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BEZPIECZNE SKŁADNIKI KOSMETYKÓW – LIPI

I ICH POCHODNE 

Z uwagi na fakt, �e lipidy stanowi� bezpieczne składniki kosmetyków

ci opisowej artykułu na wst�pie scharakteryzowano lipidy. W dalszym 

sy tłuszczowe oraz lipidy proste, zło�one i izoprenowe. Nast�
d kosmetyków, w których zastosowano lipidy. 

ci badawczej artykułu przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej z udzi

łem 48 respondentek w wieku od 20 do 50 lat. Ankieta zawieraj�ca 12 pyta�
stosowania kosmetyków, głównie zawieraj�cych lipidy.  

lipidy, kosmetyki, kwasy tłuszczowe. 

COMPONENTS OF COSMETICS LIPIDS

AND DERIVATIVE 

Taking into consideration the fact, that lipids are safetly ingredients of the 

cosmetics, the lipids, on the begining of the article, in the descriptive section, were 

On the next step the fatty acids, the oridinary lipids, the complex and isoprene lipids 

were di scused. Afterwards there are show the cosmetics, in which lipids were used. The 

results of the executed questionnaire, in which 48 participants in age from 20 to 50 

years took part, are presented in the article. 

The questionaire contained 12 questions respecting adaptation of the cosmetics included 

: cosmetics, lipid, fatty acid. 
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Kosmetyki – wymagania prawne  

Europejskie prawo bardzo rygorystycznie reguluje bezpiecze�stwo ko-

smetyków, ale tak�e oznakowanie, skład i warunki obrotu nimi. 

W Polsce przepisy prawa dotycz�ce kosmetyków zawarte s� w Ustawie 

o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 roku. Powstała ona poprzez adaptacj� do 

polskiego prawa przepisów dyrektywy kosmetycznej, czyli dyrektywy Rady 

76/68/EWG. Prawo dotycz�ce kosmetyków jest identyczne we wszystkich kra-

jach Unii Europejskiej. Takie rozwi�zanie pozwala na zapewnienie takiego 

samego poziomu bezpiecze�stwa we wszystkich krajach, a z drugiej strony –  

na swobodn� wymian� towarów w obr�bie UE. 

Ustawodawstwo kosmetyczne reguluje bezpiecze�stwo kosmetyków, 

skład, oznakowanie, warunki produkcji i obrotu, dokumentacj�, wykonywanie 

testów na zwierz�tach i sposób nadzorowania przez władze. Wył�czn� odpo-

wiedzialno�	 za zgodno�	 produktu z przepisami prawa i jego bezpiecze�stwo 

ponosi producent, czyli firma, która wprowadza kosmetyk do obrotu na terenie 

UE. Nale�y podkre�li	, �e jednym z bezpieczniejszych składników kosmetyków 

s� lipidy i ich pochodne. 

Wst�p 

Lipidy stanowi� du�� i zró�nicowan� pod wzgl�dem chemicznym grup� 
naturalnych zwi�zków organicznych, s� nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszcza-

j� si� natomiast w rozpuszczalnikach organicznych. Zazwyczaj s� to estry wy�-
szych kwasów tłuszczowych i alkoholi jedno- lub wielowodorotlenowych [1]. 

Wyst�puj� one we wszystkich grupach organizmów �ywych, gdzie sta-

nowi� zapasowy materiał energetyczny, s� równie� głównym składnikiem 

wszystkich błon biologicznych. Lipidy pełni� funkcj� izolacyjn� i ochronn�, 
zarówno u ro�lin, jak i u zwierz�t, czego przykładem s� woski. Znaczenie tłusz-

czów pokarmowych wynika z faktu, �e s� one wysokoenergetycznym składni-

kiem oraz dostarczaj� organizmowi witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, 

czyli A, D, E, K [2]. 

W skład lipidów wchodz� kwasy tłuszczowe, które b�d� omawiane na 

wst�pie. W dalszym ci�gu zostan� scharakteryzowane lipidy proste (tłuszcze 

i woski) oraz lipidy zło�one (gloko- i fisfolipidy). Nast�pnie krótko omówione 

zostan� lipidy izoprenowe. 
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Kwasy tłuszczowe 

Kwasy tłuszczowe s� to alifatyczne, lipofilowe kwasy monokarboksylo-

we, o ró�nej długo�ci ła�cucha w�glowego (zazwyczaj 14–24 atomy w�gla, 

przewa�nie o parzystej liczbie; w wi�kszo�ci ła�cuchy kwasów tłuszczowych s� 
proste, rzadko wyst�puj� rozgał�zione). Kwasy nasycone zawieraj� w ła�cuchu 

wył�cznie wi�zania pojedyncze, kwasy nienasycone – wi�zania wielokrotne [3]. 

Kwasy tłuszczowe nasycone  
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Rys. 1. Przykładowe kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone 

Wa�n� rol� pełni� tzw. Niezb�dne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe 

(NNKT), które s� konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Maj� one ogromne znaczenie w utrzymaniu prawidłowego nawil�enia skóry. 

W strukturze skóry wyró�niamy dwa elementy odpowiedzialne za powstrzymy-

wanie transepidermalnej utraty wody – sebum, czyli ludzki łój, oraz cement 

mi�dzykomórkowy. Cement zbudowany jest z ceramidów, w struktury których 

wbudowane s� NNKT [4]. 

S� one tak�e obecne w sebum i odpowiadaj� za regulowanie jego składu, 

a tym samym wła�ciwo�ci. Zbyt g�sty łój mo�e prowadzi	 do zatkania gruczo-

łów oraz mieszków włosowych i rozwini�cia si� w nich bakterii odpowiedzial-

nych za tr�dzik. Niewła�ciwy skład łoju zwi�ksza przezskórn� utrat� wody, 

mo�e tak�e podra�nia	 naskórek, prowadz�c do jego zgrubienia i zakłóca	 pra-

widłowe funkcjonowanie. NNKT s� istotnym elementem w metabolizmie, nasz 

organizm syntetyzuje z nich szereg zwi�zków. S� one prekursorami eikozano-
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idów, które odpowiadaj� m.in. za przebieg procesów zapalnych w skórze. 

Z kwasu linolowego produkowany jest kwas gamma-linolenowy, ten za� jest 

prekursorem prostaglandyny E1 (PGE1); jest to hormon odpowiedzialny m.in. 

za struktur�, metabolizm i wzrost komórek.  

NNKT musz� by	 dostarczane do organizmu wraz z po�ywieniem. 

Ich niedobór mo�e prowadzi	 do nadmiernego złuszczania si� naskórka, zabu-

rze� procesu keratynizacji, przez co skóra staje si� szorstka, sucha, a paznokcie 

i włosy – łamliwe [5, 6]. 

Lipidy proste 

Do lipidów prostych zaliczamy omówione poni�ej tłuszcze i woski. 

Tłuszcze  

Tłuszcze ze wzgl�du na swoj� budow� chemiczn� nale�� do estrów. 

Składnikiem alkoholowym jest trójwodorotlenowy alkohol – glicerol, składni-

kiem kwasowym, natomiast s� wy�sze kwasy tłuszczowe, zawieraj�ce od 4 

do 20, rzadziej 30 atomów w�gla w cz�steczce. W naturalnych tłuszczach do-

minuj� triglicerydy z niewielk� domieszk� mono- i diglicerydów, w których 

grupy acylowe mog� by	 jednakowe b�d
 ró�ne. 

 

Rys. 2. Wzór ogólny triacyloglicerolu  

Wła�ciwo�ci fizyczne tłuszczów zale�� od zawarto�ci kwasów tłuszczo-

wych nasyconych b�d
 nienasyconych. Tłuszcze zwierz�ce stanowi� estry gli-

cerolu i nasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego s� zazwyczaj stałe, nato-

miast tłuszcze ro�linne, ze wzgl�du na zawarto�	 nienasyconych kwasów tłusz-

czowych, maj� konsystencje ciekł� [6, 7]. Podział tłuszczów ze wzgl�du na 

pochodzenie i wła�ciwo�ci fizyczne przedstawia tabela 1. 
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Tab.1. Podział tłuszczów ze wzgl�du na pochodzenie i wła�ciwo�ci fizyczne 

Lipidy Ro�linne Zwierz�ce 

Stałe 
masło kakaowe, 

masło arachidowe 

masło, łój, smalec, 

słonina 

Ciekłe 

oliwa z oliwek, 

oleje: lniany, rzepakowy, 

słonecznikowy 

tran 

Tłuszcze zwierz�ce ze wzgl�du na zawarto�	 głównie nasyconych 

i mononienasyconych kwasów tłuszczowych s� obecnie rzadko wykorzystywa-

ne w kosmetologii [6, 7]. 

Oleje ro�linne stanowi� estry glicerolu i przede wszystkim wielonienasy-

conych kwasów tłuszczowych, głównie kwasów o 18–20 atomach w�gla, wcho-

dz�cych w skład lipidów błon komórkowych. Niedobór tych kwasów w organi-

zmie mo�e powodowa	 sucho�	 skóry oraz jej podatno�	 na stany zapalne.  

Woski 

Woski stanowi� estry wy�szych alkoholi jednowodorotlenowych, zbu-

dowanych z 16 do 31 atomów w�gla, oraz wy�szych kwasów tłuszczowych 

nasyconych, rzadziej nienasyconych. 

 

Rys. 3. Wzór ogólny wosku (R – reszta kwasu tłuszczowego, R' – reszta alkoholu) 

Woski s� substancjami stałymi, najcz��ciej pochodzenia zwierz�cego, 

rzadko ro�linnego. Woski naturalne, spełniaj�ce w przyrodzie rol� ochronn�, 
izolacyjn� i budulcow�, s� to substancje niejednorodne, które obok estrów (wo-

ski) zawieraj� drobne ilo�ci wolnych kwasów tłuszczowych, alkoholi, hydrok-

sykwasów, estrów steroli, a tak�e cukrów.  

U ro�lin woski tworz� warstw� kutikuli, która pokrywa li�cie, nasiona, 

owoce i zarodniki oraz chroni je przed szkodliwym promieniowaniem, wysy-

chaniem i wnikaniem z zewn�trz patogenów oraz wody. Woski zwierz�ce peł-

ni� wa�n� funkcj� budulcow�, przykładem jest wosk wytwarzany przez pszczo-

ły, trzmiele i osy, słu��cy im do budowania gniazd i wytwarzania plastrów, 

w których gromadz� miód. Natomiast w kosmetykach stosowane s� do poprawy 

konsystencji emulsji, jako baza kosmetyków w sztyfcie. Wchodz� w skład kre-

mów do ciała, produktów do makija�u, pomadek oraz preparatów do depilacji. 

W kremach stosowane s� jako emolienty, czyli substancje pokrywaj�ce po-

wierzchni� skóry, zapobiegaj�ce utracie wody przez skór� [2, 5]. 
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Lipidy zło�one 

Do lipidów zło�onych nale�� zwi�zki zawieraj�ce oprócz kwasów tłusz-

czowych i alkoholi dodatkowe grupy funkcyjne. W�ród lipidów zło�onych wy-

ró�nia si� fosfolipidy i glikolipidy. 

Glikolipidy 

Glikolipidy stanowi� lipidy zło�one, które zawieraj� w swojej budowie 

dodatkowo reszt� polisacharydow�. Istotne znaczenie maj� glikosfingolipidy, 

do których nale�� cerebrozydy buduj�ce błony biologiczne głównie w tkance 

nerwowej. Glikolipidy nie maj� zastosowania w kosmetologii [1]. 

Fosfolipidy 

Charakterystyczn� wła�ciwo�ci� dla tych zwi�zków jest to, �e jedna 

z grup hydroksylowych zast�piona jest reszt� fosforanow�, poł�czon� zazwy-

czaj z amin�, aminokwasem lub inn� substancj�. Ka�da cz�steczka fosfolipidu 

zawiera cz��	 hydrofobow�, zło�on� z dwóch ła�cuchów kwasu tłuszczowego, 

oraz cz��	 hydrofilow�, gdzie znajduje si� fosforan. Cz��	 hydrofilowa ma po-

winowactwo do wody, a cz��	 hydrofobowa do tłuszczu; cz�steczki o takim 

charakterze nazywane s� amfipatycznymi. 

Do fosfolipidów zaliczamy: fosfatydylocholin� (lecytyn�), fosfatydyloeta-

nolamin� (kefalin�), fosfatydyloinozytol, fosfatydyloseryn� i sfingomielin�. Zna-

czenie kosmetyczne maj� głównie lecytyny, ceramidy oraz sfingomieliny [6]. 

 

Rys. 4. Wzór ogólny fosfolipidu  
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Ceramidy s� to amidy wy�szych kwasów tłuszczowych i sfingozyny 

(dwuwodorotlenowego alkoholu o 18 atomach w�gla) lub sfinganiny (o 12 ato-

mach w�gla). 

 

Rys. 5. Wzór strukturalny ceramidu  

Sfingomieliny powstaj� w wyniku estryfikacji pierwszorz�dowej grupy 

hydroksylowej ceramidu fosforanem choliny. 

 

Rys. 6. Wzór strukturalny sfingomieliny 

Sfingomieliny, podobnie jak ceramidy, s� jednym z elementów buduj�-
cych błony komórkowe. Znaczne ilo�ci sfingomielin wyst�puj� w błonach 

czerwonych krwinek krwi, soczewki oka, a zwłaszcza w osłonkach mielino-

wych nerwów. Sfingomieliny nie znalazły jeszcze zastosowania w kosmetologii 

[8, 9]. 

Lipidy izoprenowe 

Lipidy izprenowe stanowi� izoprenoidy; s� to zwi�zki hydrofobowe, nie-

rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalnikach orga-

nicznych, natomiast pod wzgl�dem strukturalnym s� grup� bardzo zró�nicowa-

n�. Powstaj� w wyniku kondensacji pi�ciow�glowej jednostki izoprenoidowej; 

utworzone, rozgał�zione ła�cuchy b�d
 struktury cykliczne stanowi� terpeny. 

Bogatym 
ródłem tych zwi�zków s� głównie ro�liny – wchodz� w skład olej-

ków eterycznych, �ywic, nale�� tutaj tak�e pochodne karotenowców, witaminy 

A, E, K, oraz cytokininy [1]. 
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Przegl�d najnowszych kosmetyków wykorzystuj�cych 

dobroczynny wpływ lipidów i ich pochodnych 

Obserwowanym obecnie trendem w kosmetologii jest poszukiwanie sub-

stancji pochodzenia naturalnego, przyjaznych dla naszego organizmu, ale tak�e 

dla �rodowiska. Równocze�nie d��y si� do jak najprostszych receptur i stoso-

wania jak najmniejszej ilo�ci konserwantów. Wynika	 to mo�e z faktu, �e coraz 

wi�ksza liczba społecze�stwa cierpi na ró�nego rodzaju alergie oraz z tego, �e 

bycie ekologicznym jest modne.  

W niniejszym artykule zostały przedstawione kosmetyki stosowane do 

piel�gnacji skóry, włosów oraz paznokci, które zawdzi�czaj� swoje działanie 

zawarto�ci lipidów oraz ich pochodnych. 

Preparaty wpływaj�ce na kondycj� skóry 

Gama preparatów piel�gnuj�cych skór� jest bardzo bogata. Pocz�wszy od 

kosmetyków do oczyszczania skóry (prawidłowo dobrany kosmetyk gruntownie 

oczy�ci nasz� skór�, ale równocze�nie nie zaburzy jej fizjologicznej funkcji), 

poprzez kremy i balsamy (maj�ce na celu ogóln� piel�gnacj�), a� do kosmety-

ków specjalistycznych i leczniczych.  

Poni�ej zostan� omówione preparaty oczyszczaj�ce, kremy kosmetyczne 

i maseczki kosmetyczne. 

Preparaty oczyszczaj�ce 
Preparaty te powinny z łatwo�ci� rozprowadza	 si� na skórze, skutecznie 

oczyszczaj�c j� z zanieczyszcze�, pozostawiaj�c mi�kk� i lekko natłuszczon�. 
Z powodzeniem wykorzystuje si� do ich otrzymywania składniki woskowo-

olejowe lub sole kwasów tłuszczowych, czyli mydła. Obecnie coraz wi�ksz� 
popularno�ci� cieszy si� wykorzystanie miceli. Zalet� płynów micelarnych jest 

skuteczne usuwanie zanieczyszcze� zarówno tych tłuszczowych, które zostaj� 
zwi�zane przez cz��	 hydrofobow� miceli, jak i tych, które rozpuszczaj� si� 
w wodzie, a s� wyłapywane przez cz��	 hydrofilow�. Ponadto s� one polecane 

dla skóry wra�liwej i suchej, poniewa� nie podra�niaj� i nie pozostawiaj� tłustej 

powłoki (w przeciwie�stwie do mleczek), natomiast nawil�aj� skór� i pozosta-

wiaj� ja mi�kk� [10�13]. 

Kremy kosmetyczne 
Kremy kosmetyczne stanowi� najwa�niejsze i najcz��ciej stosowane ko-

smetyki. Ich zadaniem jest utrzymanie równowagi wodno-lipidowej w naskór-

ku. Preparaty te, w zale�no�ci od przeznaczenia, mog� ró�ni	 si� składem bazy 

tłuszczowej, zawarto�ci� wody oraz substancji czynnych.  
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Lipidy i ich pochodne oprócz pełnienia roli emulgatorów, mog� stanowi	 
składnik aktywny kremu. Tak� rol� spełniaj� ceramidy czy te� oleje ro�linne, 

tj. olej z jojoby, arganowy, kakaowy, z wiesiołka, ogórecznika i inne [10�13]. 

Producenci cz�sto podkre�laj� na opakowaniach kosmetyków zawarto�	 
olejów ro�linnych, jako jednego z głównych składników aktywnych. 

W przypadku ceramidów odkryto, �e najwi�ksz� skuteczno�	 w stosunku 

do skóry suchej wykazuje stosowanie kompleksu lipidowego czyli poł�czenie 

ceramidów z cholesterolem i wolnymi kwasami tłuszczowymi. 

W celu pobudzenia skóry do odnowy u�ywane s� pochodne lipidów takie 

jak fitoestrogeny czy cytokininy. Preparaty wzbogacone o te substancje polecane 

s� szczególnie dla skóry dojrzałej i zniszczonej. Maj� one zdolno�	 pobudzania 

komórek do podziałów, korzystnie wpływaj� na włókna kolagenowe i elasty-

nowe, co sprawia, �e skóra odzyskuje j�drno�	 i zdrowy wygl�d [14, 15]. 

Maseczki kosmetyczne 
Maseczki kosmetyczne s� to preparaty piel�gnuj�ce słu��ce do przepro-

wadzenia jednorazowych zabiegów kosmetycznych. Nakłada si� je na skór�, 
do�	 grub� warstw� i pozostawia na okre�lony czas. Maseczki zawieraj� skon-

densowane składniki, gdy� ich celem jest intensywne i dogł�bne od�ywienie 

skóry. Pod warstw� maski nało�onej na skór� wytwarza si� ciepło, które powo-

duje lepsze ukrwienie, a tym samym lepsz� wchłanialno�	 substancji od�yw-

czych. Maski oparte na składnikach lipidowych zalecane s� do skóry bardzo 

suchej, wymagaj�cej dogł�bnego nawil�enia i natłuszczenia naskórka. Tego 

typu preparaty mo�na stosowa	 na twarz, dłonie i całe ciało [10]. 

Od�ywki do włosów 

Nasze włosy codziennie nara�one s� na ró�ne czynniki, które maj� nieko-

rzystny wpływ na ich kondycj�: suszenie, prostowanie, modelowanie, farbowa-

nie, czynniki �rodowiskowe, takie jak promieniowanie UV, mróz. Wszystkie 

one sprawiaj�, �e włosy staj� si� matowe, połamane i przesuszone, a zatem 

wymagaj� troskliwej piel�gnacji. Odpowiednio cz�ste mycie włosów jest pod-

staw�, ale stanowczo nie wystarcza. Gruczoły łojowe owłosionej skóry głowy 

naturalnie wytwarzaj� substancj� tłuszczowo-woskow�, zwan� sebum, która 

chroni i konserwuje włosy. W skład sebum wchodz� glicerydy, woski, wolne 

kwasy tłuszczowe, w�glowodory (np. skwalen), sterole oraz ich estry. Zabiegi, 

które prowadzimy na włosach, mog� zaburza	 prac� gruczołów łojowych. 

Aby poprawi	 kondycj� włosów oraz przywróci	 im odpowiednie nawil�enie 

i blask, warto stosowa	 preparaty kondycjonuj�ce [10, 16, 17]. 

W�ród substancji lipidowych wykorzystywanych w preparatach kondy-

cjonuj�cych włosy wymieni	 mo�na olej rycynowy, olej jojoba, masło karité 

i ceramidy [18]. 
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Kosmetyki od�ywcze do paznokci 

Preparaty od�ywcze do paznokci stosowane s� w celu zmniejszenia łam-

liwo�ci, rozdwajania si� płytki paznokcia oraz przebarwie�. W piel�gnacji pa-

znokci znajduj� zastosowanie oleje ro�linne: olej arganowy, z pestek winogron, 

z pestek moreli. Cz�sto ł�czy si� je dodatkowo z witaminami A i E. W kremach 

do paznokci i dłoni stosuje równie� lanolin� i wosk pszczeli, które tworz� war-

stw� ochronn� i nawil�aj�. W�ród pochodnych lipidów stosowanych w kosme-

tykach kondycjonuj�cych paznokcie nie mo�e zabrakn�	 nieocenionych w kos-

metologii ceramidów (lakiery i od�ywki do paznokci) [19]. 

Ankieta 

Warunki przeprowadzenia ankiety 

Cz��	 badawcza artykułu polegała na przeprowadzeniu ankiety, celem 

której było badanie �wiadomo�ci kobiet nt. stosowanych kosmetyków, znajo-

mo�ci zawartych w nich lipidów i pochodnych oraz działania tych preparatów. 

Badanie zostało przeprowadzone w czterech grupach wiekowych (20+, 30+, 

40+, 50+). W ankiecie brało udział 48 kobiet, na ka�d� grup� przypadło 

12 osób. Była ona anonimowa, zawierała pytania wielokrotnego wyboru, w tym 

pytania ogólne, dotycz�ce doboru kosmetyków oraz cz�sto�ci ich stosowania, 

a tak�e pytania szczegółowe na temat zawartych w kosmetykach lipidów i ich 

pochodnych. Ankieta prowadzona była przez okres dwóch miesi�cy (kwiecie�, 
maj 2014 r.) w�ród znajomych. Wyniki bada� posłu�yły wył�cznie do celów 

tego artykułu.  

Analiza wyników ankiety 

Pytanie 1. Czym kieruje si� Pani przy wyborze kosmetyku? 

Cena Skład 

Marka Reklama 
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Z wykresu odczyta	 mo�na, �e w pierwszej kolejno�ci kobiety kieruj� si� 
cen� kosmetyku (58–67%), najmniejsze znaczenie ma ona dla ankietowa-

nych grupy 40+ (42%), co wynika	 mo�e ze stabilnej pozycji finansowej. Du�e 

znaczenie ma tak�e marka (33–75%), a najmniejsze – reklama (poni�ej 25%). 

Niestety skład kosmetyków nie odgrywa kluczowej roli przy wyborze. Jedynie 

w grupie 30+ kobiety w zdecydowanej wi�kszo�ci zwracaj� uwag� na skład pre-

paratów (ponad 70%), w pozostałych grupach wska
nik ten wynosi poni�ej 50%. 

Pytanie 2. Czy dostosowuje Pani kosmetyki odpowiednio do:  

Rodzaju cery Problemu 

Wieku  

 
Wyniki pokazuj�, �e kobiety �wiadomie wybieraj� kosmetyki, porówny-

walne znaczenie ma rodzaj cery i wiek (�rednio ok. 76%), mniejsz� rol� odgry-

wa cera problematyczna, tylko w grupie 20+ wska
nik ten znajduje si� na po-

ziomie powy�ej 50%. W grupie 20+ widzimy zdecydowane wskazanie na ro-

dzaj cery (100%), równie� grupa 40+ najcz��ciej kieruje si� tym kryterium 

(83%). Natomiast w grupie 30+ oraz 50+ najcz��ciej wskazano wiek (odpo-

wiednio 75 i 83%). 

Pytanie 3. Jak cz�sto stosuje Pani kosmetyki piel�gnuj�ce skór�? 

Wcale Codziennie 

Sporadycznie Kilka razy dziennie 
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Wyniki pokazuj�, �e zdecydowana wi�kszo�	 kobiet co najmniej raz 

dziennie stosuje preparaty do piel�gnacji skóry. Tylko w grupie 50+ znajdowały 

si� kobiety, które w ogóle nie stosuj� takich kosmetyków.  

Pytanie 4. Do piel�gnacji włosów u�ywa Pani: 

Tylko szamponu Osobno szamponu i osobno od�ywki 

Szamponu z od�ywk� (2w1)  

 

Wykres pokazuje, �e wi�kszo�	 kobiet stosuje oprócz szamponu tak�e 

od�ywk� do włosów, wyra
nie wida	 to w grupie 20+ (75%) oraz 30+ (83%), 

najmniej licznie w grupie 50+ (25%). Kobiety w tej grupie wiekowej skłaniaj� 
si� ku stosowaniu samego szamponu, ewentualnie preparatu 2w1. 

Pytanie 5. Czy stosowała Pani poni�sze produkty jako domowe sposoby 
na pi�kne włosy? 

�ółtko jaja  Oliwa z oliwek 

Olejek rycynowy  

 

Popularnym domowym sposobem na pi�kne włosy jest znane od lat �ółt-

ko jaja. Wida	, �e a� 60% kobiet z grupy 50+ taki zabieg stosowało, co ciekawe 
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tak�e 60% kobiet z grupy 20+. Podobna sytuacja wyst�puje równie� 
w przypadku olejku rycynowego, obserwujemy wi�c trend powrotu do starych, 

domowych sposobów. Coraz popularniejsza staje si� tak�e oliwa z oliwek. 

Pytanie 6. W jaki sposób wzmacnia, od�ywia Pani paznokcie? 

Od�ywka w lakierze Krem do r�k i paznokci 

Olejek do paznokci  

 

Liczna grupa kobiet wybiera krem do r�k i paznokci, najliczniej ten wybór 

deklaruje grupa 20+ (70%), najmniej wskaza� pojawiło si� za� w grupie 50+, 

cho	 równie� prawie 20%. Ponad 10% procent kobiet w grupie 20+ oraz 30+ 

deklaruje stosowanie od�ywek w lakierze. Jak wida	, forma olejków do paznokci 

tak�e jest do�	 powszechna (poni�ej 30%). 

Pytanie 7. Czy u�ywa Pani kosmetyków, w skład których wchodz� lipidy 
(tłuszcze oraz woski pochodzenia ro�linnego b�d	 zwierz�cego)? 

Tak   

Nie  

 

Poza grup� 40+, w której połowa deklaruje u�ywanie preparatów z lipi-

dami, a połowa nie, pozostałe grupy w wi�kszo�ci stosuj� kosmetyki zawieraj�-
ce lipidy. Widzimy wi�c, �e kobiety raczej s� �wiadome ich wyst�powania 

w kosmetykach. 
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Pytanie 8. Czy stosowane kosmetyki lipidowe spełniały swoj� rol�? 

Tak   

Nie  

 

Poza grup� 40+, w której połowa deklaruje u�ywanie preparatów z lipi-

dami, a połowa nie, pozostałe grupy w wi�kszo�ci stosuj� kosmetyki, w skład 

których wchodz� lipidy. 

Pytanie 9. Wybiera Pani kosmetyki zawieraj�ce lipidy pochodzenia: 

Naturalnego Nie przywi�zuj� wagi 

Syntetycznego  

 

Wi�kszo�	 kobiet raczej nie przywi�zuje wagi do pochodzenia składni-

ków lipidowych. Te, które zwracaj� na to uwag�, wybieraj� w wi�kszo�ci lipidy 

pochodzenia naturalnego, tylko nieliczne syntetyczne. Nie mo�na stwierdzi	 
dominacji �adnej z grup wiekowych przy którymkolwiek wariancie. 
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Pytanie 10. Czy wie Pani, który z drogocennych olei ro�linnych zwany jest 
złotem Maroka? 

Olej z jojoby Oliwa z oliwek 

Olej arganowy Olej kakaowy 

 

Wyra
nie wida	, �e wi�kszo�ci kobiet, niezale�nie od wieku, znany jest 

olej arganowy i jego drogocenne wła�ciwo�ci, którym zawdzi�cza nazw� złoto 

Maroka. W ostatnim czasie po�wi�ca mu si� du�o uwagi, mo�na na jego temat 

znale
	 wiele artykułów w prasie kobiecej, na portalach internetowych, dlatego 

staje si� coraz bardziej popularny, zwłaszcza w�ród młodych kobiet, co wida	 
po wynikach sondy. 

Pytanie 11. Czy wykorzystuje Pani oleje w ich czystej postaci jako kosme-
tyk? Je�eli tak, prosz� wpisa
 jaki/jakie: 

Nie  

Tak  

 

Jak wida	, du�o kobiet wykorzystuje dobroczynne działanie czystych olei. 

Najliczniej deklaruj� to kobiety z grupy 20+ (100%), nast�pnie z grupy 50+ 

(90%). W�ród wymienionych olei były: oliwa z oliwek, olej rycynowy i olej 

kakaowy. 
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Pytanie 12. Czy stosowała Pani preparaty wykorzystuj�ce działanie stymu-

luj�ce odnow� komórkow� z wyci�gów ro�linnych zawieraj�cych fitoestro-
geny (hormony ro�linne pobudzaj�ce komórki skóry do odnowy)? 

Tak  

Nie  

 

Widzimy tu wła�ciwy trend, mianowicie kobiety w wieku 20+, 30+ s� 
w grupie nielicznie u�ywaj�cych kosmetyków z fitoestrogenami (odpowiednio 

17 i 33%) i takie post�powanie jest wła�ciwe, gdy� młoda cera nie wymaga 

stosowania tego typu stymulantów. Fitoestrogeny zalecane s� raczej do cery 

dojrzałej i dlatego obserwujemy wzrost słupków w grupach 40+ i 50+, cho	 
nieznaczny, bo na poziomie ok 50%.  

Pytanie 13. Czy u�ywała Pani kosmetyków, które zawierały liposomy 

transportuj�ce substancje aktywne w gł�b skóry? 

Tak  

Nie  

 

Preparaty zawieraj�ce liposomy nie ciesz� si� du�� popularno�ci�, jedy-

nie w grupie 40+ ponad 50% deklaruje stosowanie tego typu kosmetyków, 

w pozostałych grupach wska
nik ten jest poni�ej 50%. Mo�e to wynika	 
z faktu, �e liposomy cz�sto nie s� wymieniane jako substancje kluczowe w ko-

smetyku, wi�c kobiety nie s� �wiadome ich obecno�ci w preparacie. 
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Pytanie 14. Czy stosowała Pani preparaty zawieraj�ce ceramidy? Je�eli 

tak, prosz� wskaza
, jakie było ich przeznaczenie: 

Nie  

Tak: Do twarzy 

Do całego ciała 

Do włosów 

Do paznokci 

 

Wyniki pokazuj�, �e ceramidy s� docenianym i powszechnym składni-

kiem kosmetyków we wszystkich grupach wiekowych, najbardziej w grupie 

30+ (92%). W�ród osób, które zadeklarowały stosowanie kosmetyków z cera-

midami, wi�kszo�	 wskazuje preparaty do włosów. W grupie 20+ popularne s� 
kosmetyki ceramidowe do piel�gnacji paznokci. Kosmetyki do twarzy zawiera-

j�ce ten składnik wskazało ok 30�40% kobiet w grupach 30+, 40+ i 50+. Naj-

mniej kobiet (poni�ej 17%) wskazało preparaty do całego ciała. 

Pytanie 15. Czy wspomaga Pani kondycj� włosów/skóry/paznokci poprzez: 

Suplementy diety  

Wła�ciwe od�ywianie  

 

Kobiety w grupach 20+ i 30+ wybieraj� cz��ciej wła�ciwe od�ywianie 

(ponad 50%). Widzimy jednak, �e równie� do�	 liczna grupa kobiet stosuje 

suplementy diety, zwłaszcza kobiety w wieku 40+ i 50+ wol� ten sposób od 

odpowiedniej diety. Ka�da z wybranych opcji jest wła�ciwa i pokazuje, �e je-
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ste�my �wiadomi od�ywiania naszego ciała od wewn�trz. Cz�sto suplementy s� 
niezb�dne do uzupełnienia witamin i mikroelementów, w które nasze po�ywie-

nie jest niestety coraz bardziej ubogie. 

Wnioski ogólne 

Podsumowuj�c wyniki ankiety, mo�na stwierdzi	, �e �wiadomo�	 kobiet 

na temat stosowanych kosmetyków wzrasta. Zdecydowana wi�kszo�	 ankieto-

wanych zdaje sobie spraw�, �e piel�gnacja jest konieczna, aby utrzyma	 zdrowy 

i młody wygl�d. Ro�nie liczba kobiet, która zwraca uwag� na składniki obecne 

w kosmetykach, wida	 to zwłaszcza u młodych osób. Niestety jednak, skład nie 

jest głównym kryterium wyboru, zdecydowanie przewa�a tutaj cena i marka. 

Wida	 równie�, �e coraz cz��ciej wraca si� do prostych i domowych sposobów, 

wykorzystuj�c oleje w czystej postaci b�d
 produkty zawieraj�ce składniki lipi-

dowe, jak �ółtko jaja. 

Kosmetyki organiczne i ekologiczne nie zyskały sobie jeszcze zbyt wiele 

zwolenniczek, ale mo�na przypuszcza	, �e jest to kwesti� czasu. Dotychczas 

s� one mało atrakcyjne cenowo i jeszcze trudno dost�pne, ale bior�c pod uwag� 
rosn�c� liczb� alergii skórnych na składniki obecne w ogólnodost�pnych prepa-

ratach, mog� one ze wzgl�du na swoje wła�ciwo�ci hipoalergiczne, sta	 si� 
wkrótce bardzo popularne. 

Modne staj� si� kosmetyki ekologiczne i organiczne, wykorzystuj�ce na-

turalne składniki, pochodz�ce z kontrolowanych upraw, cho	 s� one jeszcze 

mało powszechne, ze wzgl�du na cen� i wci�� ograniczon� dost�pno�	. Obecnie 

mo�na zaobserwowa	 trend szerzenia wiedzy na temat kosmetyków, po�wi�ca 

si� im du�o uwagi w prasie kobiecej i w programach telewizyjnych. Coraz 

wi�ksz� uwag� zwraca si� na składniki, ale nadal nie s� one głównym kryterium 

wyboru preparatu kosmetycznego. 

Nale�y podkre�li	, �e kobiety niezale�nie od wieku zwracaj� coraz wi�k-

sz� uwag� na stosowane kosmetyki, korzystaj� tak�e z porad kosmetyczki, 

dzi�ki czemu ich wiedza na ten temat ci�gle wzrasta. Uwa�aj� równie�, �e sto-

sowanie kosmetyków nie wystarcza aby zachowa	 zdrowie i urod�; nale�y do-

datkowo mie	 dobre samopoczucie, zdrowo si� od�ywia	, a tak�e uzupełnia	 
niedobory witamin i mikroelementów poprzez stosowanie suplementów diety. 
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