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�ENIA CYWILIZACYJNE – PRZEGL�D 
SZKODLIWYCH PIERWIASTKÓW STOSOWANYCH 

W KOSMETYCE 

Celem niniejszego artykułu było zbadanie, w jaki sposób pierwiastki chemiczne 

��kich wyst�puj�ce w kosmetykach oddziaływaj� na skór

ciała. W tym celu przeprowadzono badania oparte na ankiecie własnej kon

�ły panie w ró�nych przedziałach wiekowych. Wyraziły one swoje 

opinie na temat efektów ubocznych, jakich doznały po dłu�szym stosowaniu preparatów 

kosmetycznych, zawieraj�cych w swym składzie znikome ilo�ci metali ci��kich.

 wyboru kosmetyków nie do ko�ca poinformowane zostały 

dzie chemicznym, gdy� według ich wypowiedzi nie zwracały uwagi albo prod

okre�lił skład chemiczny tych kosmetyków na opakowaniu.

Przeprowadzono ankiet�, która miała na celu zbadanie, w jaki sposób 

stosowanie kosmetyków zawieraj�cych szkodliwe pierwiastki chemiczne wpływa na 

oraz potwierdzenie b�d	 zaprzeczenie skuteczno�ci działania tych 

kosmetyków na przykładzie osób bior�cych w niej udział. 

Na podstawie wyników ankiety, któr� przeprowadzono w

losowo wybranych pi�
dziesi�ciu kobiet, potwierdzono szkodliwe działanie niektórych 

dłu�szego okresu stosowania. 

e respondentki stosowały kosmetyki zawieraj�ce w swym składzie 

chemicznym metale ci��kie. Nie były to jednak gro	ne w skutkach działania niepo

ce do ci��kich chorób, lecz niewielkie zaczerwienienia, sw

podra�nienia skórne, alergie, zapalenia skóry; skóra sygnalizowała, 

zawieraj�ce szkodliwe substancje. 

szkodliwe pierwiastki, arsen, rt�
, mied	, glin, beryl, cynk, konser

rodki zapachowe. 
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THREAT OF CIVILIZATION – A REVIEW OF HARMFUL 
METALS AND THEIR SALTS IN COSMETIC 

Abstract. The choice of cosmetics is influenced by many factors. Of these, particular 

importance is its chemical composition which, in order to meet the skin is expected to 

work. Today, more and more companies are cosmetic and pharmaceutical uses in his 

preparations not only natural ingredients, but many synthetic compounds and harmful 

chemical elements. For these elements, which are used in cosmetology include heavy 

metals, such as mercury, cadmium, lead, arsenic, aluminum, etc. Heavy metals and 

other toxic elements in milligram quantities, and some even in microgram toxic effects 

on the human body. Positive or negative effects of chemical elements on the skin is 

always the result of their penetration into the tissue. 

The aim of this study was to investigate how the chemical elements in the form of 

heavy metals found in cosmetics act on the skin and body beauty. To this end, a study 

based on a survey of his own design, which was attended by women in different age 

groups up to the age of fifty, inclusive. They expressed their opinions about the side 

effects, which suffered after long-term use of cosmetics containing in its composition 

negligible amounts of heavy metals.  

Keywords: harmful metals, arsenic, aluminum, beryllium, zinc, preservatives, dyes, 

fragrances. 

Wst�p 

-wiat wokół nas zło�ony jest z ró�nych zwi�zków chemicznych, a głów-

n� rol� w nim pełni� pierwiastki chemiczne. Od nich te� w du�ym stopniu zale-

�y prawidłowa egzystencja całego organizmu i ciała ludzkiego. Do prawidło-

wego przebiegu procesów zachodz�cych w skórze ka�dego człowieka potrzebne 

jest około trzydziestu minerałów. Organizm ludzki nie potrafi sam ich syntezo-

wa
, dlatego musimy przyjmowa
 je z po�ywieniem. W dzisiejszych czasach 

naukowcy próbuj� znale	
 inne rozwi�zanie ni� droga pokarmowa. T� rol� 
spełniaj� równie� kosmetyki. Dlatego coraz cz��ciej spotykamy pierwiastki 

chemiczne w składzie maseczek, kremów oraz wielu innych preparatach kosme-

tycznych. Niestety nie wszystkie z pierwiastków chemicznych wchodz�cych 

w skład kosmetyków spełniaj� wła�ciw� rol� dla skóry naszego organizmu, ale 

– co wi�cej – mog� nawet szkodzi
 [1]. 
W znaczeniu kosmetycznym wyró�niamy trzy grupy pierwiastków che-

micznych:  

− makroelementy, które s� potrzebne organizmowi w du�ych obj�to�cio-

wych lub masowych ilo�ciach; pełni� funkcj� budulca ko�ci, uczestnicz� 
w procesach metabolicznych, z�bów, włosów, mi��ni i komponenta: en-

zymów, białek, krwi i innych płynów ustrojowych. Wyst�puj� w po�y-
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wieniu, powietrzu i wodzie. Zaliczamy do nich: chlor, sód, krzem, siark�, 
potas, fosfor, tlen, wap� i w�giel [2]; 

− mikroelementy, które potrzebne s� naszemu organizmowi w ilo�ciach 

�ladowych (mikro- i miligramowych). Pełni� funkcj� regulatora lub kata-

lizatora w procesach przemiany materii oraz komponenta płynów ustro-

jowych i witaminy. Zaliczamy do nich: bor, cyn�, bizmut, cynk, fluor, 

kobalt, jod, magnez, mangan, mied	, selen, wanad i �elazo [2]; 

− pierwiastki inne, które znalazły zastosowanie w kosmetyce jako sub-

stancje dezynfekuj�ce, przeciwstarzeniowe i barwne. Podobne zasto-

sowanie maj� niektóre z makro- i mikroelementów. Na przykład jako 

substancje barwne stosowane s� w kosmetyce w�giel i mied	; dezynfeku-

j�ce – jod, chlor, tlen; przeciwzmarszczkowe – krzem. Natomiast wła-

�ciwo�ci lecznicze wykazuj� jod, fluor i siarka, natomiast cynk i selen 

maj� zastosowanie jako immunostymulatory kosmetyczne. Poza po�y-

wieniem makro- i mikroelementy dostarczamy do naszego organizmu 

w formie paraleków, preparatów kosmetycznych (okładów, maseczek, 

kremów) lub kosmeceutyków. Niektóre z pierwiastków chemicznych s� 
toksyczne, dlatego ich ponadnormatywna obecno�
 w surowcach i wyro-

bach kosmetycznych jest zabroniona. Nale�� do nich m.in.: arsen, beryl, 

ołów, kadm, rt�
 itp. 

Kosmetyki stanowi� kompozycj� wielu składników. Pełni� one wiele 

funkcji, mi�dzy innymi wykazuj�ce działanie upi�kszaj�ce, myj�ce oraz leczni-

cze. Du�e znaczenie maj� te� komponenty posiadaj�ce walory marketingowe. 

Opracowywanie receptur i wykonanie produktu jest trudne i wymaga du�ej 

wiedzy praktycznej i teoretycznej. Wa�ny jest wła�ciwy dobór składu preparatu, 

uwzgl�dniaj�cy preferencje konsumentów i wymogi np. ochrony �rodowiska. 

Dosy
 cz�sto zdarza si�, �e wprowadzony do kosmetyku, wydawałoby si�, 
efektywny składnik nie spełnia swojego zadania, poniewa� 	le jest dobrana 

forma produktu lub np. składnik u�yty jest w nieodpowiednim st��eniu [3]. 

W obecnym �wiecie mody na upi�kszanie urody ciała szczególn� uwag� 
zwraca reklama, mianowicie na to, jak wspaniałe i naturalne wła�ciwo�ci posia-

daj� kosmetyki, które efektownie działaj� na nasz� skór� i włosy. W rzeczy-

wisto�ci producenci wykorzystuj� do ich produkcji zwi�zki chemiczne, a nawet 

składniki toksyczne, które s� dla nich łatwiej dost�pne, a przede wszystkim 

ta�sze. Niestety, wywieraj� one negatywny wpływ na nasz� skór�, a nawet 

zdrowie. Codzienne stosowanie kosmetyków na skór� całego ciała, a szczegól-

nie na twarz, skutkuje cz�sto problemami skórnymi [4].  

W dzisiejszych czasach „chemia” otacza nas z ka�dej strony, pocz�wszy 

od �ywno�ci poprzez kosmetyki, a nawet �rodowisko, prowadzi do rozwoju 

i mutacji wielu chorób (nowotworów), a nawet �mierci. 
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Korzystaj�c codziennie z produktów kosmetycznych, nie zdajemy sobie 

sprawy, jakie zagro�enie dla zdrowia nios� one ze sob�. Codziennie wcieramy, 

wdychamy setki, a mo�e tysi�ce, szkodliwych dla zdrowia chemikaliów i zasta-

nawiamy si� niejednokrotnie, dlaczego mamy łamliwe włosy (lub nawet zacz�-
ły wypada
), łupie�, paznokcie si� rozdwajaj�, chorujemy cz��ciej na choroby 

serca, nowotwory itp. Zarówno kosmetyki apteczne, jak i drogeryjne, dost�pne 

na naszym rynku, w pewnym stopniu zawieraj� szkodliwe składniki, które mo-

g� powodowa
 wiele chorób skórnych. 

Wraz ze wzrostem poziomu �ycia i rozwoju takich nauk, jak derma-

tologia, farmakologia czy kosmetologia, dał si� zauwa�y
 post�p w opraco-

wanych przepisach, gwarantuj�cych bezpiecze�stwo. Ponadto społecze�stwo 

zaczyna zwraca
 uwag� na konieczno�
 usuwania b�d	 ukrywania wad skór-

nych. Jednocze�nie coraz cz��ciej zwracamy uwag� na upi�kszanie odkrytych 

cz��ci ciała i hamowanie procesów starzenia si� skóry. Te działania piel�gna-

cyjne uzyskuje si� poprzez preparaty kosmetyczne, które oprócz funkcji piel�-
gnacyjnych i podkre�laj�cych urod� maj� za zadanie łagodzi
, a tak�e usuwa
 
stany chorobowe skóry.  

Przegl�d szkodliwych metali i ich soli wchodz�cych w skład 

kosmetyków 

Pierwiastki toksyczne działaj� szkodliwie na w�trob�, nerki, układ krwio-

no�ny, nerwowy, rozrodczy, mi��niowy i kostny. Kumuluj�c si� w ró�nych 

tkankach i narz�dach, stanowi� przyczyn� powstawania ró�nych nowotworów 

[5, 6]. 

Metale ci��kie i inne pierwiastki toksyczne w ilo�ciach miligramowych, 

a niektóre nawet w mikrogramowych, działaj� szkodliwie na organizm człowie-

ka. Normy prawne Unii Europejskiej nie okre�l� dokładnie, jakie maksymalne 

warto�ci metali ci��kich powinny znajdowa
 si� w kosmetykach, ale jedno jest 

najwa�niejsze, �e kosmetyk wprowadzony na rynek powinien by
 bezpieczny. 

Dlatego te� musi on przej�
 dokładn� kontrol� (ocen� bezpiecze�stwa pod 

wzgl�dem zawarto�ci metali ci��kich), które s� szkodliwe dla zdrowia.  

Jednym z najbardziej szkodliwych pierwiastków, które nie powinny znaj-

dowa
 si� w kosmetykach, jest arsen. 

Mechanizm toksycznego działania arsenu 

Arsen powoduje wzrost ryzyka zachorowania na raka skóry oraz nowo-

tworów innych narz�dów, działa antagonistycznie w stosunku do selenu i z tego 

wzgl�du mo�e si� przyczyni
 do powstawania wolnych rodników. Nieorga-
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niczne zwi�zki arsenu uszkadzaj� procesy metaboliczne komórek w�troby oraz 

nerek. Inhibicja enzymów, odpowiedzialnych za te procesy, wyst�puje po za-

blokowaniu przez arsen grup sulfhydrylowych białek. Oddziałuje koaguluj�co 

na białko, tworzy kompleksy z koenzymami oraz hamuje tworzenie si� trifosfo-

ranu adenozyny (ATP). 

Arsen wyst�puje w małych ilo�ciach w owocach morza i rybach. Zwi�zki 

arsenu wchodz� w skład �rodków ochrony ro�lin, dlatego znajduje si� on 

w glebie i ro�linach uprawnych. Ze wzgl�du na fakt, i� wi�ksze st��enia arsenu 

s� toksyczne, jest on szybko usuwany z organizmu, najcz��ciej przez włosy, 

skór� i paznokcie [7, 8]. Arsen w kosmetykach mo�e wyst�powa
 jako zanie-

czyszczenie i nie by
 podawany na opakowaniu. Ostatnio wykryto go w tuszu 

do rz�s firmy L′Oreal oraz w podkładach. Oprócz arsenu �ladowe ilo�ci berylu, 

kadmu i niklu równie� s� w tych kosmetykach . 

Mechanizm toksycznego działania rt�ci 

Rt�
 (Hg) jest „metalem �mierci”, uszkadza mózg, zaburza wzrok, po-

czucie smaku, wpływa negatywnie na psychik�. Z organizmu człowieka wyda-

lana jest powoli, osadza si� w mi��niach, nerkach, w systemie nerwowym 

i w mózgu. Rt�
 jest tak�e bardzo silnie absorbowana przez skór�. Uszkadza 

układ nerwowy oraz organy witalne dla organizmu, np. nerki [7-9].  

W kosmetyce stosuje si� sól sodow� kwasu etylort�ciotiosalicylowego 

(thiomersal) oraz octan fenylort�ci (Volpar). Wykazuj� one wysok� aktywno�
 
bakteriobójcz� i przeciwgrzybicz�. Blokuj� grupy tiolowe enzymów i białek 

drobnoustrojów. Poniewa� nie działaj� dra�ni�co na błony �luzowe, stosuje si� 
je jako konserwanty w kosmetykach dekoracyjnych do oczu. [7-9]. 

Ołów jest pierwiastkiem toksycznym, maj�cym wła�ciwo�ci kumulowa-

nia si� w organizmie człowieka, a stopie� jego kumulowania jest uzale�niony 

od indywidualnych cech człowieka oraz od składu po�ywienia. 

Ołów ma tendencj� do ulegania bioakumulacji w ko�ciach przez całe �y-

cie. Ustalono, �e okres półtrwania ołowiu w ko�ciach ludzkich wynosi około 

20 lat. Najcz�stszym skutkiem biochemicznym działania ołowiu jest inhibicja 

(hamowanie) syntezy hemu w hemoglobinie i cytochromach. Działanie to oraz 

skracanie czasu �ycia erytrocytów wywołuje anemi� – główny przejaw zatrucia 

ołowiem [9-12]. 

Zatrucie ołowiem objawia si� brakiem apetytu, skurczami i nadci�nie-

niem t�tniczym krwi, a tak�e utrudnia wbudowywanie wapnia w ko�ci i wchła-

nianie jodu do prawidłowej czynno�ci tarczycy. 

Oddziaływanie ołowiu na centralny układ nerwowy prowadzi do zwyrod-

nienia komórek nerwowych (neuronów), obrz�ku mózgu oraz zamierania ko-

mórek rdzenia mózgowego. Wraz z zatruciem ołowiem mog� wyst�pi
 sympto-
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my psychopatologicznego niepokoju, t�poty umysłowej, dra�liwo�ci i utraty 

pami�ci, jak równie� bóle głowy i dr�enie mi��ni. W przypadkach granicznych 

mog� wyst�pi
 konwulsje, po których nast�puje �pi�czka i �mier
 [9]. 

Ołów powoduje odwracalne uszkodzenie nerek, wywieraj�c szkodliwy 

wpływ na kanaliki proksymalne. Zaburza to proces, w wyniku którego nerki 

absorbuj� glukoz�, fosforany i aminokwasy przed wydzielaniem moczu. Długo-

trwałym objawem przyjmowania ołowiu przez nerki jest przewlekłe zapalenie 

nerek wraz z zanikiem kł�buszków nerkowych i stwardnieniem naczy� [9, 13].  

Ołów cz�sto, mimo �e w minimalnych ilo�ciach, znajduje si� w szmin-

kach i pomadkach do ust.  

Mechanizm toksycznego działania glinu 

Glin przy wi�kszych st��eniach jest toksyczny, gdy� dezaktywuje niektó-

re enzymy. Uwa�a si� go za przyczyn� degeneracji neutronów w mózgu ludzi 

chorych na chorob� Alzheimera. Badania wykazały, �e glin tworzy trwałe 

zwi�zki m.in. z fosfolipidami obecnymi w tkance nerwowej oraz blokuje ak-

tywno�
 enzymów bior�cych udział w przewodzeniu bod	ców nerwowych. 

Dlatego glin mo�e by
 przyczyn� zaników pami�ci i obni�enia sprawno�ci inte-

lektualnej. Z tego wzgl�du Al w kosmetykach nie powinien by
 stosowany, 

lecz nadal si� go stosuje (pył glinowy jako barwnik w kosmetyce kolorowej) 

[2, 14].  

Nast�pny pierwiastek szkodliwy to kadm. Jest to metal ci��ki, wyst�-
puj�cy zarówno w wodzie, w powietrzu, kosmetykach i �ywno�ci. Wraz z rt�ci� 
i ołowiem jest trzecim z „wielkiej trójki” truj�cych metali ci��kich. Posiada 

wła�ciwo�ci toksyczne dla wszystkich �ywych organizmów. Zatrucie kadmem 

powoduje zniekształcenie ko�ci, zaburzenie wzrostu, nowotwory, niepłodno�
 
[15]. 

Kadm najcz��ciej kumuluje si� w ko�ciach, w w�trobie, jelitach, nerkach 

a nawet w trzustce. Podobnie jak inne metale ci��kie (Pb, Bi, Hg, Sn, Ba) łatwo 

tworzy poł�czenia z grup� tiolow� (-SH) białek, działaj�c inhibicyjnie na ak-

tywno�
 enzymów, hormonów peptydowych i białkowych oraz przeno�ników 

w transporcie aktywnym przez błony komórkowe [2]. 

Kadm jest przenoszony we krwi jako kompleks z czerwonymi ciałkami 

krwi lub z albumin�, a tak�e z innymi białkami w osoczu krwi. Jest wydzielany 

z organizmu zarówno w moczu, jak i w kale. Ostre objawy zatrucia kadmem 

w płucach zwykle pojawiaj� si� w wyniku wdychania pyłów i dymów tlenku 

kadmu, które wywołuj� kadmowe zapalenie płuc, charakteryzuj�ce si� obrz�-
kiem i martwic� nabłonka płucnego. Ogólnie uwa�a si�, �e najbardziej czułym 

organem na przewlekłe zatrucie kadmem s� nerki. Funkcja kanalików nerko-

wych jest upo�ledzona przez kadm, co objawia si� wydzielaniem zarówno bia-
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łek wielkocz�steczkowych (takich jak albumina), jak i białek małocz�stecz-

kowych. Przewlekłe skutki toksycznej ekspozycji na kadm mog� równie� doty-

czy
 uszkodzenia układu kostnego, nadci�nienia (wysokie ci�nienie krwi) 

i niekorzystnych objawów sercowo-naczyniowych [9]. Nadal mo�na znale	
 
kadm w kosmetykach takich, jak tusze do rz�s czy eyelnery. 

Mechanizm toksycznego działania niklu 

Najbardziej toksycznym zwi�zkiem niklu jest karbonylek niklu. Zwi�zek 

ten, który jest ciecz�, mo�e wnika
 do organizmu poprzez drogi oddechowe 

i cz��ciowo przez skór�. Karbonylek niklu działa silnie dra�ni�co na błon� �lu-

zow� dróg oddechowych i p�cherzyki płucne, a ponadto mo�e powodowa
 
uszkodzenie o�rodkowego układu nerwowego, w�troby i nerek. W ostrych inha-

lacyjnych zatruciach karbonylkiem niklu wyst�puj� bóle i zawroty głowy, nud-

no�ci i wymioty, uszkodzenia błony �luzowej oskrzeli, kaszel, duszno�ci, ból 

w klatce piersiowej, zapalenie płuc. Karbonylek niklu Ni(Co)4 jest wi�c wyj�t-
kowo toksycznym zwi�zkiem niklu [16, 17]. 

W zatruciach przewlekłych zwi�zkami niklu obserwujemy głównie po-

dra�nienia spojówek i �luzówki górnych dróg oddechowych, owrzodzenia prze-

grody nosowej. Wpływa tak�e szkodliwie na skór�, objawiaj�c si� pod-

ra�nieniem i wysypk�. Obserwowano równie� wyst�powanie tzw. �wi�du niklo-

wego, czyli powstawanie sw�dz�cych wyprysków, głównie na dłoniach i przed-

ramionach [18]. 

Mechanizm toksycznego działania chromu 

Chrom ma działanie karcynogenne, teratogenne i genotoksyczne. Łatwo 

przenika przez ło�ysko i gromadzi si� w organizmie płodu, przyczyniaj�c si� do 

powstawania wad rozwojowych. 

Ponadto niekorzystne działanie chromu obecnego w kosmetykach obej-

muje przede wszystkim reakcje uczuleniowe. Mog� one wyst�powa
 jednak 

tylko w przypadkach, gdy analizowany produkt zawiera chrom (VI) w cha-

rakterze zanieczyszczenia. Jest on wówczas lepiej wchłaniany przez skór� ni� 
chrom (III), który nie wywołuje alergii skórnych [8, 16, 19]. 

Mi�dzynarodowa Agencja Bada� nad Rakiem uznaje sze�ciowarto�ciowy 

chrom za udowodniony czynnik karcynogenny. Zagro�enie stanowi wdychanie 

pyłów zawieraj�cych chrom(VI) powoduj�ce raka płuc i zatok nosowych. Na-

tomiast chrom metaliczny i trójwarto�ciowy nie mo�e by
 uznany za czynnik 

karcynogenny, cho
 niektóre z jego zwi�zków wywołuj� raka u zwierz�t [20]. 
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Zwi�zki chromu (III) wyst�puj� w kosmetykach najcz��ciej jako barwni-

ki lub składniki ekstraktów ro�linnych. Mog� to by
 zielone cienie do powiek, 

pudry, mydła, a tak�e kosmetyki zawieraj�ce wyci�gi z glonów morskich lub 

aloesu [21]. 

Mechanizm toksycznego działania cynku 

Cynk działa uczulaj�co i podra�niaj�co na układ oddechowy. Jest sto-

sunkowo mało szkodliwy, gdy wyst�puje nawet w nadmiarze. Nadmiar cynku 

w organizmie człowieka powoduje jego odkładanie w w�trobie, w formie kom-

pleksu z białkami. Wdychanie cz�steczek dymów tlenku cynku powoduje za-

trucie parami metalu (cynku), wywołuj�ce podwy�szenie temperatury i dreszcze 

[20]. 

W kosmetyce stosuje si� bioaktywny cynk w formie fitokompleksów 

w leczeniu łojotoku oraz w filtrach słonecznych. 

Mechanizm toksycznego działania tytanu  

Tytan metaliczny w czasie obróbki nie jest zbyt szkodliwy. Natomiast 

podczas wziewnego wchłaniania go w postaci pary czy dymu wywołuje ostre 

zatrucia, powoduj�c tak�e obrz�k płuc i krtani. Na przykład czterochlorek tyta-

nu działa bardziej toksycznie (dra�ni�c błony �luzowe dróg oddechowych) ni� 
gazowy chlorowodór i st��ony kwas solny. Tytan i jego zwi�zki wywołuj� nie-

�yt spojówek i błon �luzowych dróg oddechowych. Powoduje on tak�e uczucie 

sucho�ci, zmniejszenie wydzieliny oraz zwi�kszenie odruchów kaszlowych 

i odkrztuszania. Długotrwałe działanie mo�e prowadzi
 do zmian w płucach 

i oskrzelach [8]. Cz�sto w kosmetyce stosuje si� ditlenek tytanu obok tlenku 

cynku jako składnik filtrów słonecznych.  

Mechanizm toksycznego działania miedzi 

Zatrucia ostre solami miedzi s� rzadkie. Najbardziej toksyczny jest siar-

czan miedziowy. W przypadku kontaktu zwi�zków miedzi z uszkodzon� skór� 
nast�puje jej sw�dzenie i stany zapalne. Wywołuje równie� zapalenie spojówek, 

owrzodzenie i zm�tnienie rogówki, błony �luzowej gardła i nosa [22].  

W kosmetyce mied	 stosowana jest w postaci wodoroasparginianu jako 

substancja przeciwgrzybiczna, natomiast proszek miedzi u�ywany jest w kos-

metyce barwnej jako pigment. 
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Mechanizm toksycznego działania berylu 

Beryl wchłania si� przez drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Zabu-

rzenia w układzie oddechowym stanowi� główne objawy toksycznego działania 

berylu i jego zwi�zków, przy czym wa�n� rol� w wyst�powaniu objawów za-

trucia przypisuje si� nadwra�liwo�ci. Działa dra�ni�co na oczy, układ odde-

chowy i skór�. Mo�e powodowa
 uczulenie w razie kontaktu ze skór�. Skutka-

mi ubocznymi działania berylu s� ataki duszno�ci i wyra	ny spadek masy ciała 

[23]. W kosmetyce beryl znajduje si� w cieniach do powiek i w mascarach [9]. 

Cz��  badawcza 

Cz��
 badawcza stanowi analiz� wyników przeprowadzonej ankiety, czy-

li zbadania opinii oraz spostrze�e� kobiet u�ywaj�cych do piel�gnacji skóry 

kosmetyków, w których wykorzystano metale ci��kie – pierwiastki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia.  

Badaniem zostały obj�te kobiety w przedziale wiekowym od 25 do 50 

roku �ycia, mieszkaj�ce w Cz�stochowie i okolicach. Do wypełnienia pozosta-

wiono 55 arkuszy w drogeriach. Po miesi�cu odebrano 50 wypełnionych przez 

kobiety arkuszy ankiety. Badania były anonimowe, a ich wyniki s� wykorzys-

tane tylko do celów niniejszego artykułu. 

W�ród badanych 50 kobiet udział wzi�ło 8 osób w przedziale wiekowym 

25-30, 20 osób w wieku 36-40 lat. W wieku 41-45 lat było 10 ankietowanych, 

natomiast w grupie od 46-50 lat znalazło si� 7 kobiet. Najmniej liczn� grup� 
stanowiły kobiety w wieku 31-35 lat – 5 osób. W ankiecie nie brały udziału ko-

biety powy�ej 50 roku �ycia. 

Jedno z pyta� ankiety dotyczyło problemów ze skór�. Wi�kszo�
 kobiet 

zaznaczyła, �e ma problemy z cer� i nie s� w pełni zadowolone ze stanu zdro-

wotnego swojej skóry. Problemy skórne pojawiaj� si� zazwyczaj okresowo – 

latem lub zim�. Jednak�e cz��
 kobiet przyznała, �e ich skóra jest w złej kondy-

cji i ma widoczne defekty kosmetyczne niezale�nie od pór roku. 
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Rys. 1. Problemy zwi�zane ze skór

W�ród odpowiedzi znalazły si

− nadwra�liwo�
 i stany zapalne 

− zwiotczenie skóry i zmarszczki 17%,

− rogowacenie skóry 14%, 

− przebarwienia 21%.

Bez wi�kszych problemów ze skór

Z bada� wynika, 

skóry jako bardzo dobry

�on�, bez �adnych problemów piel

Na pytanie, czy 
ry, stwierdzono, �e a�
zwraca uwag� na wła�
cery. Wynika to z faktu, 

i przeznaczonych do tego kosmetyków. 

(40%) stosuje kosmetyki, aby poprawi

Rys. 2. Dobór kosmetyków do rodzaju skóry
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W dalszej cz��ci badania starano si

ki s� najcz��ciej stosowane przez ankietowanych.
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Przy niezwykle cz

towanych opowiedziała

Ponad połowa, bo a�
czas ich cz�stego stosowania, a tylko 10% doznało podra

25% stwierdziło, �e doznało nadmiernego rogo

skutkowało pojawieniem si

pianki, farby i lakiery do włosów.

Rys. 5. Rodzaje działa� niepo
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Przy niezwykle cz�stym stosowaniu szamponów niewielka cz��
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Rys. 6. Rodzaje działa� niepo

W wyniku cz�stego stosowania 
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i ró�ów wyst�piły u 13% ankietowanych

i tuszów do rz�s u 11

zapalenie spojówek, natomiast 66% nie odczuło 

tej grupy kosmetyków.

Rys. 7. Rodzaje działa� niepo

i tuszów do rz�s 

 

���

��

"��

Zagro�enia cywilizacyjne… 

� niepo��danych podczas stosowania dezodorantów i antyperspi

�stego stosowania dezodorantów i antyperspirantów a

ankietowanych doznało podra�nienia skóry, szczególnie po depilacji pach

 doznało zaburze� ze strony układu oddechowego, a 40% nie 

adnym działaniom niepo��danym. 

dane efekty (wysypka, podra�nienie skóry) stosowania pu

piły u 13% ankietowanych, a podczas stosowania cieni do po

s u 11% wyst�piły zaczerwienienia skóry, pieczenie oczu oraz 

lenie spojówek, natomiast 66% nie odczuło �adnych dolegliwo�ci z

tej grupy kosmetyków. 

� niepo��danych podczas stosowania pudrów, ró�ów, cieni do powiek 

 

���

�� ������
��
��������

 ��������)�+�


�����%��
��!

�� $���
����������
��

$�)��$������!����

���

���

������(�������
��
��������

��������
��
��������(�

������
������$������������
���

���#����

 ��������)�+�
�����%��
��!

61 

 

danych podczas stosowania dezodorantów i antyperspirantów 

tów a� 55% 

cji pach, na-

a 40% nie 

stosowania pudrów 

podczas stosowania cieni do powiek 

piły zaczerwienienia skóry, pieczenie oczu oraz 

�ci ze strony 

 

ów, cieni do powiek 

������
��
��������

�� $���
����������
��

$�)��$������!����

������(�������
��
��������

��������
��
��������(�

������
������$������������
���

 ��������)�+�
�����%��
��!



62 

O sprawdzaniu terminów wa
wypowiedziało si�: 

a) 55% kobiet, według których termin wa

decydował o jego zakupie

b) 45% odpowiedzi

nie powinny znajdowa

Rys. 8. Udział ankietowanych w sprawdzaniu terminów wa

Na pytanie, czy kosmetyki s

puj�ce wyniki : 

a) 75% odpowiedziało

nie doznała powa

b) 25% okre�liło, �
st�piły u nich działania niepo

Zdecydowanie zły wpływ na zdrowie i urod

smetyki zawieraj�ce w swym składzie pierwiastki chemiczne metali ci

Z bada� wynika, �e kobiety

kosmetyki, lecz z wi�
preparatów oraz terminy ich wa

rodzaj skóry. 

Rys. 9. Ocena szkodliwo�ci kosmetyków na zdrowie ankie
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O sprawdzaniu terminów wa�no�ci na opakowaniach kosmetyków 

według których termin wa�no�ci na opakowaniu kosmetyku 

decydował o jego zakupie; 

odpowiedziało, �e raczej nie przywi�zuje do tego uwagi, gdy�
powinny znajdowa
 si� produkty po upływie terminu ich wa�no

. 8. Udział ankietowanych w sprawdzaniu terminów wa�no�ci kosmetyków na opakowaniach 
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W ko�cowym etapie przeprowadzanych bada

preparaty kosmetyczne mo
Jak wiadomo, eliksir młodo

stancja o niezwykłych wła

Nasze respondentki bior

kosmetyków, nazywaj�
wzgl�du na wiek, 15% okre

odpowiedzi negatywnej. 

Rys. 10. Opinie ankietowanych na temat kosmetyków jako „elik
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35% pa� okre�liło, �e zdrowie jest najwa�niejsze i nale�y w szczególnych 

przypadkach zrezygnowa
 z u�ywania kosmetyków, natomiast ponad połowa 

badanych, tj. 55%, zaznaczyła, �e zdrowie jest wa�ne, ale nie nale�y do ko�ca 

rezygnowa
 z u�ywania kosmetyków, lecz stosowa
 je z umiarem i we wła�ci-

wy sposób tak, aby nie zagra�ały one zdrowiu. 10% ankietowanych pa� nie 

wyraziło opinii w tym wzgl�dzie. 

Podsumowanie i wnioski 

Celem artykułu było zbadanie na podstawie odpowiedzi udzielonych 

przez ankietowane osoby, czy stosowane przez nie produkty kosmetyczne za-

wierały w swym składzie szkodliwe pierwiastki chemiczne i czy wywołały 

u nich działania niepo��dane, a je�li tak, to w jakim stopniu?  

Na podstawie wyników ankiety, któr� przeprowadzono w�ród losowo 

wybranych pi�
dziesi�ciu kobiet, potwierdzono szkodliwe działania niektórych 

kosmetyków podczas ich dłu�szego okresu stosowania. Z bada� wynika, �e 

respondentki stosowały kosmetyki zawieraj�ce w swym składzie chemicznym 

metale ci��kie. Nie były to jednak gro	ne w skutkach działania niepo��dane 

prowadz�ce do ci��kich chorób, lecz niewielkie zaczerwienienia, sw�dzenie 

skóry, wypryski, przebarwienia, podra�nienia skórne, alergie, zapalenia skóry 

itp., przez które skóra sygnalizowała, �e zastosowano substancje lub preparaty 

o szkodliwych substancjach. W�ród ankietowanych potwierdzono szkodliwo�
 
produktów do makija�u ze wzgl�du na zawarto�
 �ladowych ilo�ci metali ci��-
kich. -ladowe ilo�ci ołowiu oraz arsenu, kadmu czy rt�ci obecne w wielu pro-

duktach kosmetycznych powodowały podczas cz�stego ich stosowania wiele 

niepo��danych działa� na zdrowie ankietowanych.  

Dla wi�kszo�ci ankietowanych wa�ne było korzystanie z kosmetyków 

w celu poprawienia swojego wygl�du. Jednak nadmiar pianek i lakierów cz�sto 

powodował efekt odwrotny. Du�a ilo�
 aplikowanych kosmetyków tej serii 

powodowała nadmierne obci��enie włosów i ich osłabienie. 

Najgorsze wyniki w stosowaniu preparatów kosmetycznych, pod wzgl�-
dem wyst�powania działa� niepo��danych w przeprowadzonym badaniu, osi�-
gn�ły dezodoranty i antyperspiranty. Cz�ste ich u�ywanie, szczególnie 

w krótkim czasie po depilacji pach, powodowało zaczerwienienie i �wi�d skóry. 

Przyczyn� niepo��danych reakcji były wyst�puj�ce w dezodorantach sole alu-

minium, które podra�niaj� skór�. 
W dzisiejszych czasach nikt nie wyobra�a sobie �ycia bez piel�gnacji cia-

ła oraz higieny osobistej. Ka�dy z nas ma swoje wypróbowane marki kosmety-

ków, które stosuje. Wniosek z tego, �e nasze ulubione preparaty kosmetyczne 

nie zawsze s� idealne podczas stosowania. Dlatego te� nale�y zwraca
 uwag� 
podczas kupowania kosmetyków, czy dany produkt nie zawiera składnika, na 
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który jeste�my uczuleni, i wybiera
 preparaty odpowiadaj�ce potrzebom naszej 

skóry. Dobranie wła�ciwego kosmetyku zapewni dostarczenie naszej skórze 

składników piel�gnacyjnych w odpowiednich proporcjach. Jak wynika z odpo-

wiedzi osób ankietowanych, niewiele jednak kobiet zwracało uwag� przy zaku-

pie kosmetyku na jego skład chemiczny. Dlatego te� nasuwa si� wniosek, �e 

je�li sami nie potrafimy dokona
 odpowiedniego wyboru, szukajmy porady 

u osób kompetentnych: dermatologa, kosmetologa, ewentualnie sprzedawcy. 

Nale�y równie� pami�ta
, �e nadwra�liwo�
 skóry na dany kosmetyk 

mo�e by
 wywoływana nie tylko przez sam skład chemiczny preparatu, ale 

tak�e sposób jego działania, czas kontaktu ze skór�, st��enie, cz�stotliwo�
 
u�ywania kosmetyku oraz dodatkowo indywidualne predyspozycje ka�dej oso-

by. Dlatego te� ka�dy produkt kosmetyczny i ka�dy surowiec mo�e by
 szko-

dliwy. Wniosek z tego, �e ka�da skóra reaguje inaczej na stosowany kosmetyk 

i cz��
 kosmetyków b�dzie dla nas dobra, a cz��
 zła, wi�c musimy same te-

stowa
 i sprawdza
. 
Wybieraj�c kosmetyki, kierujemy si� równie� ich przeznaczeniem, zapa-

chem, konsystencj� i nierzadko promocj� czy opakowaniem. Zapominamy 

o tym, co najwa�niejsze, czyli o składzie. Warto sprawdza
, z czego tak na-

prawd� zło�ony jest dany krem czy puder, szczególnie kiedy mamy skór� wra�-
liw�, atopow� i cz�sto ulegaj�c� podra�nieniom. Uwzgl�dniaj�c powy�sze, 

nale�y pami�ta
, �e zanim zakupimy produkt, bez uprzedniego zapoznania si� 
z jego składem, powinni�my dowiedzie
 si�, jak bardzo ryzykowne jest nara�e-

nie naszego ciała na kontakt z tymi niezdrowymi substancjami.  

Z wypowiedzi ankietowanych pa� wynika, �e nie s� one zadowolone 

z informowania producentów o składnikach chemicznych zawartych w pre-

paratach kosmetycznych. W ustawie o kosmetykach zapisane s� wymagania do-

tycz�ce składu, oznakowania kosmetyków oraz warunki obrotu kosmetykami.  

W obecnych czasach wykonuje si� coraz wi�cej bada� na temat szkodli-

wo�ci kosmetyków. W rezultacie jest tak, �e składnik, który został uznany za 

szkodliwy, nie zawsze jest wycofany ze składu. Firmy kosmetyczne pracuj� nad 

tym, aby go w jaki� sposób zast�pi
 i wytwarzaj� pochodn� tego składnika, 

nadaj�c mu inn� nazw� i kosmetyk jest dopuszczony do sprzeda�y. 

Jak zatem mo�emy uchroni
 si� przed szkodliwym wpływem kos-

metyków? Jedyn� nadziej� s� bardziej restrykcyjne przepisy prawne, które 

skłoni� producentów do zmiany receptur kosmetyków i do rzetelnego infor-

mowania konsumentów o ich składzie.  

Uwzgl�dniaj�c powy�sze badania, zauwa�amy, �e nie wszystko, co słu�y 

urodzie, słu�y zdrowiu. Nale�y zastanowi
 si�, czy warto kosztem zdrowia wy-

gl�da
 pi�knie. Aby unikn�
 takich sytuacji, nale�y przede wszystkim czyta
 
skład danego kosmetyku. Warto równie� zapisa
 sobie list� substancji, które 

maj� gro	ny wpływ na organizm.  
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Na bazie zgromadzonych wiadomo�ci przeprowadzonego badania na te-

mat, czy kosmetyki zawieraj� w swym składzie pierwiastki chemiczne szkodli-

we dla zdrowia i urody ciała, nasuwa si� wniosek, aby�my nie przesadzali 

z nadmiernym stosowaniem kosmetyków, a je�li ju� po nie si�gamy, to starajmy 

si� wybiera
 kosmetyki naturalne, gdy� zdrowie jest wa�niejsze ni� chwilowe 

pi�kno. 
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