich legalnie dopuszczalnego stężenia w gotowym 
produkcie kosmetycznym. We wszystkich przypadkach poziom ten 
powinien być niższy niż poziom, który wykazuje negatywne skutki 
uboczne w grupie 1% badanej populacji, na podstawie danych der-
matologicznych i/lub epidemiologicznych.

Składniki naturalne
Pochodne roślin były stosowane w preparatach kosme-

tycznych od tysięcy lat, a ich użycie przez technologów nadal 
wzrasta ze względu na ich korzystne właściwości. Informacje 
toksykologiczne na ich temat są jednak często bardzo skrom-
ne, a charakterystyka chemiczna uboga. Ważne jest jednak 
podkreślenie faktu, że rośliny charakteryzują się komplekso-
wym składem chemicznym, wraz z możliwością produkowania 
toksyn, wywoływania podrażnień oraz alergii - jako rozwiniętej 
formy ochronnej. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ogromny 
odsetek najbardziej toksycznych związków jest pochodną natu-
ralnych substancji, dlatego też ocena „naturalnych” składników  
w preparatach powinna być szczegółowo przeprowadzona przez 
eksperta oceniającego produkt kosmetyczny. 

Bezpieczeństwo 
Alergia skórna jest chorobą zapalenia skóry, charakteryzującą 

się rumieniem, obrzękiem i pęcherzykami, występującymi w fa-
zie ostrej. Jeśli narażenie na alergen, czyli substancję uczulającą 
znajdującą się w produkcie, jest kontynuowane, to może dojść to 
rozwoju przewlekłego stanu ułuskowienia oraz bolesnych pęknięć 
skóry [Zdjęcie]. Kontaktowe zapalenie skóry, wywołane składnikami 
zapachowymi, jest najczęściej powodowane przez produkty kosme-
tyczne i zwykłe, dotyczy to skóry twarzy i/lub rąk. Zawartość pro-
centowa substancji uczulających (alergenów) powinna być zatem 
w obrębie rekomendowanej granicy bezpieczeństwa, biorąc pod 
uwagę zawartość procentową składników w gotowym produkcie, 
przy przyjętym współczynniku bezpieczeństwa 10. Uważa się jed-
nak, że znacznie dokładniejszą metodą analizy stopnia wywołania 
lub aktywizacji często ujawnienia reakcji uczuleniowej, jest metoda 
analizy powierzchni skórnej aplikacji składnika, który jest albo skla-
syfikowany, jako mogący wywołać reakcje uczulające w kontakcie 

SUBSTANCJE MOGĄCE 
POWODOWAĆ ALERGIE

CAS NO UWAGI

Amyl cinnamal 122-40-7
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Benzyl alcohol 100-51-6
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Cinnamyl alcohol 104-54-1
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Citral 5392-40-5
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Eugenol 97-53-0
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Hydroxy-citronellal 107-75-5
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Isoeugenol 97-54-1
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Amylcin-namyl alcohol 101-85-9
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Benzyl salicylate 118-58-1
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Cinnamal 104-55-2
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Coumarin 91-64-5
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Geraniol 106-24-1
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Hydroxy-methylpentylcyc-
lohexenecarboxaldehyd

31906-04-4
Dobrze rozpoznany 

alergen konsumencki

Anisyl alcohol 105-13-5
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

Benzyl cinnamate 103-41-3
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

Farnesol 4602-84-0
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

2-(4-tert-Butylben-
zyl) propionald-hyd

(Lilial) / Butylphenyl-
Methylpropional

80-54-6
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

Linalool 78-70-6
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

Benzyl benzoate 120-51-4
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

Citronellol 106-22-9
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

Hexyl cinnam-aldehyd 101-86-0
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

d-Limonene 5989-27-5
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

Methyl heptin carbonate 111-12-6
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

3-Methyl-4-(2,6,6-tri-
methyl-2-cyclohexen-
1-yl)-3-buten-2-one

Alpha-Isomethyl Ionone

127-51-5
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

Oak moss and tre-
emoss extract

90028-68-55
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki

Treemoss extract 90028-67-4
Rzadziej spotykany 

alergen konsumencki
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“Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry [Allergic contact der-

matitis (ACD)] zależy głównie od aktywacji specyficznych alerge-

nów Tcells. (..) Etap ujawnienia rozpoczyna się w momencie po-

nownej ekspozycji na alergen (prowokacja) i powoduje kliniczną 

manifestację kontaktowego zapalenia skóry. Cały proces wymaga 

etapu indukcji od około 10 dni do kilku tygodni, natomiast faza 

ujawnienia [elicitation] reakcji rozwija się w ciągu 1-2 dni” (ref. 
SCCS/1459/11 – tekst tłumaczony).

Podsumowanie
Identyfikacja 26 alergenów z roku 1999, to tylko namiastka tego, 

na co możemy być narażeni w wyniku używania produktów kosme-
tycznych. Komitet naukowy ds. Bezpieczeństwa konsumentów opu-
blikował w grudniu 2011r. dokument na temat alergenów zapacho-
wych w kosmetykach, identyfikując ponad 100 substancji chemicz-
nych spotykanych w kosmetykach o udokumentowanym potencjale 
alergicznym. Dlatego też tak ważne jest, aby zdobyć zaufanie konsu-
mentów, wprowadzając nowe, innowacyjne produkty na rynek i jed-
nocześnie gwarantując ich bezpieczeństwo. Nie bez powodu duże 
doświadczenie oraz wiedza w przeprowadzeniu oceny bezpieczeń-
stwa, oceny hipoalergicznej produktów oraz profesjonalne doradz-
two w ustaleniu właściwego kierunku badań dermatologicznych, 
to bez wątpienia gwarancja tego, że produkty pozyskają uznanie  
i zostaną dobrze odebrane przez konsumentów, nie tylko w kraju, 
ale także i na świecie.
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ze skórą (klasyfikacjaR43), bądź na podstawie publikacji klinicznych 
(dermatologicznych) wykazuje własności uczulające. 

Warto także zaznaczyć, że składniki kompozycji zapachowej nie 
powinny być sklasyfikowane wg Rozporządzenia w sprawie kla-
syfikacji, oznakowania i opakowania substancji i mieszanin, jako 
substancje rakotwórcze. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia  
WE Nr 1223 / 2009 o produktach kosmetycznych substancje sklasy-
fikowane, jako CMR (rakotwórcze, mutagenne lub działające szko-
dliwie na rozrodczość) są zakazane w produktach kosmetycznych, 
z wyjątkiem sytuacji, kiedy substancja została pozytywnie zaopi-
niowana przez europejskie jednostki naukowe, cytat treści tekstu 
prawnego poniżej:

“Ze względu na niebezpieczne właściwość substancji sklasyfi-

kowanych, jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie 

na rozrodczość (CMR), kategorii 1A, 1B i 2 w rozumieniu rozporzą-

dzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin(2)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1. (2), ich użycie 

w produktach kosmetycznych powinno być zakazane. Jednak ponie-

waż niebezpieczna właściwość danej substancji nie koniecznie w każ-

dym przypadku niesie za sobą ryzyko, należy umożliwić zezwalanie 

na stosowanie substancji sklasyfikowanych, jako CMR 2, jeżeli SCCS 

stwierdził, biorąc pod uwagę narażenie i stężenie, że ich stosowanie w 

produktach kosmetycznych jest bezpieczne, jeżeli podlegają one ure-

gulowaniom Komisji zawartym w załącznikach do niniejszego rozpo-

rządzenia. W odniesieniu do substancji sklasyfikowanych, jako CMR 

1A lub 1B, stosowanie tych substancji w produktach kosmetycznych 

powinno być możliwe w wyjątkowych wypadkach, – jeżeli substan-

cje te spełniają wymogi bezpieczeństwa żywności, między innymi w 

skutek występowania w stanie naturalnym w żywności oraz jeżeli nie 

istnieją dla nich odpowiednie substancje do nich alternatywne – pod 

warunkiem, że zostały uznane przez SCCS za bezpieczne przy stoso-

waniu w produktach kosmetycznych. Jeżeli warunki takie są spełnio-

ne, Komisja powinna zmienić odpowiednie załączniki do niniejszego 

rozporządzenia w ciągu 15 miesięcy po sklasyfikowaniu substancji, 

jako substancji CMR kategorii 1A lub 1B na mocy rozporządzenia (WE) 

nr 1272/2008. Substancje takie powinny być stale poddawane prze-

glądom przez SCCS” (ref. WE Nr 1223 / 2009)

Podkreśla się także, że w badaniach dermatologicznych i bada-
niach kontaktowych (np. półotwartych) musi być wzięta pod uwa-
gę ocena stanu obrzęku skóry (oedema), a nie jedynie erytema, 
czyli rumień. Podstawowa zasada fizjologiczna ciała człowieka jest 
taka, że podczas reakcji zapalnej (z ang.inflammation), spowodo-
wanej reakcją alergiczną, pojawiają się oznaki zaczerwienienia, 
wraz z gorącem oraz obrzękami “Alergiczne kontaktowe zapalenie 
skóry jest zapalną chorobą skóry charakteryzującą się rumieniem, 
obrzękiem i pęcherzykami w fazie ostrej „(ref. SCCS/1459/11  
– tekst tłumaczony). 

Przeprowadzone badanie dermatologiczne nie powinno zatem 
demonstrować jedynie braku zaobserwowanych reakcji rumienia, 
ale przede wszystkim brak (lub wystąpienie) reakcji obrzęku skóry. 
Podkreśla się także, że proces wywołania reakcji uczuleniowej może 
zajmować od paru dni do kilku tygodnia, dlatego też powinno się 
przeprowadzać badania w takich warunkach oraz w taki sposób, 
aby odzwierciedlić rzeczywistą sytuację narażenia na badany pro-
dukt. Spełnienie tych warunków zapewni wiarygodność przeprowa-
dzonego badania.
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Wskazania do zastosowania makijażu 
korekcyjnego mogą mieć podłoże 

kosmetyczne (cienie pod oczami, przebar-
wienia, rozszerzone naczynia, zasinienia  
i zażółcenia skóry) lub medyczne.  
Kamuflaż pozwala ukryć zmiany po-
wstałe na skutek chorób dermatolo-
gicznych, takich jak bielactwo, trądzik, 

łuszczyca, rumień, łojotokowe zapalenie 
skóry, ostuda. Ponadto makijaż medycz-
ny może być stosowany w przypad-
ku zmian wrodzonych, pourazowych  
i pooperacyjnych (blizny, naczyniaki, 
zmiany pigmentacyjne, tatuaże), po-
zwala ukryć ślady po zabiegach der-
matochirurgicznych oraz po bardziej 

inwazyjnych operacjach typu prze-
szczep skóry lub rekonstrukcja twarzy 
[1,2,4]. Obecnie kamuflaż może być nie 
tylko uzupełnieniem leczenia chorób  
z objawami skórnymi, ale także staje się 
alternatywą dla zabiegów z zakresu chi-
rurgii plastycznej [1,3]. Pozwala zamasko-
wać oznaki choroby czy doznanego urazu, 

mgr inż. Bożena Tyszczuk, mgr Karolina Pitera, dr Justyna Żerańska
Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris

Makijaż jest sztuką, która stanowi odzwierciedlenie odwiecznego dążenia człowieka do poprawy wyglądu 
zewnętrznego. Dzięki różnorodnym technikom makijażu możliwe jest podkreślenie naturalnego piękna oraz 
wydobycie walorów twarzy i ciała [1,2]. Makijaż może być wykorzystywany nie tylko w celach estetycznych, ale 
również jako uzupełnienie leczenia wielu chorób skóry. Do zamaskowania niedoskonałości stosuje się makijaż 
korekcyjny lub makijaż medyczny. Termin ten został wprowadzony z końcem lat 60. ubiegłego wieku w USA. Później 
zaczęto stosować go we Francji, Anglii i innych krajach europejskich. 
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przywracając skórze zdrowy i piękny wy-
gląd [1,4].

Wykonanie makijażu korekcyjnego 
wymaga zastosowania odpowiednich  
i przeznaczonych do tego celu produktów 
kosmetycznych. Przeważnie są to produk-
ty dedykowane cerze wrażliwej. Powinny 
cechować się takimi walorami, jak: bardzo 
dobre właściwości kryjące, łatwość apli-
kacji i rozprowadzania, trwałość i odpor-
ność na ścieranie. Nie powinny natomiast 
stwarzać efektu sztucznej maski oraz 
mieć działania komedogennego [1,3,5]. 

Ocenę skuteczności krycia kosmety-
ków korekcyjnych można przeprowadzić 
metodami subiektywnymi (samoocena) 
lub obiektywnymi (instrumentalnie).

Współczesna kosmetologia dysponu-
je coraz większą paletą urządzeń, które  

w rzetelny i obiektywny sposób umożli-
wiają taką ocenę.

Instrumentalne metody oceny 
poziomu krycia niedoskonałości 
skóry przy zastosowaniu kosme-
tyków do makijażu korekcyjnego

Do aparaturowej oceny poziomu krycia 
preparatu korekcyjnego można wykorzy-
stać szereg urządzeń, a wśród nich: Visio 
Face® Courage+Khazaka, VISIA® Comple-
xion Analysis Canfield Scientific Inc. oraz 
FotoFinder Systems Inc. 

VisioFace® Courage+Khazaka 
electronic GmbH

VisioFace® służy do obrazowania skóry 
twarzy. Możliwe jest porównywanie zdjęć 
wykonanych w różnym czasie, ale konieczne 

jest uwzględnienie różnych czynników mogą-
cych wpłynąć na uzyskany obraz np. oświe-
tlenie zewnętrzne, pozycja twarzy, jej mimika,  
a nawet ubranie. Oprogramowanie umoż-
liwia analizę rozszerzonych porów, przeba-
wień, kolorytu skóry oraz zmarszczek. System 
umożliwia wykonie zdjęć w technice 3D, a do 
oświetlenia twarzy badanych osób stosuje 
się wyłącznie światło białe. Oprogramowanie 
umożliwia nałożenie specjalnego filtru na wy-
konane uprzednio zdjęcia w celu uzyskania 
efektu zbliżonego do UV. Tego typu zdjęcia 
w najlepszy sposób obrazują posłoneczne 
uszkodzenia skóry oraz przedwczesne objawy 
starzenia [6]. Przykładem zdjęcia przekształ-
conego na obraz „UV-like” jest zdjęcie 1.  
Po aplikacji fluidu kryjącego można wizualnie 
zaobserwować znacznie mniejszą widoczność 
zmian pigmentacyjnych.

Makijaż 
korekcyjny 

w praktyce kosmetologa
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VISIA® Complexion Analysis
System Visia® zbudowany jest  

z odpowiednio zaprojektowanej kabiny,  
w której wykonywane są zdjęcia w po-
wtarzalnych warunkach oświetlenia.  
W kabinie znajdują się również ogra-
niczniki na czoło i brodę, które poma-
gają w odpowiednim ustawieniu twarzy 
osoby badanej. Przy kolejnych zdjęciach 
wczytywany jest zarys poprzedniego 
zdjęcia, co jest pomocne w analogicz-
nym ustawieniu fotografowanej osoby. 
Po zestawieniu zdjęć „przed” i „po” 
analizowany jest ten sam obszar twarzy, 
sporadycznie zdarzają się rozbieżności. 
System Visia® umożliwia wizualną i licz-
bową analizę przebarwień w świetle wi-
dzialnym, przebarwień UV, zmarszczek, 
porów, porfiryn, zaczerwienienia skóry  
i jej tekstury. Uzyskane wyniki odnoszo-
ne są do populacji w określonym wieku, 
płci i rasie. 

Zdjęcia twarzy można wykonywać  
w trzech pozycjach przy oświetleniu 
światłem białym (wizualizacja przebar-
wień, zmarszczek, porów i topografii skó-
ry), światłem UV (wizualizacja porfiryn  
i przebarwień) oraz światłem o polary-
zacji krzyżowej w technologii RBX® (wi-
zualizacja rozszerzonych naczyń krwio-
nośnych i przebarwień). 

Po analizie wykonanych zdjęć otrzy-
mujemy dane w postaci wyniku oraz 
liczby cech. Wynik obrazuje całkowity 
rozmiar, obszar oraz intensywność wy-
stępowania analizowanego parametru. 
Liczba cech wskazuje ilość zmian bez 
względu na ich rozmiar lub intensyw-
ność [7]. 

Do oceny krycia zmian skórnych po 
zastosowaniu fluidu korekcyjnego wy-
konano analizę stopnia zaczerwienie-
nia skóry, a także liczby i intensywno-
ści przebarwień w świetle o polaryzacji 
krzyżowej w technologii RBX® (zdjęcie 2 
i 4). Zdjęcia wykonane w świetle o po-
laryzacji krzyżowej w technologii RBX® 

pozwalają wykryć zmiany barwnikowe 
w głębszych warstwach skóry. 

Koloryt skóry zobrazowano także  
w świetle UV (zdjęcie 3). Do prezen-
towania skupisk melaniny, będących 
wynikiem działania promieniowania 
słonecznego wykorzystuje się światło 
ultrafioletowe. Uzasadnieniem tego jest 
fakt, iż melaninę cechuje selektywna 
absorpcja promieniowania UV. 

Fot. 1. 
Probantka 1 o cerze naczynkowej z przebarwieniami przed aplikacją (lewe zdjęcie) i po aplikacji fluidu 
kryjącego (prawe zdjęcie) w technice „UV-like” (VisioFace®)

Fot. 2. 
Probantka 2 z przebarwieniami pozapalnymi przed aplikacją (lewa strona) i po aplikacji fluidu kryjącego 
(prawa strona) w świetle o polaryzacji krzyżowej w technologii RBX® (VISIA®)

Fot. 3. 
Probantka 2 z przebarwieniami pozapalnymi przed aplikacją (lewa strona) i po aplikacji fluidu kryjącego 
(prawa strona) w świetle UV (VISIA®)
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Po nałożeniu fluidu kryjącego rozmiar, 
obszar i intensywność przebarwień poza-
palnych (wynik) zmniejszyły się o 46,3%, 
natomiast ilość tego rodzaju przebarwień 
(liczba cech) uległa redukcji o 47% (fot. 2).

Liczba porównawcza (odniesienie do 
populacji osób w określonym wieku, płci  
i rasie) uległa znacznej poprawie. Przed 
testem ponad połowa kobiet w wieku 
osoby badanej miała mniej przebarwień, 
zaś po aplikacji fluidu już tylko 9%. Ozna-
cza to, iż po nałożeniu fluidu kryjącego 
probantka znalazła się w populacji o zni-
komej widoczności przebarwień.

Na zdjęciu 3 widoczne są przebar-
wienia posłoneczne znajdujące się w 
powierzchniowych warstwach skóry. Po 
zastosowaniu makijażu korekcyjnego 
rozmiar, obszar i intensywność przebar-
wień posłonecznych (wynik) zmniejszy-
ły się o 34%, natomiast ilość tego ro-
dzaju przebarwień (liczba cech) uległa 
redukcji o 43% .

Liczba porównawcza (odniesienie do 
populacji osób w określonym wieku, płci  
i rasie) uległa nieznacznej poprawie. Przed 
testem 18% kobiet w wieku osoby bada-
nej miało mniej przebarwień posłonecz-
nych, zaś po aplikacji fluidu - 9%.

W świetle o polaryzacji krzyżowej  
z wykorzystaniem techniki RBX® w nie-
zwykle czuły sposób wizualizowane są 
zmiany naczyniowe. Po nałożeniu fluidu 
kryjącego rozmiar, obszar i intensywność 
zaczerwienienia skóry zmniejszyła się  
o 49% (wynik), a ilość zmian naczynio-
wych spadła o 34% (fot. 4).

Liczba porównawcza (odniesienie do 
populacji osób w określonym wieku, płci 
i rasie) uległa znacznej poprawie. Przed 
testem 65% kobiet w wieku osoby ba-
danej miało mniej zaczerwienień, zaś po 
aplikacji fluidu już tylko 8%. Tym samym 
po nałożeniu fluidu kryjącego probantka 
znalazła się w populacji o znikomej wi-
doczności rumienia i teleangiektazji.

FotoFinder Adonia
FotoFinder Adonia to urządzenie 

składające się z aparatu fotograficznego  
o wysokiej rozdzielczości umieszczonego 
na statywie i podłączonego do jednost-
ki komputerowej. W obiektywie apara-
tu stosowane są dwa filtry: równoległy  
i krzyżowy. Podobnie jak w VISIA® istnieje 
możliwość nałożenia wykonanych w róż-
nym czasie zdjęć względem siebie. Zdjęcia 
wykonuje się podobnie, jak w przypad-
ku poprzednio omawianych urządzeń,  
w trzech pozycjach.

Oprogramowanie umożliwia analizę 
zaczerwienienia, przebarwień, tekstu-
ry, liczby porów oraz liczby zmarszczek. 
Po wykonaniu zdjęć w trzech pozycjach 
otrzymujemy raport zawierający galerię  
6 zdjęć – trzy ze światłem spolaryzowa-
nym krzyżowo i trzy ze światłem spolary-
zowanym równolegle.

Dla każdej analizowanej cechy otrzy-
mujemy ocenę bezwzględną (wynik indy-
widualny) oraz wynik odniesienia wyrażo-
ny w procentach (porównanie do danych 
zawartych w bazie osób w konkretnym 
wieku, płci i typie skóry). Wraz z każdym 

Fot. 4. 
Probantka 2 z przebarwieniami pozapalnymi przed aplikacją (lewa strona) i po aplikacji fluidu kryjącego 
(prawa strona) w świetle o polaryzacji krzyżowej w technologii RBX® (VISIA®)
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dodanym zdjęciem zmienia się odniesie-
nie do bazy danych, co stanowi pewien 
problem dla powtarzalności wyników [8]. 

W świetle spolaryzowanym równolegle 
i krzyżowo stwierdzono wyraźne zmniej-
szenie widoczności zarówno przebarwień, 
jak i zaczerwienienia skóry, co świadczy 
o wysokim stopniu krycia niekorzystnych 
zmian skórnych (fot. 5).

Podsumowanie
Makijaż korekcyjny jest bardzo istotny 

z punktu widzenia komfortu życia osób 
borykających się z wieloma trudnymi do 
usunięcia zmianami skórnymi. Nieeste-
tyczne zmiany skórne często znacznie ob-
niżają poziom życia badanych, prowadzą 
do obniżenia samooceny, a nawet stanów 
depresyjnych. Makijaż korekcyjny poprzez 

znaczną poprawę wyglądu skóry twarzy 
korzystnie wpływa na stan psychiczny 
oraz podnosi komfort życia pacjentów [1].

Zaprezentowane techniki wizualiza-
cji twarzy (Visio Face®, VISIA® Comple-
xion Analysis oraz FotoFinder) są bardzo 
użyteczne w obiektywnej ocenie dzia-
łania wyrobów kosmetycznych, specja-
listycznych kuracji kosmetycznych lub 
zabiegów z zakresu medycyny estetycz-
nej. Specjalnie zastosowane systemy: 
światło o polaryzacji krzyżowej w tech-
nologii RBX®, UV, oświetlenie spolary-
zowane krzyżowo i równolegle, w wi-
doczny sposób obrazują przebarwienia  
i zaczerwienienia skóry. Zdjęcia wykonane  
w kontrolowanych warunkach oświetlenia 
oraz przy powtarzanym ułożeniu twarzy 
w stosunku do obiektywu stanowią wia-
rygodny materiał prezentujący zmiany  
w obrębie skóry twarzy.
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Fot. 5. 
Probantka 3 o cerze naczynkowej z przebarwieniami przed aplikacją (lewe zdjęcia) i po aplikacji fluidu  
kryjącego (prawe zdjęcia). A: obraz rzeczywisty. B-C: obraz w oświetleniu spolaryzowanym krzyżowo  
i równolegle (FotoFinder Adonia)
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W myśl ustawy z dnia 25 lutego 2011 
r. o substancjach chemicznych i mie-

szaninach, a także zacytowanego fragmentu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopa-
da 2009r., dotyczącego kosmetyków, każdy 
producent zobowiązany jest do dokładnej 
analizy kosmetyku przed wypuszczeniem 
go na rynek. Nieodpowiednio przebada-
ny kosmetyk stanowi bowiem poważne 
zagrożenie, zarówno dla konsumenta, jak  
i dla wytwórcy. Producent, dbając o swoje 

Dlaczego warto łączyć testy 

in vitro i in vivo 
w badaniach produktów kosmetycznych?

„Produkty kosmetyczne powinny być bezpieczne w normalnych lub dających 
się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania. W szczególności analiza 
stosunku ryzyka i korzyści nie powinna uzasadniać występowania ryzyka dla 
zdrowia ludzi” [3].

dobre imię i wizerunek, a nade wszystko  
w trosce o dobro konsumentów, powinien 
zatem zapewnić bezpieczeństwo stoso-
wania preparatów oraz ich efektywność, 
poprzez dobór odpowiednich metod ba-
dawczych już na etapie produkcji, a później 
gotowego produktu [1,2,3]

W obliczu całkowitego wyeliminowania 
testów in vivo na zwierzętach z procedur 
wdrożeniowych nowych kosmetyków, bądź 
ich składników, międzynarodowe instytucje 
rozpoczęły poszukiwania alternatywnych 

testów umożliwiających przeprowadzenie 
wiarygodnych i powtarzalnych badań [4]. 
Rezultatem tych poszukiwań są metody 
in vitro, mające poparcie Europejskiego 
Centrum Walidacji Metod Alternatywnych 
(ECVAM European Centre for the Valida-
tion of Alternative Methods). Za pomocą 
badań in vitro można obecnie ocenić tok-
syczny wpływ preparatów kosmetycznych 
na organizm ludzki w takich obszarach, jak 
wchłanianie przez skórę, działanie drażnią-
ce na skórę oraz fototoksyczność. Badania 
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te obok testów mikrobiologicznych i badań 
dermatologicznych stanowią podstawę te-
stów dających producentom zagranicznym  
i krajowym pewność, iż badany produkt 
spełnia wszelkie normy tolerancji skórnej.

Do zwalidowanych, skutecznych 
i prostych badań przedklinicz-
nych, których połączenie daje 
gwarancję jakości i bezpieczeń-
stwa należą:

Badania in-vitro 
i metody alternatywne 
– ocena toksyczności produktu

Stanowią ocenę ewentualnych właści-
wości toksycznych badanych produktów  
i wstęp do dalszych badań świadczących  
o ich nieszkodliwości. Pozwalają ocenić 
bezpieczeństwo stosowania substancji ak-
tywnych, czyli wyeliminować stężenia, które 
będą toksyczne dla komórek skóry [4,5] już 
na etapie wstępnych badań, oszczędzając 
czas i pieniądze. Co więcej, wyniki przepro-
wadzanych testów są porównywalne do 
analogicznych badań uzyskanych z wyko-
rzystaniem zwierząt, przy mniejszych nakła-
dach finansowych i krótszym czasie trwania 
badań. Cechują się brakiem skutków ubocz-
nych dla innych organów oraz kontrolowa-
nymi warunkami badań, a także możliwym 
do osiągnięcia wysokim poziomem standa-
ryzacji badań, co zmniejsza różnice w wy-
nikach badań pomiędzy doświadczeniami. 

Aktualnie do badań wykorzystuje się 
trójwymiarowe substytuty naskórka i skóry 
właściwej. Wykorzystanie takich hodow-
li pozwala na zbadanie tolerancji lokalnej 
produktu poprzez ocenę podrażnienia 
kontaktowego i całościowo odzwierciedla, 
toczące się w skutek podrażnienia w wa-
runkach in vivo, wczesne procesy zapalne. 
Przeprowadzane doświadczenia określają 
nie tylko kluczowe dla szerokiego zastoso-
wania bezpieczeństwo danego składnika, 
ale również mechanizmy molekularne, ja-
kie umożliwiają mu właściwe oddziaływa-
nie na skórę i przenikanie do jej głębszych 
warstw. Dotyczy to również oddziaływania 
związków i czynników niekorzystnych, co 
pozwala określić pełen wymiar ich niszczą-
cych reakcji (promieniowanie UV, niektóre 
związki chemiczne). Aktualnie komercyjnie 
są dostępne dwa ekwiwalenty naskórka – 
Episkin (SkinEthic, Francja) oraz EpiDerm 
(MatTek Corp, Ashland, MA, USA).

Do badań z udziałem rekonstruowa-
nych modeli naskórka i nabłonka ludzkiego 
należą m.in.: ocena działania drażniącego  
i żrącego skórę (wg OECD439, 431), analizy 

genotoksyczności (wg OECD 471, 476, 487) 
czy analiza fototoksyczności (wg OECD 432). 

Alternatywą dla dokładnych, jednak nie-
stety drogich badań na „sztucznej ludzkiej 
skórze” są testy prowadzone przy użyciu 
odpowiednio dobranych linii komórkowych 
(m.in. keratynocyty, fibroblasty). Badania na 
izolowanych z organizmu żywego komór-
kach również pozwalają znaleźć odpowiedź 
na wiele pytań dotyczących budowy i funk-
cjonowania skóry człowieka. W kosmetologii 
badania na hodowlach komórkowych służą 
poznaniu mechanizmów działania substancji 
czynnych na komórki skóry. Opierając się na 
analizie kolorymetrycznej mamy możliwość 
w łatwy i stosunkowo tani sposób określić 
toksyczność badanych związków poprzez 
pomiar średnicy zlizowanych komórek po 
inkubacji z badanym preparatem (test aga-
rozowy) lub prosty test, określający przeży-
walność komórek, oparty o pobieranie przez 
nie barwnika - czerwieni obojętnej [5,6]. 
Ponadto analiza kolorymetryczna (wg PN-

-EN ISO 10993-5 2009) może posłużyć do 
monitorowania m.in. aktywności dehydro-
genazy mitochondrialnej (testy MTT oraz 
XTT), poziomu dehydrogenazy mleczanowej 
w medium hodowlanym (test LDH), a także 
integralności błon lizosomów komórkowych 
(test pochłaniania czerwieni obojętnej). Wy-
niki tych testów stanowią odpowiedź komór-
ki na związki farmaceutyczne, chemiczne  
i środowiskowe oraz substancje odżywcze. 

Badania mikrobiologiczne 
– ocena czystości 
mikrobiologicznej produktu

Badania mają na celu potwierdzenie 
czystości wyrobu pod względem obecności 
bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów, 
które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdro-
wie człowieka.

Do badań mikrobiologicznych weryfi-
kujących czystość produktu należą: ogólna 
liczba drobnoustrojów, obecność Staphy-
lococcus aureus, obecność Pseudomonas 
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aeruginosa, obecność Candida albicans, 
obecność Escherichia coli, liczba pleśni  
i drożdży [2].

Badania obciążeniowe 
– Testy Konserwacji 
(Challenge Test) 
– ocena skuteczności działania 
środków konserwujących

Badanie mające na celu sprawdzenie 
skuteczności działania środka konserwują-
cego lub układu konserwującego użytego 
do ochrony konkretnego produktu przed 
drobnoustrojami. Mogą być także wyko-
nywane w celu sprawdzenia stabilności 
środka (lub całego układu konserwującego)  
w okresie ważności produktu.

Badania konserwacji wykonuje się zgod-
nie z jedną z trzech obowiązujących norm: 
wg PN-EN ISO 11930:2012; wg Farmakopei 
Europejskiej 6.0 lub metodą Schülke&Mayr 
Koko-test [2]. 

Badania in-vivo – potwierdzenie 
deklarowanych przez producenta 
właściwości produktu

Każdy preparat kosmetyczny przed wej-
ściem na rynek powinien być przebadany 
nie tylko pod względem bezpieczeństwa 
stosowania, ale także pod kątem skutecz-
ności działania. Tego rodzaju badania pro-
wadzone są metodą in vivo, czyli w testach 
aplikacyjnych na skórze człowieka.

Producent mając potwierdzone wcze-
śniej wyniki badań in vitro i czystości mi-
krobiologicznej, może sprawdzać dekla-
rowaną skuteczność działania bez obaw  
o ewentualne wystąpienie reakcji alergicz-
nej u ochotnika.

Ochotnicy (tzw. probanci) dobierani 
są pod względem wieku i rodzaju cery. 
Przed każdym testem przeprowadzane 

jest badanie dermatologiczne, podczas 
którego oceniany jest rodzaj i stan skó-
ry, skłonność do odczynów alergicznych, 
zbierane są informacje na temat przeby-
tych lub aktualnych chorób skóry i ich le-
czenia, a także na temat ogólnego stanu 
zdrowia probanta.

Do badań z udziałem probantów zalicza-
my m.in.: badania aplikacyjne (użytkowe), 
podczas których ochotnicy stosują produkt 
w domu; badania patch test, test płatkowy 
pozwalający na zweryfikowanie właściwo-
ści uczulających produktu; badania apara-
turowe (biometrologiczne). Do tego typu 
badań wykorzystywana jest specjalistyczna 
aparatura pozwalająca na mierzenie po-
szczególnych parametrów oraz porównanie 
ich w określonej kinetyce

Kompleksowa ocena działania produktu 
przy pomocy technik in vitro, mikrobiolo-
gicznych oraz in vivo jest wręcz niezbędnym 
narzędziem w produkcji bezpiecznych i sku-
tecznych wyrobów dostarczając dogłębnej 
wiedzy na temat badanego związku. Testy 
prowadzone zgodnie z aktualnym usta-
wodawstwem, zapewniają liczącym się na 
rynku producentom możliwość utrzymania 
prestiżu, miana firmy innowacyjnej, przede 
wszystkim zaś są gwarancją zdrowia, a tym 
samym zaufania klientów.
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Zwiększenie transportu kosmetyku, czy leku przez skórę może 
być uzyskane przez ich optymalną formulację wpływającą na 

ich dostępność. Formulacja może wpływać na barierę skóry poprzez 
modyfikację zawartości wody w warstwie rogowej naskórka (stra-
tum cormeum) lub modyfikację warstwy lipidowej1. Badania zmian 
bariery skórnej i śledzenie losów kosmetyku lub leku w skórze wy-
maga użycia różnych metod analitycznych, które powinny być nie-
inwazyjne. 

Nieinwazyjne monitorowanie leków i innych aktywnych sub-
stancji w warstwach skóry jest możliwe między innymi dzięki za-
stosowaniu spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera 
i ramanowskiej mikroskopii konfokalnej. Zastosowanie mikroskopii 
konfokalnej umożliwia śledzenie penetracji leków po ich chemicz-
nej modyfikacji, na przykład po ich połączeniu z sondą taką jak 
cząsteczki fluorescencyjne. Sondy mogą jednak wpływać na we-
wnątrzkomórkową dynamikę związków i interferować z biologiczną 
aktywnością cząsteczek znajdujących się w próbce2. W spektrosko-
pii oscylacyjnej, której podstawą jest absorpcja w podczerwieni i 
rozpraszanie Ramana nie ma konieczności znakowania badanych 
substancji. Za pomocą spektroskopu Ramana można identyfikować 
substancje bez konieczności specjalnego przygotowania próbki, ilo-

Skóra jest narządem oddzielającym organizm 
człowieka od środowiska zewnętrznego. Aktywne 
substancje stosowane w kosmetologii docierają do 
poszczególnych warstw skóry wywierając na nie swój 
wpływ. Z kolei w farmakologii skóra jest często główną 
barierą dla stosowanych hormonów i analgetyków, 
które mają się przedostać do krążenia ogólnego. 

ZASTOSOWANIE 
SPEKTROSKOPII RAMANA 
W BADANIACH SKÓRY

ściowo oznaczać aktywne substancje w różnych formulacjach oraz 
oceniać zmiany jakim one podlegają.3,4 W badaniach dermatologicz-
nych oraz badaniu skóry spektroskopia Ramana daje możliwość 
mierzenia nieuszkodzonych cząsteczek, analizę ich struktury oraz 
składu chemicznego5. 

Spektroskopia Ramana połączona z mikroskopem konfokalnym 
(konfokalna mikrospektroskopia Ramana – CRM) jest nową metodą 
pozwalającą na śledzenie substancji w skórze zarówno w warun-
kach in vivo jak i in vitro. Co więcej, CRM jest bardzo obiecująca  
w poznawaniu możliwości modyfikacji właściwości skóry indukowa-
nych różnymi składnikami formulacji. 
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Aby drganie było widoczne, w widmie Ramana musi być spełnio-
ny warunek zmiany polaryzowalności w czasie normalnego drgania 
cząsteczki. Polaryzowalność cząsteczki jest miarą zmiany w rozkła-
dzie elektronów następującej pod wpływem pola elektrycznego. Jest 
ona tym większa, im słabiej elektrony związane są z atomami7. Zja-
wiskiem, które bardzo ogranicza metodę spektroskopii ramanow-
skiej, jest fluorescencja. Niektóre próbki wzbudzane promieniowa-
niem w zakresie widzialnym mogą indukować przejścia elektrono-
we, które z kolei wywołują fluorescencję. Powstaje w ten sposób tak 
zwane tło fluorescencyjne „przysłaniające” pasma ramanowskie.

Widmo ramanowskie tkanki biologicznej może być traktowane 
jako jej „ślad daktyloskopowy”, pozwalający na łatwą strukturalną 
i chemiczną charakterystykę oraz identyfikację tak złożonego ma-
teriału. Identyfikacja pików lub pasm w otrzymanym widmie może 
być skomplikowana. W piśmiennictwie znajduje się wiele wyka-
zów częstotliwości z przypisanymi do nich rodzajami drgań oscy-
lacyjnych. Częstotliwości odpowiadające głównym rodzajom drgań 
grup atomów warstwy rogowej naskórka skóry ssaków znajdują się  
w tabeli 1. 

SPEKTROSKOPIA RAMANA
Spektroskopia Ramana wykorzystuje zjawisko rozproszenia pro-

mieniowania elektromagnetycznego związanego ze zmianą energii 
rozpraszanych fotonów. Źródłem promieniowania w spektroskopii 
Ramana są lasery pracujące przy długości fali z zakresu od ultrafiole-
tu do podczerwieni. Monochromatyczne promieniowanie padające 
na cząsteczkę, które nie może zostać zaabsorbowane, ponieważ nie 
pasuje do jej poziomów energetycznych, ulega rozproszeniu. Więk-
szość promieniowania rozproszonego ma częstość promieniowania 
padającego (rozproszenie sprężyste) i nazywana jest rozproszeniem 
Rayleigha. Natomiast niewielka część promieniowania rozproszo-
nego, która związana jest ze zmianą energii fotonu (rozproszenie 
niesprężyste), nazywana jest rozproszeniem Ramana. 

W wyniku rozproszenia otrzymujemy pasma: rayleighowskie, 
stokesowskie oraz antystokesowskie (rys. 1.)6. Pasmo rayleighow-

skie otrzymuje się, gdy fotony padającego promieniowania nie 
pasują do poziomów energetycznych cząsteczki i nie mogą być za-
absorbowane, są rozpraszane, a cząsteczka pozostaje na tym sa-
mym poziomie energetycznym. Pasmo stokesowskie powstaje, gdy 
cząsteczka po oddziaływaniu z promieniowaniem wzbudzającym 
przenosi się na wyższy poziom oscylacyjny i rozproszony foton ma 
energię mniejszą o różnicę energii oscylacyjnych poziomów ener-
getycznych hν – otrzymane wówczas w widmie pasmo ramanow-

skie oddalone jest od pasma rayleighowskiego o częstość oscyla-
cji ν. Natomiast pasmo antystokesowskie może się pojawić, jeżeli 
przed oddziaływaniem promieniowania wzbudzającego cząsteczka 
znajdowała się na wzbudzonym poziomie oscylacyjnym – wówczas 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że wróci do podstawowego 
poziomu oscylacyjnego. Rozproszony foton będzie miał energię 
większą o różnicę energii oscylacyjnych poziomów energetycznych 
hν. W widmie otrzymamy wtedy pasmo ramanowskie oddalone od 
rayleighowskiego o częstość oscylacji ν, ale w przeciwną stronę niż 
pasmo stokesowskie – nazywane jest ono pasmem antystokesow-
skim. Intensywność pasma antystokesowskiego jest mniejsza niż 
stokesowskiego, ponieważ w temperaturze pokojowej jest bardzo 
mało cząsteczek na wzbudzonym poziomie oscylacyjnym.

Częstotliwość 
Ramana [cm-1]

Rodzaje drgań/grupy atomów

526 n (SS)

600 r (H)

623 n (CS)

644 n (CS); amid 4

827 d (CCH) alifatyczne

850 d (CCH) aromatyczne

883 r (CH2); n (CC); n (CN)

931 r (CH3) końcowy; n (CC) a-helisa

956 r (CH3); d (CCH) alkeny

1002 n (CC) pierścień aromatyczny

1031 n (CC) szkieletowe konformacja cis

1062 n (CC) szkieletowe konformacja trans

1082 n (CC) szkieletowe 

1126 n (CC) szkieletowe konformacja trans

1155 n (CC); d (COH)

1244 d (CH2); n (CN) amid 3  

1274 n (CN) i d (NH) amid 3 a-helisa 

1296 d (CC)

1385 d (CH3) symetryczne

1421 d (CH3) 

1438 d (CH2) nożycowe

1552 d (NH) i n (CN) amid 2  

1585 n (C=C) alkeny

1652 n (C=O) amid 1 a-helisa

1743 n (C=O) amid 1 lipid

1768 n (COO)

2723 n (CH) alifatyczne

2852 n (CH2) symetryczne

2883 n (CH2) asymetryczne

2931 n (CH3) symetryczne

2958 n (CH3) asymetryczne

3060 n (CH) alkeny

3280 n (OH) z H2O
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ZALETY I WADY KONFOKALNEJ 
MIKROSPEKTROSKOPII RAMANA

Spektroskopia Ramana połączona z konfokalnym systemem 
optycznym (CRM) jest użyteczną metodą dla nieinwazyjnych po-
miarów in vitro i in vivo. Nieinwazyjny charakter metod oznacza, że 
po pomiarze próbki skóry in vitro może być ona wykorzystana do 
innych testów analitycznych. Co więcej ten nieinwazyjny charakter 
sprawia, że CRM może być wykorzystany w badaniach in vivo. Po-
łączenie spektroskopii Ramana z mikroskopem konfokalnym daje 
możliwość wykonywania przesiewowej analizy próbek co w połą-
czeniu z automatycznym ogniskowaniem istotnie zwiększa możli-
wości pomiarowe. Do wykonania tych oznaczeń nie jest wymagane 
żadne przygotowanie próbek co ułatwia planowanie badań i skraca 
czas uzyskania wyników. 

Konfokalny mikrospektroskop Ramana 
(CRM) ma jednak także pewne ograniczenia. 
Problemem dla pomiarów ramanowskich jest 
duży poziom fluorescencji tkanek biologicz-
nych nakładający się na pasma Ramana8. 
Można tego uniknąć przez zastosowanie od-
powiednich algorytmów w procesie interpre-
tacji widm lub przez zmianę długości fali lase-
ra - na zakres bliskiej podczerwieni NIR (>800 
nm). Jeżeli jednak intensywność fal wzbudza-
jących jest zbyt duża, może dojść do termicznego rozkładu próbki i 
wówczas technika staje się destrukcyjna i nie jest odpowiednia do 
pomiarów in vivo. 

Trudności pomiarowe mogą również wynikać z właściwości śro-
dowiska, w jakim jest on przeprowadzany, miedzy innymi budowy 
tkanki, czy ruchu. Czynniki te wpływają na punkt ogniskowania la-
sera9,10. Różnica w indeksie refrakcji pomiędzy powietrzem i skórą 
oraz co istotniejsze pomiędzy warstwami skóry, powodują odchy-
lenie wiązki światła, a to daje niepoprawne oszacowanie wartości 
głębokości nawet o 15-20%11,12-18. 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KONFOKALNEJ 
MIKROSPEKTROSKOPII RAMANA

W zależności od wybranej strategii leki lub kosmetyki mogą mieć 
postać odpowiednią do nałożenia na powierzchnię skóry i następnie 
penetracji do specyficznej warstwy lub przejścia przez skórę. W tym 
ostatnim przypadku stosuje się albo wzmocnienie opierające się na 
formulacji, albo modyfikacje bariery skórnej z użyciem chemicznych 
wzmacniaczy penetracji i/lub fluidyzacji błon lipidowych1. Stosu-
jąc CRM możemy analizować penetrację substancji, współczynnik 
penetracji miejscowo stosowanego materiału, czas pozostawania 
stosowanego materiału na skórze, metabolizm i/lub chemiczne 
zmiany nałożonego materiału przechodzącego lub pozostającego 
w skórze, biochemiczny efekt, który może być indukowany przez 
aktywne związki obecne w skórze i wreszcie efekt działania mate-
riałów dostarczonych do organizmu. Parametrami, które także mogą 
być oceniane są zmiany czynności skóry jako bariery, obrzęk stratum 

corneum i stopień nawilżenia. 
Konfokalny mikrospektroskop Ramana (CRM) może pokazywać 

in vivo skuteczność pewnych formulacji i wpływ składników takich 
jak wzmacniacze penetracji na dostawę substancji leczniczej oraz 
jej kumulację w miejscu działania. CRM umożliwia analizę wielu 
różnych substancji leczniczych takich jak kofeina, retinol, wzmac-
niaczy penetracji (dimetylosulfotlenek - DMSO) lub składników for-
mulacji (np. woda). 

SUBSTANCJE AKTYWNE
RETINOL

Retinol (witamina A) jest dobrze znaną substancją ak-
tywną stosowaną w kosmetologii i w medycynie. Fillo-
ux et al. przy użyciu CRM w połączeniu z systemem komór-
ki Franz’a mierzyli penetrację i współczynnik dyfuzji retinolu  
in vitro19. Porównali penetrację i dyfuzję retinolu do naskórka poda-
wanego w postaci emulsji lub w postaci zamkniętej w kapsułkach. 
Wyniki badań wskazują, że retinol w postaci zamkniętej jest absor-
bowany znacznie szybciej do skóry niż retinol z emulsji. Formulacja 
retinolu w kapsułkach także dłużej pozostaje w skórze. 

Forster et al. porównał in vitro penetrację retinolu z emulsji 
typu olej w wodzie (o/w) i z roztworów różnych surfaktantów20. 

Badania ilościowe penetracji retinolu były 
przeprowadzone w ciągu 24 godzin z za-
stosowaniem komory dyfuzyjnej Franza. 
Mikrospektroskop konfokalny Ramana wy-
korzystano do śledzenia penetracji retinolu 
w skórze, a także do badań możliwości mo-
dyfikacji bariery lipidowej skóry. Wyniki po-
twierdziły fakt, że penetracyjne zachowanie 
retinolu jest uzależnione od zastosowanej 
formulacji. Retinol jest kumulowany bardziej 
w warstwie rogowej kiedy podawany jest w 

roztworze surfaktantu, podczas gdy emulsje promują penetrację 
retinolu do głębszych warstw skóry. Badania z wykorzystaniem 
CRM wskazują również, że czysty dodekan indukuje większą flu-
idyzację lipidów niż roztwór surfaktantu. 

Melot et al. przeprowadzili badania penetracji retinolu in vivo na 
powierzchni przedramienia21. Testowano 4 formulacje - jedną z nich 
był trans-retinolem w mieszaninie z glikolem propylenowym (PG)  
i etanolem. Etanol z PG jest dobrze znanym i wydajnym wzmacnia-
czem penetracji. Pozostałe 3 formulacje zawierały 0,3% trans-retinol 
w oleju zawierającym triacyloglicerole kaprylowo/kaprynowe (MYRI-
TROL 318). Do dwóch z nich dodano specyficzne wzmacniacze pene-
tracji – niejonowy surfaktant Triton X-100 (oktoksynol-9) oraz kwas 
oleinowy, który jest lipidowym fluidyzatorem. Każdy roztwór był 
podawany na przedramię. Po 6 godzinach od zastosowania wyko-
nano pomiary z zastosowaniem CRM. Przechodzenie trans-retinolu 
do skóry było efektywniejsze w obecności wzmacniaczy penetracji. 
Lipidowe fluidyzatory takie jak kwas oleinowy okazały się bardziej 
wydajne niż Triton X-100. Wyniki te były związane z oddziaływa-
niem fluidyzatorów z lipidami warstwy rogowej i utworzeniem tym 
samym szlaku dla penetracji retinolu. 

METRONIDAZOL
Tfayli et al. zastosowali CRM do śledzenia metronidazolu, czyn-

nika leczniczego stosowanego w trądziku różowatym. Analizę prze-
prowadzono in vitro w czasie rzeczywistym. Do badań wykorzystano 
ludzką skórę otrzymaną podczas operacji plastycznej22, ale także 
model rekonstruowanej ludzkiej skóry23. Po 1 godzinie dyfuzji me-
tronidazolu podanego jako roztwór eteru monoetylowego glikolu 
dietylenowego (wzmacniacz penetracji) na wyciętą ludzką skórę, 
jego obecność stwierdzono pod powierzchnią skóry na głębokości 
do 20 mm. Godzinę później metronidazol był obserwowany głów-
nie pomiędzy 14 i 34 mm. Co więcej, CRM pozwoliła na odniesie-
nie wyników penetracji skóry do zmian strukturalnych w warstwie 
rogowej. Formulacja z powodu obecności wzmacniacza penetracji 
spowodowała zmianę organizacji lipidów. 
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FILTRY UV
Aby stosowane filtry UV były skuteczne i jednocześnie bezpiecz-

ne, nie mogą penetrować przez głębokie warstwy skóry do krwi24. 
CRM pozwala na ocenę zachowania się tych substancji w skórze w 
warunkach in vitro.25-28

Beyere et al. uzyskali widma Ramana pięciu substancji chronią-
cych przed skutkami działania promieni słonecznych stosowanych 
w kremach do opalania. Były to: kwas oktylo-N,N-dimetylo-p-ami-
nobenzoesowy (ODPABA), p-metoksycynamonian oktylu (OMC), 
salicylan oktylu (OCS), dibenzoilmetan (DBM) i oksybenzon (BZ3)29. 
Znajdowały się one w 10 różnych roztworach – uzyskano widma 
referencyjne dla tych substancji. Dalsze badania polegały na analizie 
przezskórnej absorpcji filtrów UV znajdujących się w wielu formu-
lacjach.25-28

Van der Pol i Casper wykonali pomiary in vivo aktywnej absorp-
cji filtrów do opalania przez warstwę rogową30. Na powierzchnię 
przedramienia nakładali określone objętości standardowych pró-
bek filtrów słonecznych zawierających absorbenty promieniowania 
UV-A i UV-B (p-metoksycynamonian oktylu, metoksydibenzoilmetan 
butylu, sulfonian fenylobenzoimidazolu). Pomiary były wykonywane 
przez 5 minut z 20 sekundowymi interwałami. Oceniono, że bloke-
ry UV bardzo łatwo penetrują przez warstwę rogową. Po około 1,5 
minuty stwierdzono je na głębokości 10 mm, a po około 3 minutach 
osiągały maksimum stężenia. Po tym czasie rozpoczynała się dyfu-
zja boczna, co powodowało istotne zmniejszenie stężenia substancji 
w miejscach pomiaru30. 

Egawa et al. rozwinęli nową metodę in vivo do oceny skuteczno-
ści działania filtrów słonecznych z zastosowaniem CRM31,32. Analizo-
wali stężenie wskaźnika ekspozycji na promieniowanie UV - kwasu 
trans-urokainowego w warstwie rogowej naskórka. Stopień izome-
ryzacji kwasu urokainowego z konformacji trans- do konformacji 
cis- jest proporcjonalny do ilości pochłoniętego promieniowania 
UVB.

WYCHWYT LIPIDÓW
W miejscowych formulacjach często stosuje się oleje mające 

duży potencjał nawilżający. Ilościowa ocena tego efektu z użyciem 
metod klasycznych jest trudna i najczęściej polega na ocenie zmian 
przewodności elektrycznej skóry. Spektroskopia ramanowska jest 
alternatywną metodą pomiaru wykorzystywaną do analizy wychwy-
tu lipidów, ich penetracji oraz stopnia pochłanialności. 

Stamatas et al. testowali in vivo skuteczność oleju parafinowego 
(oleju mineralnego) i dwóch olejów roślinnych – jojoba i słodkiego 
oleju migdałowego. Analizowali penetrację i pochłanialność przez 
skórę dorosłych i niemowląt33. Kontrolą dodatnią w tych badaniach 
była wazelina. Olej parafinowy i oleje roślinne penetrują do górnej 
części warstwy rogowej z podobnym profilem stężeń. Analogiczne 
wyniki stwierdzono zarówno w skórze dorosłych jak i niemowląt. 
Testowane 3 oleje powodowały obrzęk warstwy rogowej (10-20%), 
niewielki w porównaniu z obrzękiem powodowanym przez wazelinę 
(40-60%). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy 
olejem parafinowym i olejami roślinnymi w odniesieniu do ich pe-
netracji i pochłanialności przez skórę. 

WZMACNIACZE PENETRACJI
Efektywne wzmacniacze penetracji mogą przejawiać swoją ak-

tywność poprzez zwiększenie współczynników dyfuzji aktywnych 
substancji w stratum corneum, na przykład w wyniku zmiany właści-
wości bariery stratum corneum (azon, terpeny, DMSO o stężeniu po-

nad 50%).34-36 Wzmacniacze penetracji mogą również powodować 
zwiększenie efektywnego stężenia substancji w nośniku (działanie 
anty-rozpuszczalnikowe), wpływać na jej rozdzielanie pomiędzy for-
mulacją i stratum corneum z promowaniem przechodzenia do tkanki 
(DMSO o stężeniu ponad 4%, glikol propylenowy i eter monoetylo-
wy glikolu dietylenowego).34,35,37 

Caspers wykorzystał CRM do monitorowania in vivo dystrybucji 
DMSO stosowanego jako współrozpuszczalnik w nośniku38,39. Badał 
warstwę rogową skóry dłoni na różnych jej głębokościach po aplika-
cji określonej dawki DMSO. Większość dawki przeniknęła przez stra-

tum corneum w ciągu 20 minut. Zaskakującym było stwierdzenie, że 
DMSO pozostaje w tkankach przez wiele godzin i mała jego część 
była w nich obecna nawet po 3 dniach40. Jest to dowód interakcji 
pomiędzy DMSO i wodą, a także innymi związkami zawierającymi 
grupy polarne, obecnymi w skórze. 

Song et al. badali imunosulfurany - nową grupę chemicznych 
promotorów wchłaniania. Wyniki analiz wykonanych z wykorzy-
staniem skóry ze zwłok wskazują na penetrację wzmacniaczy do 
stratum corneum na głębokość około 20 mm, z maksimum przy 
5-10 mm od powierzchni skóry. Stwierdzono również, że pozostają 
one głównie w stratum corneum bez istotnego przechodzenia do 
dalszych części naskórka41. Prawdopodobnie jest to spowodowane 
wiązaniem z białkami i/lub lipidami w stratum corneum42. 

WZMOCNIENIE PENETRACJI 
ZWIĄZANE Z FORMULACJĄ

Wzmocnienie penetracji może wynikać z formulacji. Aktywna 
substancja może być stosowana w postaci proleku lub zamkniętej 
kapsuły1. Zhang et al. badali prolek 1-etyloksykarbonylo-5-fluoro-
uracyl, który w naskórku ulega przekształceniu do 5-fluorouracy-
lu - leku antynowotworowego. Stosując CRM oceniali dystrybucję  
i metabolizm proleku oraz aktywnej postaci leku w skórze świni.  
Z kolei Mendelsohn i wsp. analizowali szybkość transportu leku do  
skóry z lipidowych pęcherzyków zaaplikowanych na skórę43,44.  
Monitorowali także przenikalność przez skórę deuterowanych 
łańcuchów fosfolipidów tworzących pęcherzyk: 1,2-dimyristy-
lofosfatydylocholiny (DMPC-d54), 1,2-dipalitoilofosfatydylocho-
liny (DPPC-d62) i 1-palmitoilo-d31, 2-oleilofosfatydylocholiny (P-
-d31OPC). Deuterowane produkty w tych doświadczeniach dają 
pasma Ramana spowodowane drganiami rozciągającymi w re-
gionie 2000-2200 cm-1, gdzie inne pasma Ramana są rzadkie. 
Umożliwia to różnicowanie pomiędzy deuterowanymi substan-
cjami egzogennymi i wewnętrznymi składnikami skóry, pozwa-
lając na mapowanie procesu penetracji. Przenikanie żelowej fazy 
DPPC-d62 było ograniczone w przybliżeniu do 5-15 mm, natomiast 
płynno-krystaliczna faza P-d31OPC przenikała do istotnie głęb-
szych warstw (35-100 mm) w czasie do 24 godzin po aplikacji. 
CRM wskazuje na lokalizację aktywnej substancji w skórze, po-
zwala na ocenę zmian w strukturze skóry i analizę zmian fizycz-
nego stanu leku lub nośnika podczas przenikania.

OCENA FIZJOLOGII SKÓRY
ZAWARTOŚĆ WODY W SKÓRZE

Woda odgrywa ważną rolę bariery czynnościowej w stratum 

corneum. Zawartość wody w warstwie rogowej naskórka można 
oznaczać wieloma metodami pośrednimi45. Natomiast CMR umożli-
wia bezpośrednie monitorowanie stopniowego wzrostu zawartości 
wody w skórze. W tym celu analizowany jest region spektralny od 
2500 do 3800 cm-1 uzyskanego widma Ramana45. 
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Do ilościowego pomiaru zawartości wody niezbędna jest kali-
bracja. Caspers et al. opracowali metodę kalibracji opartą na roz-
tworach różnych białek.10,45 Wu i Polefka46 przeprowadzili tryp-
synizację warstwy rogowej skóry świni przy różnych wartościach 
wilgotności względnej (0, 11, 32, 75 i 100%). W jednej połowie tak 
przygotowanej skóry oznaczono absolutną zawartość wody metodą 
miareczkową Karla Fischera, podczas gdy druga połowa była anali-
zowana techniką Ramana47. Stwierdzono silną korelację pomiędzy 
wynikami uzyskanymi obydwiema metodami. Badania wykazały 
także, że dla zawartości wody w skórze powyżej 30% wagowych 
metoda ramanowska jest bardziej niezawodna w porównaniu z me-
todą miareczkową Fischera.

NATURALNY CZYNNIK NAWILŻAJĄCY (NMF)
Nawodnienie warstwy rogowej eksponowanej na relatywnie su-

che środowisko zewnętrzne jest utrzymywane przez naturalny czyn-
nik nawilżający (NMF). NMF jest silnie higroskopijną, rozpuszczalną 
w wodzie mieszaniną aminokwasów, pochodnych aminokwasów 
i specyficznych soli występująca wyłącznie w stratum cormeum48. 
NMF produkowane jest w dolnej części stratum corneum w wyniku 
enzymatycznej degradacji filagryny49,50. Grupa naturalnych substan-
cji składających się na NMF wytwarzana jest podczas procesu rogo-
wacenia (kwas piroglutaminowy), pocenia czy wydzielania sebum 
przez gruczoły łojowe (mocznik, sole i kwasy organiczne). Substan-
cje te wiążą wodę w warstwie rogowej naskórka.

 Caspers opracował półilościową metodę do pomiaru NMF z za-
stosowaniem CMR10,51. Do przeprowadzenia tej analizy niezbędny 
jest zestaw widm ramanowskich składników dominujących w roz-
tworze NMF, kwas karboksylowy pirolidonu (PCA), arginina (Arg), 
ornityna (Orn), cytrulina (Cit), seryna (Ser), prolina (Pro), glicyna 
(Gly), histydyna (His) i alanina (AlA).49,52-54 Do oznaczenia zawartości 
NMF w skórze uzyskano widmo Ramana przemytej i delipidowanej 
skóry. Wszystkie te dane były następnie wykorzystane do analizy 
zmian in vivo widma skóry w głąb stratum corneum. Znaczące zmia-
ny zaobserwowano pomiędzy powierzchnią i 10 mm w głąb skó-
ry - szczególnie w przypadku pewnych składników potu (moczany  
i mocznik). Zawartość składników NMF w warstwie rogowej zwięk-
sza się do głębokości 20 mm, pomiędzy 20-50 mm utrzymuje się na 
stałym poziomie, a następnie zmniejsza się gwałtownie do zera na 
głębokości 70 mm. 

Przeprowadzone badania wskazują, że CRM może być wykorzy-
stywane do pomiarów nawilżenia oraz zawartości NMF po miejsco-
wej aplikacji badanej substancji na powierzchni skóry. Co więcej, 
techniką tą można oznaczyć stan uwodnienia skóry, ocenić skutecz-
ność leczenia, jak również przeprowadzić analizę typu i wieku skóry. 

UWODNIENIE SKÓRY
Caspers nawilżał in vivo skórę przedramienia przez 45 minut za 

pomocą mokrego bandaża, który był otoczony parafilmem, a na-
stępnie obserwował zmiany w zawartości wody w skórze. Zawar-
tość wody w nieleczonej suchej skórze zwiększała się od 20-30% do  
50- 60% wagowych po jej nawilżeniu45. 

Z kolei Chrit et al. badali in vivo krótkoterminową skuteczność 
kremu nawilżającego. Po działaniu przez 1 godzinę kremu zawie-
rającego 3% glicerol stwierdzili znaczące zwiększenie zawartości 
wody w skórze na głębokości pomiędzy 0 i 20 mm55. Crowther et 
al. przeprowadzili badania długoterminowe aplikując na skórę 
przedramienia ochotników kosmetyki nawilżające. Leczenie trwało 
3 tygodnie – przez 2 tygodnie podawano preparat nawilżający, po 
czym na 1 tydzień zaprzestano jego aplikacji. Efekt nawilżający był 

oceniany na podstawie 3 właściwości warstwy rogowej naskórka: 
grubości, całkowitej zawartości wody i zawartości wody w zależ-
ności od głębokości. Wszystkie oznaczone profile wody miały prze-
bieg sigmoidalny zmieniający się od 20-30% na powierzchni skóry 
do 60-70% w warstwie rogowej w miejscu połączenia z dalszymi 
częściami naskórka. Zmiany w kształcie krzywej profilu wody były 
stwierdzane jedynie w przypadku formulacji zawierającej niacyna-
mid po dwóch tygodniach leczenia. Różnice te utrzymywały się po 
jednym tygodniu regresji związanej z zaprzestaniem podawania 
preparatu nawilżającego. Całkowita zawartość wody w tym badaniu 
była obliczana na podstawie powierzchni pod krzywą sigmoidalną 
odzwierciedlającą profil zawartości wody na całej grubości stratum 

corneum. Podczas leczenia grubość warstwy rogowej zmieniała się. 
Uwodnienie skóry mierzone z wykorzystaniem CRM porównano 

z pomiarem klasycznym metodą korneometryczną. Wyniki uzyskane 
metodą CRM nie zawsze korelowały ze sobą w przypadku wszyst-
kich rodzajów leczenia. Wynikało to z obecności glicerolu, który ma 
dużą stała dielektryczną w formulacjach56. Badania te wskazują na 
ograniczoną przydatność pomiarów elektrycznych i jednocześnie na 
większą użyteczność CRM w badaniach skóry. 

Wu i Polefka zastosowali CRM do analizy zawartości wody  
w izolowanej warstwie rogowej skóry świni, którą poddawano dzia-
łaniu wielu formulacji46. Porównali uzyskane wyniki z klasyczną 
metodą Fischera oznaczania zawartości wody. Stwierdzili, że wy-
niki CRM korelują bardzo dobrze z miareczkową metodą Fischera,  
a także z pomiarem przewodności powierzchni skóry przy użyciu hi-
grometru (Skicon). Jednakże w porównaniu z metodami klasyczny-
mi CRM umożliwił szybkie i nieinwazyjne wykonanie pomiarów na 
głębokość. CRM był także wykorzystany do oceny zmian potencjału 
nawadniającego produktów do pielęgnacji skóry. Skórę poddawano 
działaniu różnych produktów pielęgnacyjnych/oczyszczających, ta-
kich jak płyny kosmetyczne, mydła, żele myjące. Jak się spodziewa-
no wyniki wskazywały na to, że zawartość wody w skórze badanej 
była znacząco większa w porównaniu ze skórą kontrolną, na którą 
nie działano żadnym środkiem. 

Z kolei Egawa et al. analizowali wpływ temperatury na dystrybucję 
wody w skórze. Mierzyli zawartość wody in vivo w warstwie rogowej 
po podaniu zewnętrznie wody lub pary wodnej na przedramię zdro-
wych ochotników. Zawartość wody zwiększała się wraz ze wzrostem 
czasu trwania aplikacji. Ogrzewanie skóry podczas podawania wody 
zwiększało jej penetrację. Zwiększała się ilość wody oraz głębokość 
i czas jej utrzymania w najbardziej zewnętrznej warstwie skóry (0-8 
mm).32,57 Co więcej aplikacja wody w postaci pary także zwiększała za-
wartość wody w górnej części stratum corneum. Badania metodą CRM 
umożliwiły również stwierdzenie korelacji pomiędzy profilem wody w 
skórze i wrażeniami skórnymi. Zwiększenie zawartości wody w gór-
nej części warstwy rogowej była związana z wrażeniem nawodnienia, 
podczas gdy zwiększenie zawartości wody w głębokiej części stratum 

corneum koresponduje z odczuciem sprężystości i penetracji wody.

DYSTRYBUCJA WODY W SKÓRZE 
W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

Nikolowski porównywał utrzymywanie oraz transport wody  
w skórze niemowląt (3-12 miesiąca) i skórze dorosłych (14-73 lat)58. 
W ciągu 10 sekund aplikacji wody za pomocą mokrego ręcznika 
na skórę niemowląt nastąpiło istotne zwiększenie jej zawartości  
z 5 do 10% wagowych na głębokości do 10 mm. Natomiast nie 
stwierdzono znaczącej absorpcji wody egzogennej przez skórę osób 
dorosłych. W skórze niemowląt stwierdzono również mniejszą niż  
u dorosłych zawartość składowych NMF58. 
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Nakagawa et al. po porównaniu profilu wody 
w grupie starszych (średnia wieku 64 lata) i młod-
szych (średnia wieku: 28 lat) ochotników wy-
wnioskowali, że zawartość wody w skórze może 
być użytecznym parametrem dla oceny jej wie-
ku59. Stwierdzili, że tak jak już wcześniej donoszo-
no, zawartość wody w górnej części naskórka jest 
istotnie mniejsza w grupie osób młodszych.59-61 
Nakagawa et al. wyjaśniają, że warstwa rogowa 
w grupie starszej jest mechanicznie bardziej zu-
żyta, a miejsca uszkodzeń wypełniają się wodą.59 

OZNACZANIE GRUBOŚCI WARSTWY 
ROGOWEJ NASKÓRKA

Grubość warstwy rogowej oznacza się na pod-
stawie profilu zawartości wody, który otrzymuje 
się metodą CRM1. Crowther et al. badali profil za-
wartości wody w skórze w różnych częściach ciała 
i wyznaczali grubość stratum corneum. Grubość 
warstwy rogowej otrzymywaną z profilu wody, 
bardzo istotnie korelowała z wielkościami otrzy-
manymi bezpośrednio przez optyczną tomografię 
koherentną (OCT)56. Metoda CRM jest bardziej 
czuła przy pomiarze grubości stratum corneum (po-
niżej 15 mm). 

Pudney et al. obliczyli grubość stratum corneum 
i granicę naskórka z profilu zawartości wody i pro-
filu zawartości naturalnego czynnika nawilżające-
go (NMF).21,62 

Podobnie Egawa et al. oszacowali usytuowanie 
i grubość warstwy przez obliczenie głębokości, na 
której pierwsza pochodna profilu zawartości wody 
zbliża się do zera. Uzyskaną wielkość nazwał po-
zorną grubością stratum corneum (SCAT)63. SCAT 
obejmuje zarówno stratum corneum jak i górną 
część stratum granulosum. Wartość SCAT kore-
sponduje z grubością, przy której zawartość wody 
osiąga plateau. Dla próbek przedramienia wartość 
SCAT wykazywała tendencję wzrostową dla star-
szej skóry, natomiast dla skóry na policzku nie 
stwierdzono zależności od wieku.64,65 

Spektroskopia Ramana staje się uznaną i szero-
ko wykorzystywaną metodą analizy biochemicznej 
tkanek i diagnostyki chorób. Widmo ramanowskie 
dostarcza bogatej informacji o chemicznym skła-
dzie próbek biologicznych, pozwala na identyfika-
cję takich makromolekuł, jak kwasy nukleinowe, 
białka czy lipidy na podstawie ich charakterystycz-
nych pasm.

W zastosowaniach biologicznych i medycznych 
spektroskopia Ramana ma tę zaletę, że widma za-
wierające dużą ilość informacji możemy otrzymać 
z nienaruszonej tkanki,11,66 a więc bez ingerencji w 
jej strukturę. Wobec tego możliwa jest szczegó-
łowa analiza chemiczna materiału biologicznego, 
mimo wysokiej jego złożoności. Inną korzystną 
właściwością spektroskopii Ramana jest czułość 
nawet na małe zmiany strukturalne. Dzięki temu 
możliwe są badania porównawcze między zdrową 
a chorobowo zmienioną tkanką.66 
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Ponad 80% butelek, słoików i pojemni-
ków z produktami do pielęgnacji ciała 

i chemią gospodarczą jest wykonanych  
z materiałów o nazwie HDPE lub PET1. 
Znakowanie na takich podłożach stanowi 
pewne wyzwanie z uwagi na powierzch-
nię, kształt i kolor materiału. Postępowa-
nie zgodnie z poniższą trójetapową proce-
durą pozwala wybrać optymalne rozwią-
zania do znakowania konkretnych kolo-
rowych opakowań z tworzyw sztucznych.

Ocena potrzeb  
w dziedzinie znakowania

Optymalne rozwiązanie do znakowa-
nia to takie, które nadaje się do kon-
kretnego produktu i opakowania. Przed 
określeniem najlepszego systemu znako-
wania produkowanych wyrobów warto 
przemyśleć powody znakowania i spre-
cyzować cele tego działania. Na początku 
pomocne będą następujące pytania:

Czy oznakowanie powinno 
się wyróżniać?

Chociaż bardzo kontrastowe oznacze-
nia są łatwiejsze do odnalezienia przez 
konsumentów, dobrze widoczne oznako-
wanie, zwracające uwagę konsumentów, 
nie jest konieczne na wszystkich pro-
duktach. Na przykład daty przydatności 
powinny być doskonale widoczne dla 
konsumentów, ale takiego samego du-
żego kontrastu nie wymagają już stan-

Joanna Saniewska
Videojet Technologies Sp. z o.o. 

Kosmetyki, pielęgnacja ciała i chemia gospodarcza

Optymalna jakość 
oznakowania na butelkach 
i pojemnikach 
z tworzyw sztucznych

Kolorowe butelki, słoiki i pojemniki z tworzyw sztucznych sprzyjają wyróżnianiu się produktów do pielęgnacji ciała 
i chemii gospodarczej na sklepowych półkach i wspierają upowszechnianie marki. Oznaczenia na kolorowym 
tworzywie sztucznym często są jednak nieczytelne, rozmazują się lub trudno wybrać dla nich właściwe miejsce na 
opakowaniu. Oznaczenia niewyraźne, nietrwałe lub umieszczone w nieodpowiednim miejscu mogą niekorzystnie 
wpłynąć na reputację marki.
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reklama

dardowe informacje o partii lub serii, 
wykorzystywane przy zwrotach lub do 
śledzenia wyrobów. Ponadto oznaczenia  
o dużym kontraście — jeśli nie są wy-
magane przez konsumentów — mogą 
sprawiać, że mniej uwagi będzie zwracać 
na siebie wizerunek marki. Warto zde-
cydować, czy informacje umieszczane 
w kodzie wymagają użycia oznaczenia o 
dużym kontraście, czy też korzystniejsze 
dla danego produktu jest mniej widocz-
ne oznaczenie.

Czy oznaczenie ulegnie 
rozmazaniu?

Mimo że trwałe oznakowania są zwykle 
optymalnym rozwiązaniem, opakowania  
z tworzyw sztucznych zawierają gładkie 
plastyfikatory, które zwiększają elastycz-
ność materiału, ale ograniczają przy-
czepność oznakowania. Ponadto skład-

niki wielu produktów do pielęgnacji ciała  
i chemii gospodarczej mogą łatwo usu-
wać oznaczenia atramentowe. Rozlane 
perfumy, produkty do czyszczenia i de-
tergenty często powodują rozmazanie 
lub usunięcie oznaczeń atramentowych 
na tworzywach sztucznych. Co więcej, 
niektóre produkty do pielęgnacji cia-
ła i chemii gospodarczej są stosowane  
w warunkach dużej wilgotności, mogących 
z czasem ograniczyć czytelność kodów. 
Jednocześnie jednak trwałe oznakowanie 
ma duże znaczenie w przypadku wielu 
produktów, ponieważ pozwala chronić 
konsumentów i markę. Na przykład wie-
le stosowanych w domach środków che-
micznych może mieć szkodliwe działanie 
dla konsumentów, muszą one zatem mieć 
prawidłowe oznakowanie. Warto więc oce-
nić dany produkt i zdecydować, czy w jego 
przypadku ważne jest trwałe oznakowanie.

Gdzie powinno być 
umieszczone oznakowanie?

Chociaż często ignoruje się kwe-
stię lokalizacji kodu, może ona wpły-
wać na jego kontrastowość i trwałość. 
Umieszczenie oznakowania na etykie-
cie, a nie bezpośrednio na powierzch-
ni tworzywa sztucznego — o ile jest 
to możliwe — może wpłynąć na jego 
kontrastowość i trwałość, szczególnie  
w przypadku butelek w ciemnym kolo-
rze. Uzyskaniu dobrego kontrastu ozna-
czenia sprzyja stosowanie specjalnych 
okienek wydruku — obszarów na bu-
telce lub etykiecie, na których wcześniej 
nadrukowano inny kolor.

Wybór optymalnego 
systemu znakowania

Istnieje wiele różnych systemów zna-
kowania pozwalających umieścić ozna-
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czenie na tworzywie sztucznym. Każda  
z nich jest w jakiś sposób kompromisowa 
i może być przeciwwskazana przy niektó-
rych potrzebach dotyczących znakowania.

Ciągły druk atramentowy (CIJ)
Technologia CIJ to niezwy-

kle uniwersalny system znakowa-
nia z użyciem atramentu, idealna 
w przypadku obłych powierzchni  
i bardzo szybkich linii produkcyjnych. 
Oznaczenia wykonane atramentem są 
z reguły trwałe, bywają jednak podatne 
na przypadkowe rozmazanie lub zuży-
cie z biegiem czasu. Na obniżenie jako-
ści oznakowania zwykle wpływa użyte 
tworzywo sztuczne, zalanie produktu 
i warunki, w których jest on stosowa-
ny. Większości tych problemów może 
w pewnym stopniu zaradzić odpowied-
ni skład atramentu. Dobór właściwego 
atramentu to nieodzowny warunek trwa-
łości oznaczenia na kolorowej butelce, 
słoiku czy pojemniku. Przygotowuje się 
atramenty o różnych własnościach zwią-
zanych z przyczepnością, czasem schnię-
cia i trwałością. Mimo że standardowym 
kolorem atramentu w technologii CIJ jest 
czarny, często nie jest to najlepsza pro-
pozycja w przypadku ciemnych lub me-
talizowanych opakowań. Czarny lub gra-
natowy atrament na czarnej lub ciemnej 

butelce okazuje się mniej kontrastowy 
niż żółty, biały czy czerwony. 

Znakowanie laserowe
Lasery zapewniają trwałe oznaczenie 

bezpośrednio na butelce albo na etykie-
cie, tworząc kod na powierzchni tworzy-
wa sztucznego. Chociaż takie oznaczenia 
są trwałe, efekt znakowania laserowego 
na niektórych rodzajach butelek lub na 
przezroczystych etykietach jest mało kon-
trastowy. Lasery nadają się doskonale do 
domowych środków czystości, które mogą 
wymagać bardzo trwałego oznakowania, 
produktów do kąpieli i pod prysznic, sto-
sowanych w wilgotnych warunkach, lub 
markowych produktów, których oznacze-
nie nie powinno odwracać uwagi od wy-
glądu opakowania. 

Druk termotransferowy (TTO) 
W technologii TTO wykorzystuje się elek-

troniczną głowicę drukującą do podgrzania  
i dociśnięcia roztopionej żywicy do elastycz-
nego opakowania. Chociaż technologia TTO 
nie nadaje się do znakowania bezpośred-
nio na butelkach, słoikach czy pojemnikach  
z tworzyw sztucznych, może być doskona-
łym rozwiązaniem do druku na wstępnie 
zadrukowanych etykietach lub rękawach 
termokurczliwych przed ich nałożeniem. 
Technologia TTO zapewnia wysoki kontrast  

i dobrą przyczepność na większości  
rodzajów etykiet i może służyć do druku 
kodów kreskowych, logo, numerów kolo-
rów, informacji o składnikach, elementów 
graficznych i innych informacji w wysokiej 
rozdzielczości, czyli bez szkody dla wyglą-
du opakowania.

Przetestowanie próbek
Ze względu na różne zależności mię-

dzy tworzywami sztucznymi a kolorami, 
ważne jest przetestowanie rozwiązania 
do znakowania przed rozpoczęciem pro-
dukcji. Takie próby pomagają w ustale-
niu, czy wybrana technologia spełnia 
oczekiwania pod względem kontrastu, 
trwałości i miejsca oznaczenia.

Butelki, słoiki i pojemniki z tworzyw 
sztucznych korzystnie wpływają na 
upowszechnianie marki, ale ich znako-
wanie może być trudne. W znakowa-
niu takich wyrobów nieoceniona może 
być pomoc doświadczonej firmy, której 
pracownicy pomogą w określeniu wy-
magań dotyczących znakowania oraz 
w poznaniu kompromisów związanych 
ze stosowaniem różnych systemów 
znakowania, a także dostarczą prób-
ki oznaczeń na opakowaniach klien-
tów, aby utwierdzić ich w przekonaniu  
o słuszności wyboru danego rodzaju 
urządzeń do znakowania.

Czarne oznakowanie w technologii
CIJ na kolorowej butelce

Białe oznakowanie w technologii
CIJ na pojemniku z dezodorantem

Znakowanie laserowe
na pudełku do wypychania

Znakowanie laserowe bezpośrednio
na butelce z aerozolem
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Wiele czołowych marek tworzy unikatowe wzory opakowań, 
rozpoznawalne na całym świecie. Szybki rozwój technologii 

oraz silna konkurencja sprawia, że skraca się cykl życia wyrobów 
kosmetycznych i perfumeryjnych. Producenci stają przed koniecz-
nością modyfikacji oferty, a co za tym idzie opakowania. Nawet 
najbardziej rozpoznawalne od wielu lat marki potrzebują odświe-
żenia, przypomnienia, aby utrzymać przewagę rynkową, dlatego 
bardzo często tworzą opakowania sezonowe, specjalne edycje, 
czy edycje charytatywne. Jest to jeden z najlepszych sposobów 
na podkreślenie unikatowości oferty. Projekty indywidualne opa-
kowań wiążą się zazwyczaj z dużymi kosztami oraz nieco dłuż-
szym czasem uruchomienia produkcji. Co więc zrobić, aby osiągnąć 

kompromis pomiędzy estetyką i kosztami? Producenci opakowań 
kosmetycznych i perfumeryjnych oferują rozwiązania, które zado-
wolą nawet najbardziej wymagających odbiorców. Jak wybrać od-
powiednie opakowanie?

Po pierwsze surowiec
Rynek tworzyw sztucznych pełen jest surowców do produkcji 

opakowań. Na uwagę zasługuje Surlyn, który stanowi idealne roz-
wiązanie dla kosmetyków pielęgnacyjnych i wyrobów perfumeryj-
nych. Jest to niezwykłe tworzywo. Posiada wysoką przezroczystość, 
dlatego jest doskonałym zamiennikiem szkła z nieograniczonym 
potencjałem projektowym.

Anna Piekut
Specjalista ds. Marketingu, Politech Sp. z o.o.

Rola opakowania kosmetycznego i perfumeryjnego ulega ciągłym zmianom, wynikającym nie tylko z silnej 
konkurencji, wymuszającej skracanie okresu wprowadzenia nowego produktu na rynek, ale także z wzrostu 
świadomości produktowej i ekologicznej konsumentów. Na rynku pojawia się wielu naśladowców, których produkty 
nie tylko spełniają te same potrzeby, ale mają podobny wygląd. Dlatego też opakowanie nie pełni jedynie funkcji 
ochronnej czy transportowej, ale stanowi wartość dodaną produktu lub jest produktem samym w sobie. Jest często 
jedynym narzędziem konkurowania na półce sklepowej, zachęcając konsumenta do zakupu.

Nowe opakowanie
– kosztowna rewolucja czy kreatywny rozsądek?
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Surlyn wykorzystywany jest m.in. do produkcji opakowań ko-
smetyków pielęgnacyjnych oraz produkcji nasadek do butelek per-
fumeryjnych. Opakowania z Surlynu, nawet te o dużej grubości, cha-
rakteryzują się dużą przejrzystością. Ich wygląd do złudzenia przy-
pomina szkło, z tą różnicą, że opakowanie z Surlynu jest ciepłe w do-
tyku. Surlyn to połączenie estetyki i ergonomii: gładka i błyszcząca 
powierzchnia doda każdemu opakowaniu luksusowego charakteru, 
natomiast twardość uodporni opakowanie na stłuczenia i wykrusze-
nia, które tak często występują w przypadku szkła. Dodatkową zaletą 
tego funkcjonalnego materiału jest również niska waga w stosunku 
do szkła oraz łatwość obróbki. Jest to idealny materiał dla projektan-
tów, ponieważ daje niemal nieograniczone możliwości projektowe,  
a co za tym idzie rozwija kreatywność. Surlyn jest bezbarwny, moż-
na mu nadać odpowiedni kolor, dzięki czemu nasadka do perfum 
czy słoik mogą stanowić wizualną całość z pozostałymi elementa-
mi opakowania. Dzięki swoim właściwościom fizycznym opakowa-
nia surlynowe są bezpieczne dla konsumenta, a możliwość nada-
wania dowolnych kształtów sprawia, że są one także wygodne  
w użytkowaniu. Kolejną zaletą jest łatwość i bezpieczeństwo trans-
portu. Surlyn ma także obojętny wpływ na środowisko naturalne  
i podlega recyklingowi. 

Innym stosunkowo popularnym tworzywem wykorzystywanym 
w przemyśle opakowaniowym jest Polipropylen (PP). Powstają  
z niego m.in. butelki, słoiki, nakrętki, nasadki oraz opakowania do 
kosmetyki kolorowej. Wyroby wtryskowe z PP odznaczają się dużą 
sztywnością i dobrym połyskiem, charakteryzują się także bardzo 
dobrą odpornością chemiczną. Opakowania z Polipropylenu stano-
wią dobrą bazę do dekoracji, a dodatkowo podlegają również recy-
klingowi.

Co zrobić, żeby się wyróżnić?
Każde opakowanie, nawet to standardowe może nas wyróżnić, 

jednak kształt to nie wszystko. Producenci opakowań oferują wie-
le możliwości zindywidualizowania opakowania, więc dlaczego by  
z nich nie skorzystać? Do pozornie zwykłej nasadki czy słoika można 
dodać zdobienia i zindywidualizować opakowanie. Jest to bardzo 
dobre rozwiązanie dla edycji specjalnych, czy sezonowych. Jedną  
z technologii, która w znacznym stopniu podnosi walory estetyczne 
opakowania jest metalizacja próżniowa. Polega ona na powlekaniu 
powierzchni tworzywa sztucznego  warstwą metalu. Dzięki rozpyle-
niu mikrocząsteczek aluminium możliwe jest uzyskanie bardzo cien-
kiej powłoki, wiernie odwzorowującej kształt powierzchni elementu. 
Zdobienie tą techniką jest bardzo wygodnym sposobem na uzyska-
nie jednolitych powierzchni o metalicznym wyglądzie. W ten spo-
sób można ozdobić wszystkie powierzchnie opakowania. Ma ona 
swoje ograniczenia, a mianowicie nie można wykonać w ten sposób 
zdobień częściowych na elemencie oraz zdobień w postaci wzorów. 
Procesowi metalizacji może być poddany prawie każdy rodzaj two-
rzywa sztucznego, m.in. PP, ABS, PC, PS, PCTA, Surlyn. 

Kolejną technologią zdobniczą godną uwagi jest lakierowanie 
UV. Pozwala ono na uzyskanie dowolnego koloru oraz tekstury po-
wierzchni, dzięki nieograniczonej palecie kolorystycznej barwników  
i typów lakieru. Umożliwia to idealne dopasowanie detalu do es-
tetyki całego opakowania. Powłoka lakiernicza nie tylko zdobi, ale 
także podwyższa trwałość elementów opakowania. Dzięki utwar-
dzaniu promieniami UV jest ona twarda, odporna na oddziaływanie 
chemiczne alkoholi i estrów zapachowych, a także bardziej wytrzy-
mała na uszkodzenia mechaniczne, m.in. ścieranie i zarysowania. 
Zapewnia to dłuższą trwałość opakowania, które w toku użytkowa-
nia produktu zachowuje nienaganny wygląd. Zarówno metalizacja 
i lakierowania UV są przyjazne dla środowiska i zdrowia ludzi. Pro-
cesy te są zautomatyzowane i odizolowane, a dzięki zastosowanym 
filtrom nawet najmniejsza drobina metalu czy lakieru nie wydostaje 
się na zewnątrz. Specjalna budowa linii lakierniczej umożliwia pre-
cyzyjne dozowanie substancji oraz odzyskiwanie powstałej w pro-
cesie mgły lakierniczej i jej regenerację w celu powtórnego użycia.  
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Do lakierowania stosuje się lakiery bezrozpuszczalnikowe utwardzane,  
co eliminuje uwalnianie się rozpuszczalników do atmosfery.

Jeśli koncept opakowania przewiduje wzory, napisy czy inne 
elementy graficzne identyfikujące produkt lub markę, wtedy ideal-
nym rozwiązaniem jest hot stamping, zwany także termodrukiem 
lub hot-printem. Daje on szerokie możliwości zdobienia elemen-
tów opakowań z tworzyw polimerowych przy użyciu folii hot stam-
pingowych i matryc wypukłych, które są wykonane z materiałów 
przewodzących ciepło. Aplikacja odbywa się w specjalnych maszy-
nach. Folię nakłada się na gotowy detal, np. nasadkę czy słoik przy 
użyciu matrycy z odpowiednim wzorem. Matryca nagrzewana jest 
do temperatury 100O C, a następnie przykładana wraz z folią do 
powierzchni detalu. Następuje roztopienie warstwy klejowej folii  
i odwzorowanie kształtu stempla matrycy na zdobionym elemencie. 
Tą metodą można uzyskać dowolne wzory zdobnicze oraz efekty 
metaliczne błyszczące, matowe i półmatowe, różne kolory, efekty 
holograficzne w zależności od typu folii. Wzory mogą być nakłada-
ne na elementy opakowań o różnych kształtach. Dodatkowo, hot 
stamping jest trwały, odporny na zadrapania i ścieranie; daje możli-
wość przeniesienia fantazji wzorniczej projektanta na opakowanie; 
nadaje opakowaniu charakteru; podkreśla jego stylistykę; pomaga 
w zróżnicowaniu marek, czy serii produktowych na wysokokonku-
rencyjnym rynku.

Wiele firm oferuje ciekawe rozwiązania dla opakowań. Przy 
wyborze dostawcy, oprócz czynników czysto ekonomicznych 
należy rozważyć również jakość. Ma ona szczególne znaczenie  
w branży kosmetyczno-perfumeryjnej, w której wizerunek i zaufa-
nie do marki jest niezwykle istotne. Warto więc wybierać dostaw-
ców specjalizujących się w poszczególnych produktach i usługach, 
posiadających doświadczenie oraz dysponujących nowoczesnymi 
technologiami mogącymi zapewnić odpowiednią jakość, a produkt 
z pewnością na tym zyska. 
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Znak towarowy to wizytówka, wyraz koncepcji przedsiębiorcy, 
mającej na celu stworzenie więzi między konkretnymi towarami 

lub usługami, a ich wytwórcą lub dystrybutorem, dzięki czemu zna-
ki towarowe będą wyróżniały dany towar czy usługę i kojarzyły się 
odbiorcom z konkretnym źródłem pochodzenia. Z tego też powodu 
znak towarowy jest jednym z najważniejszych i niezwykle cennych 
narzędzi budowania pozycji rynkowej produktów i usług. I chociaż 
dzięki regularnie wnoszonym opłatom ochronę znaku towarowego 
można przedłużać w nieskończoność, to trzeba pamiętać, że jej za-
sięg terytorialny zależy od wybranego trybu ochrony. 

Firmy działające wyłącznie na terenie kraju mogą poprzestać 
na zgłoszeniu znaku tylko w Urzędzie Patentowym RP. Dokonanie 
zgłoszenia znaku w kraju wiąże się z poniesieniem kosztów opłaty 
urzędowej, która wynosi 550 zł (opłata podstawowa za zgłoszenie do  
3 klas towarowych), z tym że w tym wypadku czeka nas dodatkowa 
opłata już przy samej rejestracji znaku - za udzielenie prawa ochron-
nego w kwocie 400 zł za każdą klasę. Często jednak przedsiębiorcy 
planują rozwój swojej działalności i ekspansję na rynki zagranicz-

Anna Hoffman-Flatow
Rzecznik patentowy i radca prawny, 
Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

– zmiany w praktyce Urzędu  
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Jak chronić znaki towarowe 
na rynkach zagranicznych

Znaki towarowe są praktycznie wieczne. Jest to jedyne 
prawo własności przemysłowej, którego ochrona 
nie jest ograniczona czasowo, pod warunkiem, iż 
dokonywane są opłaty za kolejne okresy ochrony 
oraz uprawniony wywiązuje się z obowiązku ich 
rzeczywistego używania, a ponadto jest to prawo 
uniwersalne, mające zastosowanie zarówno do 
produktów, jak i usług w każdej branży. 
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ne, chociażby za pomocą internetowych kanałów sprzedaży. W tym 
przypadku warto dokonać zgłoszenia swojego znaku, jako wspól-
notowego znaku towarowego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (OHIM), który swym zasięgiem obejmuje wszystkie 
państwa członkowskie Unii Europejskiej (28 państw). Co prawda,  
w tym przypadku należy liczyć się z wyższymi kosztami, gdyż opłata 
urzędowa związana z uzyskaniem ochrony wspólnotowego znaku to-
warowego to koszt 900 EUR, jednak jest to znacznie tańsze rozwiąza-
nie niż np. zgłaszanie znaku w poszczególnych urzędach patentowych 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Można zatem powiedzieć, że 
dla przedsiębiorcy prężnie działającego na europejskim rynku jest to 
wersja optymalna z ekonomicznego punktu widzenia. 

Sama procedura badania formalnego złożonego w OHIM poda-
nia, w tym badania pod kątem wystąpienia bezwzględnych przeszkód 
rejestracyjnych, a także przetłumaczenie wykazu towarów na każdy  
z oficjalnych języków Unii Europejskiej trwa około 2 - 3 miesięcy.  
Po tym okresie znak jest publikowany w tzw. „celach sprzeciwo-
wych”. Ponadto, zgodnie z procedurą, OHIM przesyła właścicielom 
wcześniejszych wspólnotowych znaków towarowych powiadomienie 
o dokonanym nowym zgłoszeniu, jeśli uzna, iż zgłoszony znak wyka-
zuje podobieństwo do wcześniej zarejestrowanych lub zgłoszonych 
znaków w warstwie słownej czy graficznej. Od chwili publikacji no-
wego znaku towarowego właściciele wcześniejszych podobnych zna-
ków mają prawo do złożenia sprzeciwu. Należy zauważyć, iż nie tylko 
uprawnieni z wcześniejszych wspólnotowych znaków towarowych, 
ale również właściciele wcześniejszych podobnych rejestracji krajo-
wych z obszarów państw Unii Europejskiej mają prawo do złożenia 
sprzeciwu. 

Za zaletę systemu rejestracji OHIM, zwłaszcza z punktu widzenia 
przedsiębiorcy, należy uznać, iż Urząd ten nie przeprowadza bada-
nia podobieństwa między nowym zgłoszonym znakiem towarowym 
a istniejącymi wcześniejszymi podobnymi znakami towarowymi 
(tzw. względne przeszkody rejestracji). Ciężar działań mających na 
celu niedopuszczenie do udzielenia ochrony na zgłoszony znak jest 
przeniesiony w tym systemie na wcześniejszych Uprawnionych, któ-
rzy mogą składać sprzeciwy. Procedura rozpoznania sprzeciwu przez 
OHIM poprzedzona jest dwumiesięcznym okresem zwanym „cooling 
off”, podczas którego strony mogą zawrzeć porozumienie i ustalić 
warunki wspólnej egzystencji na rynku. Taki system pozwala na unik-
nięcie np. kolizji między znakami należącymi do powiązanych ze sobą 
biznesowo spółek. 

OHIM bada natomiast na wstępie, czy nie występują tzw. bez-
względne podstawy odmowy rejestracji. Do tych przeszkód ustawo-
dawca unijny zalicza, m.in. znaki towarowe, które składają się wy-
łącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do 
oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pocho-
dzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia 
usługi, lub innych właściwości towarów lub usług (art. 7 ust.1 lit. c 
Rozporządzania Rady (WE) 207/2009 z dnia 26.02.2009r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego). 

W ostatnim czasie specjaliści z dziedziny ochrony prawa własno-
ści przemysłowej zaobserwowali spore zmiany w podejściu do roz-
patrywania zgłoszeń znaków towarowych przez ekspertów z OHIM.  
I nie chodzi tylko o szeroko ogłaszaną zmianę praktyki w sprawie 
znaków biało-czarnych, co niewątpliwie wpłynęło na strategiczne 
plany ochrony własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębior-
ców. Jeszcze do niedawna OHIM rzadko odmawiał udzielenia prawa 
ochronnego na znak towarowy powołując się na bezwzględne prze-
szkody rejestracji; m.in. urząd ten dość rzadko uznawał, że dane 
oznaczenie ma charakter czysto opisowy a przez to nie może zostać 

zarejestrowane. Wynikało to z tzw. wąskiego rozumienia opisowo-
ści – oznaczenie, by zostało uznane za opisowe, musiało wskazywać 
konkretnie i bezpośrednio na rodzaj, cechę i przeznaczenie towaru.  
Do uzyskania ochrony jeszcze do niedawna wystarczyło, aby konsu-
ment z danego oznaczenia nie odczytał wprost informacji o samym 
towarze. Uznawano, że znak nie będzie miał charakteru opisowego, 
gdy przeciętny konsument, odczytując dany znak bez refleksji i namy-
słu nie mógł wskazać automatycznie, że chodzi o daną cechę towaru.

W ostatnich miesiącach można zaobserwować zdecydowaną 
zmianę podejścia OHIM do oceny opisowości znaków. Obecnie, aby 
dane oznaczenie zostało uznane za opisowe wystarczy, że wystąpi 
jedna cecha towaru i usługi, czy też jeden ze sposobów jego rozu-
mienia może wskazywać na cechę, przeznaczenie towaru, (nawet 
jeśli istnieje wiele innych możliwości rozumienia przez przeciętnego 
konsumenta danego oznaczenia tzw. szerokie rozumienie opisowo-
ści oznaczenia). Dla porównania, poprzednio oznaczenie „expert”, 
do którego dodano niezbyt bogatą grafikę, czy też dodatkowy, mało 
wyróżniający element, uzyskiwało ochronę. Wskazujemy rejestrację 
znaku słowno-graficznego zarejestrowanego 19 października 2011 
roku  (CTM-10032308) zarejestrowany w klasach 3 
(m.in. dla mydła), 8 (m.in. dla przyborów do depilacji) 20 (dla luster)  
21 (m.in. dla szczotek do włosów) oraz 24 (dla tekstyliów). Analizując 
przedmiotowe oznaczenie można stwierdzić, iż przeciętnemu konsu-
mentowi może się ono skojarzyć z cechą, jaką w ten sposób ozna-
czane towary powinny się charakteryzować – są tak dobre, że można 
je nazwać np. „specjalistą” od mycia, czesania, czy depilacji. W dniu  
6 stycznia 2010 r. OHIM dokonał również rejestracji znaku słowno-
-graficznego  (CTM 0900747) zarejestrowany m.in.  
w klasie 10 dla implantów chirurgicznych oraz w klasie 44 dla usług 
związanych z chirurgią. 

OHIM wychodził z założenia, że jeżeli bez żadnego zastanowienia 
i namysłu, przy pierwszym kontakcie ze znakiem konsument automa-
tycznie nie odgadnie o jaką cechę towaru/usługi chodzi, to znak taki 
może zostać objęty ochroną i oznaczenia takiego nie należy uznawać 
za opisowe.

Tymczasem zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych do-
konywane na podobnej zasadzie w ciągu ostatniego roku spotykają 
się z odmową z strony OHIM. 

Zgłoszenie znaku słowno-graficznego  (CTMA 
012458981) przeznaczonego do oznaczania towarów, m.in. w kla-
sie 7 dla telefonów komórkowych, w 12 dla pojazdów mechanicz-
nych oraz bogatego wachlarza usług w klasach 35, 37, 38, 39, 40, 
41 42 nie otrzymało ochrony z uwagi na brak zdolności odróżniają-
cej. Jako powód odmowy podano okoliczność, iż znak bezpośrednio 
wskazuje na cechę towaru/usługi, które są w ten sposób oznaczane.  
Z podobnych względów OHIM odmówił rejestracji znaku   
w styczniu 2014 r. (CTM 012481669) zgłoszonego dla usług  
w klasie 35, 41. 

Powyższe przykłady świadczą o dość gruntownej zmianie podej-
ścia w ocenie tego rodzaju oznaczeń. Wydaje się, że Urząd w Alicante 
w chwili obecnej dość restrykcyjnie traktuje przesłankę opisowości 
towaru i odmawia udzielenia ochrony nawet w sytuacji, gdy wystąpi 
pośrednie wskazanie na rodzaj, przeznaczenie towaru czy usługi. 

W związku z tym zaobserwowane w praktyce nowe, bardziej 
restrykcyjne podejście OHIM do oceny bezwzględnych podstaw od-
mowy rejestracji może spowodować, że liczna grupa łatwych do za-
pamiętania, prostych znaków nie zostanie zarejestrowana. Zgłoszeń 
tego rodzaju oznaczeń warto planować z większą uwagą i ostrożno-
ścią, biorąc pod uwagę opinie ekspertów i śledząc na bieżąco orze-
czenia OHIM.
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W artykule przedstawione zostaną in-
formacje na czym polega używanie 

znaku, czy można używać znaku w innej 
formie niż został on zarejestrowany oraz 
jakie skutki może nieść nieużywanie znaku 
towarowego.

Używanie znaku towarowego
Zgodnie z ustawą Prawo własności prze-

mysłowej, używanie znaku towarowego po-
lega w szczególności na:
1)  umieszczaniu tego znaku na towa-

rach objętych prawem ochronnym 
lub ich opakowaniach, oferowaniu 
i wprowadzaniu tych towarów do 
obrotu, ich imporcie lub eksporcie 
oraz składowaniu w celu oferowania  
i wprowadzania do obrotu, a także 
oferowaniu lub świadczeniu usług pod 
tym znakiem; 

2)  umieszczaniu znaku na dokumentach 
związanych z wprowadzaniem to-

warów do obrotu lub związanych ze 
świadczeniem usług; 

3)  posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Przez używanie znaku, rozumie się rów-
nież używanie znaku przez umieszczanie 
go na towarach lub ich opakowaniach wy-
łącznie dla celów eksportu oraz przez osobę 
trzecią za zgodą uprawnionego.

Należy podkreślić, że powyższe formy 
używania znaku towarowego są jedynie 
przykładowe, a używanie znaku towaro-
wego może przybrać inne postaci, nie wy-
mienione w ustawie. Jednak, choć ustawa 
nie definiuje pojęcia „używania” znaku to-
warowego, wskazując jedynie przykładowe 
formy jakie może ono przybrać, to jednak 
nie ulega wątpliwości, że używanie to musi 
być rzeczywiste. 

Pojęcie rzeczywistego używania znaku, 
zgodnie z poglądem wyrażonym w wyro-
ku Naczelnego Sądu Administracyjnego 

(NSA) z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt II 
GSK 70/06, polega na takim używaniu, 
które pozostaje w związku fizycznym lub 
pojęciowym z towarem lub usługą. Ozna-
cza to konieczność nakładania zarejestro-
wanego oznaczenia na towar i wprowa-
dzania go do obrotu. Zgodnie zaś z wy-
rokiem NSA z dnia 10 października 2006 
r., sygn. akt II GSK 173/06, używanie zna-
ku towarowego powinno pozostawać w 
zgodzie z działalnością przedsiębiorstwa, 
zaś obowiązkowi rzeczywistego używa-
nia czyni zadość jedynie używanie znaku  
w obrocie gospodarczym.

Używaniem rzeczywistym nie będzie 
więc używanie znaku towarowego dla po-
zoru, o charakterze jednorazowym, bowiem 
przeciętny odbiorca na rynku nie będzie 
mógł połączyć określonego towaru lub usłu-
gi z zarejestrowanym oznaczeniem.

Pamiętać również należy, że używanie 
znaku towarowego musi dotyczyć towa-

Używanie zarejestrowanego 
znaku towarowego 
oraz skutki jego nieużywania

Aleksandra Kryśka
Rzecznik Patentowy, Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

Ustawa Prawo własności przemysłowej, normująca między innymi stosunki w zakresie znaków towarowych, nie 
formułuje wprost obowiązku używania znaku towarowego. Obowiązek taki wynika jednak z instytucji wygaszenia 
prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania w sposób rzeczywisty. Zawarte w ustawie sankcje 
za nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego są spowodowane dążeniem do „wymuszenia” rzeczywistego 
używania znaku przez jego właściciela. Tylko takie używanie znaku leży bowiem we właściwie rozumianym interesie 
zarówno konsumentów jak i innych uczestników rynku. Interes ten nie jest realizowany w sytuacji, gdy uprawniony 
z rejestracji nie używa znaku towarowego, a znak zgłoszony został w Urzędzie Patentowym przykładowo w celu 
uniemożliwienia rejestracji lub używania tego znaku przez innych uczestników rynku. 
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rów lub też usług, dla których znak został 
zarejestrowany. Należy jednocześnie wziąć 
pod uwagę naturę towarów i usług, charak-
terystykę rynku, na którym znak występuje, 
oraz rozmiary używania znaku. Może się 
bowiem zdarzyć, że używanie znaku nawet 
w niewielkim zakresie może okazać się wy-
starczające dla uznania go za rzeczywiste, 
pod warunkiem że jest to usprawiedliwione 
w danym sektorze rynku.

Używanie znaku towarowego  
w formie innej niż zarejestrowana

Przez używanie znaku towarowego 
rozumie się również używanie znaku róż-
niącego się od znaku, na który udzielono 
prawa ochronnego, w elementach, które nie 
zmieniają jego odróżniającego charakteru. 
Oznacza to, iż właściciel znaku towarowego 
może używać oznaczenia w postaci zmody-
fikowanej w stosunku do jego postaci zare-
jestrowanej. 

Celem tego przepisu jest zezwolenie 
właścicielowi na dokonywanie zmian w 
znaku, które nie wpływając na jego charak-
ter odróżniający, ułatwiają przystosowanie 
go do wymogów związanych z wprowadza-
niem do obrotu i promocją towarów lub 
usług. Prawo ochronne na znak towarowy 
trwa 10 lat, licząc od daty jego zgłoszenia. 
W tym dość długim okresie, może zaistnieć 
pomysł lub potrzeba „odświeżenia” marki. 
Pamiętać należy jednak, iż modyfikacje nie 
mogą dotyczyć elementów decydujących o 
odróżniającym charakterze znaku, ani nie 
mogą prowadzić do zmiany formy przed-
stawieniowej jako odróżniającej całości 
(wyrok NSA z 24 maja 2006 r., sygn. akt II 
GSK 70/06). 

Różnice pomiędzy formą w jakiej znak 
został zarejestrowany, a tą w której jest 
rzeczywiście używany muszą dotyczyć nie-
istotnych elementów, tak aby można było 
uznać, iż te dwa oznaczenia są co do zasady 

równoważne (wyrok z 23/02/2006 w spra-
wie T-194/03 „Bainbridge”, pkt 50). 

Mimo, iż każda sprawa rozpatrywana 
jest przez urzędy bądź sądy indywidualnie, 
w praktyce i orzecznictwie wypracowane zo-
stały ogólne zasady, które pozwalają ocenić 
czy zmieniona forma znaku może być uzna-
na za niezmieniającą odróżniający charakter 
znaku zarejestrowanego. Przykładowo:
•     dodatkowe elementy będące jedynie 

wskazaniem cech towarów i usług, ta-
kich jak rodzaj, jakość, ilość, przeznacze-
nie, wartość, pochodzenie geograficzne 
lub czas wytworzenia towarów bądź 
świadczenia usług, stanowią używa-
nie samego znaku, a nie jego wariantu 
(znak zarejestrowany FANTASIA, znak 
rzeczywiście używany-FANTASIA 2000),

•     użycie liczby pojedynczej lub mnogiej 
nie zmienia charakteru odróżniającego 
znaku (znak zarejestrowany Tentation, 
znak rzeczywiście używany –Tentations),
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•     jeśli dany element zajmuje drugorzęd-
ną pozycję i nie ma charakteru odróż-
niającego, jego pominięcie nie zmienia 
charakteru odróżniającego znaku (znak 
zarejestrowany – , znak rzeczy-
wiście używany – CHLOREX),

•     dodanie lub pominięcie słów, nie  
mających drugorzędnego charakteru  
w znaku, stanowi co do zasady zmianę 
jego charakteru odróżniającego (znak 
zarejestrowany – TONY HAWK, znak rze-
czywiście używany –  ).

Może dojść także do sytuacji, w której 
zarejestrowany znak towarowy używany 
jest w połączeniu z innym, zarejestrowa-
nym lub też niezarejestrowanym, znakiem 
towarowym.

Jak zostało wielokrotnie podkreślone 
w orzecznictwie, zagadnienie wypełniania 
obowiązku używania znaku towarowego 
w wyniku korzystania z odmiennej posta-
ci znaku, która zawiera w sobie lub nawet 
stanowi jako taka odrębny znak towarowy 
jest kontrowersyjne. W dotychczasowym 
orzecznictwie Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego można znaleźć stanowisko wskazu-
jące na uznanie przez ten Sąd dużej swo-
body dysponowania znakiem towarowym 
przez uprawnionego. Przykładowo, w wyro-
ku NSA z 24 czerwca 2008 r., sygn. akt II 
GSK 251/08, Sąd stwierdził, że: “Z uwagi na 
fakt, iż przeciwstawiony spornemu znakowi 
znak MILKA jest znakiem słownym, jego 
używanie może przejawiać się w sposób 
wybrany przez uprawnionego, co oznacza, 
że uprawniony może go nakładać na towary 
w dowolny choć nie naruszający warunków 
udzielonego prawa ochronnego, sposób. 
Może więc, oznaczając towary dla których 
znak uzyskał ochronę, wykorzystać znak 
słowny poprzez wkomponowanie go w za-
rejestrowane inne znaki, bądź dołączyć do 
elementów znanych, a należących do niego 
oznaczeń.”

Skutki nieużywania znaku  
towarowego

Czas trwania prawa ochronnego na znak 
towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia 
znaku towarowego w Urzędzie Patento-
wym. Jednak, zgodnie z ustawą Prawo wła-
sności przemysłowej, prawo ochronne na 
znak towarowy wygasa na skutek nieuży-
wania zarejestrowanego znaku towarowe-
go w sposób rzeczywisty dla towarów ob-
jętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego 
okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji 
o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że 

istnieją ważne powody jego nieużywania. 
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa 
ochronnego na znak towarowy wydawana 
jest przez Urząd Patentowy na wniosek każ-
dej osoby, która ma w tym interes prawny.

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia 
prawa ochronnego rozpatrywany jest przez 
Kolegium Orzekające Urzędu Patentowe-
go. W przypadku wszczęcia postępowania  
w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronne-
go, obowiązek wykazania używania znaku 
towarowego lub istnienia ważnych powo-
dów usprawiedliwiających jego nieużywa-
nie spoczywa na jego właścicielu. Decyzja  
o wygaśnięciu prawa ochronnego nie zo-
staje wydana, jeżeli istnieją ważne powody 
nieużywania znaku. Powinny to być poważ-
ne przeszkody natury faktycznej lub praw-
nej, niezależne od uprawnionego do znaku, 
których nie można przypisać jego niedba-
łości lub niezaradności. Są to przykładowo 
zdarzenia o charakterze siły wyższej lub 
brak zgody właściwego organu na wpro-
wadzenie towaru do obrotu. Za usprawie-
dliwiony powód nieużywania znaku towa-
rowego uznane zostało również toczące się 
postępowanie sądowe między konkurenta-

mi (wyrok NSA z dnia 20 września 2007r. 
sygn. akt II GSK 127/07). 

Właściciel zarejestrowanego znaku 
towarowego, który nie jest rzeczywiście 
używany w obrocie, musi liczyć się także 
z innymi ograniczeniami wprowadzonymi 
przez ustawę Prawo własności przemysło-
wej. Zgodnie z art. 157 ustawy, uprawnio-
ny z prawa ochronnego na znak towarowy 
nie może zakazać innej osobie używania 
tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, 
jeżeli znaku tego nie używał w rozumie-
niu powyżej wskazanych przepisów, tj. nie 
używał zarejestrowanego znaku w sposób 
rzeczywisty dla towarów objętych prawem 
ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu 
pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzie-
leniu prawa.

To ograniczenie skuteczności prawa 
ochronnego oznacza w praktyce, iż właści-
ciel nieużywanego znaku nie może skutecz-
nie sprzeciwić się udzieleniu prawa ochron-
nego na późniejszy, identyczny lub podobny 
znak, przeznaczony dla identycznych lub 
podobnych towarów/usług, ani skutecznie 
unieważnić takiego prawa. 
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