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ABSTRACT

Keeping the skin in good condition is not only about aesthetics but also about the proper functioning of the whole body. The skin 
covers the body of a human being for about 2 m2 in area and 1–4 mm thick, it is one of the largest organs. It protects the body 
against environmental influences, cold, sunlight and pathogenic microorganisms. It is the basic link between the body’s external 
and internal environment because it has numerous receptors, i. e. a system that transfers information from the external world to the 
body. Its strength makes it a perfect protection for internal tissues and organs. It provides the brain with detailed information about 
its surroundings and thus the body adapts itself to external conditions. It is resistant to heat and frost, water, acids and alkalis at low 
concentrations. It remains soft, flexible and tensile resistant. The aim of the research was to observe the influence of natural active 
substances on the weakened protective layer of the skin, i. e. the water-lipid coat. A thinner coat makes the skin more sensitive, 
susceptible to infections and subject to accelerated aging processes. The preparations used in the study were shea butter (karite) –  
a natural vegetable fat, unrefined, obtained as a result of cold pressing from the fruit of the African tree Vitellaria paradoxa, apricot 
seed oil, cold pressed from apricot seeds, cold pressed raspberry seed oil, jojoba oil – liquid wax, aloe vera extract, mint extract 
– antiseptic antioxidant, green tea extract, extract from snail mucus with moisturizing properties, vitamin E inhibiting cell aging 
processes, beer extract – containing proteins, cucumber extract rich in vitamins C and B and minerals, low and high molecular 
weight hyaluronic acid. The preparation prepared from the above ingredients was applied on seborrheic skin of six volunteers, three 
women and three men. The effect of the preparation was evaluated after 10 and 20 days of use. Photographic documentation was 
made in order to analyse the effects of the preparation. After two weeks, the highest soothing effect was found on the facial skin of 
the examined women.
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Wprowadzenie

Skóra człowieka jest największym narządem w jego 
organizmie. Jej łączna powierzchnia zależy od wielkości 
i wzrostu organizmu. Przyjmuje się, że wynosi ona od 1,5 
do 2 m2. Różna jest również grubość skóry, która waha 

się od 0,5 do 4 mm, co zależy od miejsca lokalizacji. Naj-
częściej na dłoniach i stopach jest grubsza, a w okolicach 
chronionych, czyli pod pachami, w pachwinach, cieńsza. 
Osoby pracujące fizycznie mają na dłoniach skórę grub-
szą, nawet do 10 mm w stosunku do pozostałych części 
ciała. Budowa skóry jest warstwowa. Pierwszą warstwę 
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tworzy naskórek, drugą skóra właściwa, która z warstwa-
mi leżącymi głębiej łączy się za pomocą tkanki podskór-
nej. Naskórek jest z wielowarstwowy (ryc. 1), a budujące 
go komórki są płaskie, nie posiadają naczyń krwiono-
śnych, dlatego rogowacieją, obumierają i systematycznie 
się złuszczają. Martwe, zrogowaciałe, złuszczające się 
komórki zastępowane są przez nowe. Procesy takie są 
możliwe, ponieważ naskórek ma głęboką warstwę roz-
rodczą. Warstwa rozrodcza naskórka charakteryzuje się 
obecnością komórek barwnikowych – melanocytów. Od 
nich zależy kolor skóry, ponieważ w nich zachodzi synte-
za barwnika melaniny, jak również obecne są w nich dwa 
inne barwniki karoten i hemoglobina. Karoten jest poma-
rańczowym barwnikiem wchłanianym z warzyw, a czer-
wony barwnik krwi hemoglobina, pochodząca z naczyń 

krwionośnych, nadaje jej różowe zabarwienie. Niezależ-
nie od rasy i koloru skóry wszyscy ludzie mają tyle samo 
melanocytów, ale z różną ilością melaniny, ciemnoskórzy 
wytwarzają jej więcej. Naskórek pokrywa całe ciało, ale 
również znajduje się w otoczeniu brodawek włosów i wo-
kół płytek paznokciowych. 

Skóra właściwa jest dwuwarstwowa (ryc. 2). Pierw-
szą warstwę, graniczącą z naskórkiem, określa się jako 
brodawkowatą i łączy się ona z naskórkiem wypustkami 
– brodawkami. Brodawki układają się w listewki skórne, 
tworząc między innymi linie papilarne opuszków palców. 
Warstwa brodawkowata przechodzi w drugą warstwę skó-
ry właściwej – warstwę siateczkowatą. W niej występują 
komórki tłuszczowe. Jędrność skórze nadają włókna ko-
lagenowe oraz włókna sprężyste znajdujące się w tkance 

 
Ryc. 1. Warstwowa budowa naskórka 
Fig. 1. Layered structure of the epidermis
Źródło/Source: https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3ry+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp

Ryc. 2. Budowa skóry 
Fig. 2. The structure of the skin
Źródło/Source: https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3ry+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp
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Fot.1.Trądzik różowaty        Fot.2. Łojotokowe zapalenie skóry 

Photo 1. Rosacea           Photo 2. Seborrheic dermatitis 
 (https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3ry+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp)  
 

 

Fot.3 Atopowe zapalenie skóry 

Photo 1 Rosacea Photo 2 Seborrheic dermatitis 

https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3ry+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp 

Fot. 1. Trądzik różowaty
Photo 1. Rosacea
Źródło/Source: https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3r 
y+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp)

Fot. 2. Łojotokowe zapalenie skóry
Photo 2. Seborrheic dermatitis
Źródło/Source: https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3r 
y+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp)

Fot. 3. Atopowe zapalenie skóry
Photo 3. Atopic dermatitis
Źródło/Source: https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3ry 
+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp

  

 

 

 

 

Fot. 4. Melanoma, czerniak     Fot. 5. Pasożyty skórne – kleszcze 

Photo4. Melanoma, melanoma   Photo 5.Skin parasites ticts 

(https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3ry+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp)  

METODY BADAŃ 

Sposób wykonania preparatu polega na połączeniu fazy wodnej z fazą olejową (tłustą), w 

której jest rozprowadzony emulgator.  

Wykonanie kremu polega na przygotowaniu wszystkich składników z zachowaniem 

precyzyjnego ustalenia ich proporcji. Łączenia składników dokonuje się przy użyciu łaźni 

wodnej. 

1. W pierwszym naczyniu należy umieścić składniki fazy A wraz z emulgatorem 

(olejowej: baza emulgatorowa, alkohol cetearylowy, olej, masło shea) a następnie 

połączone składniki umieścić w łaźni wodnej. Zawartość naczynia podgrzać do 

temperatury ok. 70°C, celem rozpuszczenia wszystkich składników. 

2. W drugim naczyniu należy umieścić składniki fazy B – rozpuścić je w wodzie (woda, 

gliceryna, konserwant) i pozostawić je w łaźni wodnej. 

Fot. 4. Melanoma, czerniak
Photo 4. Melanoma, melanoma
Źródło/Source: https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3ry 
+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp

Fot. 5. Pasożyty skórne – kleszcze
Photo 5. Skin parasites ticts
Źródło/Source: https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3ry 
+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp

podskórnej. Warstwa podskórna jest unaczyniona i uner-
wiona. W wolnych przestrzeniach międzykomórkowych 
gromadzą się komórki tłuszczowe, stanowiąc podściółkę 
tłuszczową. Włókna kolagenowe skóry około 40 roku ży-
cia zaczynają zanikać, tworząc wcześniej elastyczną sieć. 
Dlatego w miejscach mimicznych twarzy, narażonych na 

stałą pracę, powstają zmarszczki. Oprócz włókien kola-
genowych w skórze właściwej znajdują się włókna sprę-
żyste, także nadające skórze sprężystość. Wraz z wiekiem 
następuje spowolnienie procesu złuszczania i odnawiania 
naskórka. Zmienia się jego grubość i jędrność wynikająca 
z ograniczenia do wiązania wody w tkankach. Zaburzo-
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ujścia gruczołów łojowych, czyli trądziku. Często wystę-
pują też rozszerzone pory i zaskórniki. Do ogromnych 
pozytywów cery tłustej należą ochrona przed niekorzyst-
nymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak wiatr czy 
mróz, oraz spowolnienie procesów starzenia.

Cera mieszana – jest to rodzaj skóry łączący w sobie 
najczęściej właściwości cery suchej oraz tłustej. Na po-
liczkach skóra jest sucha, wrażliwa na warunki atmos-
feryczne, produkuje za mało sebum. Natomiast na nosie  
i czole (strefa T) skóra jest tłusta, produkuje za dużo se-
bum, co powoduje powstawanie zaskórników i pory są 
rozszerzone.

Cera normalna – jest idealnie nawilżona, gładka i po-
zbawiona zanieczyszczeń.

Cera wrażliwa – jest jedną z najbardziej wymagają-
cych ze względu na częste podrażnienia i reakcje alergicz-
ne. Rozróżnia się:

skórę wrażliwą suchą – występuje dość często,
skórę wrażliwą tłustą – występuje rzadko,
skórę wrażliwą naczynkową – jest najczęściej spoty-

kana (https://www.bing.com/search?q=sk%C3%B3ry-
+cz%C5%82owieka&qs=n&form=QBRE&sp; https://e-
-naturalne.pl/;https://nutridome.pl/nmag/rodzaje-cery).

Celem prowadzonych badań było zaproponowanie 
grupie rówieśniczej autora eksperymentu – preparatu 
pielęgnującego skórę, którego recepturę oparto na hypo-
alergicznych składnikach naturalnych, poprawiających 
funkcje i wygląd skóry twarzy. Sporządzony preparat sto-
sowano na skórze łojotokowej, mieszanej i suchej sześciu 
ochotników, obserwując skuteczność jego działani.

Metody badań

Sposób wykonania preparatu polega na połączeniu 
fazy wodnej z fazą olejową (tłustą), w której jest roz-
prowadzony emulgator. 

Wykonanie kremu polega na przygotowaniu 
wszystkich składników z zachowaniem precyzyjnego 
ustalenia ich proporcji. Łączenia składników dokonuje 
się przy użyciu łaźni wodnej.

1. W pierwszym naczyniu należy umieścić składniki 
fazy A wraz z emulgatorem (olejowej: baza emulgatoro-
wa, alkohol cetearylowy, olej, masło shea), a następnie 
połączone składniki umieścić w łaźni wodnej. Zawar-
tość naczynia podgrzać do temperatury ok. 70°C w celu 
rozpuszczenia wszystkich składników.

2. W drugim naczyniu należy umieścić składniki 
fazy B – rozpuścić je w wodzie (woda, gliceryna, kon-
serwant) i pozostawić je w łaźni wodnej.

3. Podgrzewane w łaźni wodnej naczynia pozosta-
wić do czasu rozpuszczenia się wszystkich składników. 

4. Intensywnie mieszając, połączyć fazę wodną  

ny zostaje proces produkcji melaniny, pojawiają się tzw. 
starcze brązowawe plamy. Do skóry właściwej i naskórka 
dociera mniej składników odżywczych, przez co skóra 
wiotczeje i staje się podatna na urazy. Proces odnawia-
nia się skóry z wiekiem spowalnia i nie trwa 28 dni jak  
u ludzi młodych, ale 35, a nawet do 50 dni. Niezłuszczone 
komórki pozostają na powierzchni, przez co skóra staje 
się szorstka i chropowata oraz zmienia swoją barwę. Ak-
tywność życiowa skóry zależy od cyklu dobowego. Nocą 
pracuje intensywniej niż w ciągu dnia. Następuje wów-
czas regeneracja włókien elastyny, wyrównuje się poziom 
wody w tkankach skóry, odbudowuje się warstwa lipidowa 
znajdująca się na powierzchni naskórka oraz pozbywa się 
zanieczyszczeń, przekazując je do układu limfatycznego. 
Dlatego podstawowym zaleceniem kosmetycznym jest 
nakładanie preparatów o działaniu leczniczym, substan-
cji czynnych przed snem, ponieważ w nocy wchłaniają 
się najlepiej (https://www.termedia.pl/dermatologia/Ato-
powe-zapalenie-skory-interdyscyplinarne-rekomendacje-
diagnostyczno-terapeutyczne-cz-II-leczenie-ogolne-oraz-
nowe-metody-terapeutyczne,36340.html).

Efektem nocnego wypoczynku są dotlenione i odży-
wione tkanki skóry, co daje widoczny efekt regeneracji 
i odmłodzenia skóry. Skóra osób młodych, będących  
w wieku dojrzewania biologicznego w związku z nie-
stabilną gospodarką hormonalną narażona jest na wy-
stępowanie licznych objawów, których skutki wymagają 
interwencji dermatologicznej lub co najmniej kosmeto-
logicznej. Pojawić się mogą takie schorzenia, jak trądzik 
różowaty (fot. 1) czy łojotokowe zapalenie skóry (fot. 2). 
Innym przykładem chorób związanych ze zmianami skór-
nymi jest atopowe zapalenie skóry (fot. 3), które występu-
je u ludzi bardzo często (Błaszczyk, Zalewska-Janowska 
2009; Jabłońska, Majewski, 2005; Zalewska-Janowska, 
Błaszczyk 2009). Codzienna obserwacja potencjalnych 
zmian na powierzchni skóry pozwoli uniknąć takich scho-
rzeń, które przy braku ich kontroli kończą się terminalnie 
dla życia ludzkiego. Do nich należy melanoma, czerniak 
skóry (fot. 4). Poważnym zagrożeniem są również paso-
żyty, których obecność kończy się licznymi objawami 
somatycznymi. Do takich należą kleszcze przenoszące  
i wywołujące boreliozę (fot. 5). 

Skóra u każdego człowieka jest inna, co związane jest to 
z genetyką. Jednak wyróżnia się pięć podstawowych typów 
cery: cerę suchą, mieszaną, normalną, tłustą, wrażliwą.

Cera sucha – skóra jest cienka, wysuszona, delikatna  
i bardzo podatna na uszkodzenia. Ma tendencje do za-
czerwienień i widocznych naczynek. Jest jednak zdecy-
dowanie bardziej odporna na powstawanie zaskórników  
i niedoskonałości, gdyż produkuje za mało sebum.

Cera tłusta – jest to typ skóry zmagający się z nad-
produkcją sebum, co może prowadzić do zapychania się 



41

z fazą olejową.
5. Mieszanina mieszać do momentu ostudzenia  

i zgęstnienia substancji. 
6. Po ostudzeniu preparatu (temperatura pokojowa) 

dodać substancje aktywne, witaminy (w tym witamina 
E), olejki eteryczne – związki wrażliwe na temperaturę.

Tak przygotowany kosmetyk dostarczono sześciu 
ochotnikom (trzy kobiety i trzej mężczyźni w różnym 
wieku i o różnych typach cery: sucha, tłusta, miesza-
na) biorącym udział w eksperymencie. Skuteczność 
kosmetyku testowano, używając go codziennie przez 
okres trzech tygodni. Balsam był używany raz dzien-
nie, na noc. 

Charakterystyka preparatu

Każdy preparat został dostosowany do typu cery 
ochotnika, uwzględniając cerę alergiczną. Jedna z osób, 
biorących udział w eksperymencie, oprócz alergii mia-
ła atopowe zapalenie skóry, co również zostało wzięte 
pod uwagę podczas dobierania substancji aktywnych, 
aby preparat złagodził objawy choroby, a co ważniejsze 
nie był zagrożeniem dla zdrowia skóry. Do preparatu dla 
testujących o cerze suchej użyto przy tworzeniu fazy tłu-
stej oleju z pestek nasion. Natomiast dla ochotników o 
cerze mieszanej użyto oleju z pestek moreli, a w prepa-
ratach dla osób ze skórą tłustą wykorzystano olej jojoba. 
Oprócz olejów do wytworzenia kremów potrzebne były 
związki chemiczne, które nadały miksturze kremową 
konsystencję i powodowały połączenie tłuszczu z wodą: 
baza emulgatorowa, alkohol cetearylowy, woda, glicery-
na. Poza tymi substratami potrzebnymi do wytworzenia 
preparatu są substancje aktywne, dzięki którym popra-
wiają one kondycję skóry. Ze względu na brak konser-
wantów w używanych preparatach mają one krótki ter-
min ważności (ok. 3 tyg.) i należy je przechowywać w 
niskich temperaturach. 

Substancje aktywne wykorzystane przy produkcji 
preparatu

• Masło shea (karite) – naturalny tłuszcz roślinny nie-
rafinowany, otrzymywany w wyniku tłoczenia na zimno 
z owoców afrykańskiego drzewa Vitellaria paradoxa 
pochodzącego z terenów Zachodniej Afryki (Togo). Po-
siada biały kolor i lekki orzechowy zapach, rozpusz-
cza się pod wpływem ciepła, podczas wcierania go  
w skórę. Dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości frakcji 
niezmydlającej (fitosterole, trójterpeny, węglowodór 
kariten) posiada właściwości pielęgnujące skórę. Jest 
także naturalnym źródłem antyutleniaczy (katechiny) 
i witaminy E. Obecność kwasu cynamonowego oraz 

cykloartenolu powoduje, że masło karite zaliczane jest 
do naturalnych filtrów chroniących skórę przed działa-
niem promieni UV i opóźniających procesy jej starzenia. 
Jest także bogatym źródłem trójterpenów, dzięki czemu 
wykazuje działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, 
antybakteryjne, łagodzące, wygładzające, rewitalizujące 
oraz stymulujące krążenie krwi. Działa korzystnie na cerę 
tłustą, nie powoduje zaczopowania ujść mieszków wło-
sowych. Posiada właściwości łagodząco-odżywcze. Przy 
cerze tłustej polecane do stosowania na noc. Pomocne jest 
także w niektórych chorobach skóry jak trądzik, łuszczyca 
i dermatozy. Nie posiada działania alergizującego, może 
być aplikowane bezpośrednio na wszystkie obszary skó-
ry, łącznie z okolicą oczu. Wykazuje duże powinowactwo 
do warstw lipidowych naskórka, wspomaga ich ochronne 
działanie oraz wzmacnia cement międzykomórkowy. Pie-
lęgnuje skórę nie, pozostawiając uczucia tłustości.

• Olej z pestek moreli–tłoczony jest na zimno z nasion 
owoców moreli zwyczajnej, posiada przede wszystkim 
właściwości nawilżające, jest bogaty w witaminy A i E. 
Polecany w szczególności do pielęgnacji skóry suchej, 
dojrzałej, wrażliwej. Zawiera witaminę B17, tzw. amig-
dalinę czy też letril, która przez wielu uważana jest za na-
turalny lek na raka. Olej morelowy jest lekki i delikatny, 
przezroczysty, o jasnożółtej barwie. Jego zapach jest de-
likatny, przypominający zapach migdałów, z nutką mo-
relowego. Jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, 
kwas oleinowy i linolowy, witaminę A. Łatwo się wchła-
nia, nie pozostawiając na skórze tłustego filmu. Nawilża 
ją i wygładza. Przyczynia się do poprawy stanu skóry doj-
rzałej poprzez ograniczanie powstawania zmarszczek.

• Olej z pestek malin– otrzymuje się z ziaren malin 
metodą tłoczenia na zimno, nie jest poddawany rafinacji 
ani filtracji. Stanowi bogate źródło nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych (omega 3 i omega 6). Ponadto zawiera 
wysoki poziom karotenoidów, alfa i gamma tokoferolu 
oraz kwasu elagowego o właściwościach przeciwrako-
wych. Działa przeciwalergicznie, nawilżająco, przeciw-
zapalnie. Pobudza regenerację skóry, wspomaga gojenie 
się ran oraz działa przeciwzaskórnikowo. Olej ten jest 
idealny dla skóry suchej ze skłonnością do podrażnień. 
Poprawia miękkość i gładkość skóry przy jednoczesnym 
zmniejszeniu utraty wody przez naskórek. Dzięki niemu 
skóra zyskuje jędrność – zwiększa się produkcja kolage-
nu oraz elastyny i tym samym wygładzają się zmarszcz-
ki. Olej zapewnia skórze znacząco szerokie spektrum 
ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV– A i 
UV– B. Oleje z pestek malin ma brązowe zabarwienie 
oraz olejowy zapach.

• Olej jojoba– to ciekły wosk o złotym kolorze, 
ale ze względu na wygląd nazywany jest olejem. 
Otrzymywany jest z nasion Simmondsia Chinensis, 
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poprzez tłoczenie ich na zimno. Olej jojoba wyka-
zuje bardzo wysoką zgodność biologiczną ze skórą, 
dzięki temu jest łatwo wchłaniany, jednocześnie od-
żywiając, nawilżając i zmiękczając skórę. W skład 
oleju jojoba wchodzi skwalan, wyższe alkohole, kwa-
sy tłuszczowe i ich estry (główny składnik palmity-
nian cetylu), kwas mirystynowy, fitosterole, witaminy  
E i F. W temperaturze poniżej 8°C tężeje. Może być pod-
grzewany do wysokich temperatur bez obawy, że zmieni 
właściwości. Posiada długi okres ważności, nie jełczeje.

• Ekstrakt z aloesu. Aloes zawiera wiele aktywnych 
substancji w świeżych liściach oraz w wyciągach wod-
nych. Znajdują się w nich związki zwane antraglikozyda-
mi, aloina, aloinozydy, aloe-emodyna, a także polisacha-
rydy, białka, aminokwasy, żywice, antrazwiązki, kwasy 
organiczne (bursztynowy, cynamonowy), witaminy (tia-
mina, biotyna). Aloes jest rośliną wspomagającą regene-
rację naskórka. Jego silne właściwości nawilżające wpły-
wają na zwiększenie elastyczności i jędrności skóry, jed-
nocześnie odbudowując jej barierę lipidową. Stymuluje 
fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny, przywracając 
zdrowy oraz młody wygląd dojrzałej i zniszczonej skórze. 
Posiada działanie bakteriobójcze i oczyszczające, sprzyja 
likwidacji stanów zapalnych. Jest środkiem do pielęgnacji 
skóry trądzikowej i łojotokowej.

• Ekstrakt z mięty działa oczyszczająco, przeciwza-
palnie, antyseptycznie oraz przeciwutleniająco, łagodzi 
podrażnienia. Mięta wykazuje znaczące działanie anty-
wirusowe oraz działanie przeciwbakteryjne, jak i rów-
nież grzybobójcze. Dzięki zapobieganiu reakcji wolnych 
rodników chroni skórę przed procesami przedwczesnego 
starzenia się. Mięta bogata jest flawonoidy, które mają 
właściwości ochronne i wzmacniające naczynia krwio-
nośne. Właściwości mięty polegają na działaniu przeciw-
starzeniowym, przeciwutleniającym, przeciwzapalnym, 
przeciwbakteryjnym, grzybobójczym, oczyszczającym, 
antyseptycznym i poprawiającym krążenie krwi.

• Ekstrakt z zielonej herbaty. Pozyskiwanie ekstraktu 
polega na ręcznym zbieraniu liście, które poddawane są 
procesowi działania pary wodnej, aby zapobiec fermenta-
cji. Następnie liście są prasowane i suszone na słońcu. Eks-
trakt zawiera polifenole (17–30%), które mają działanie 
przeciwutleniające, przeciwzapalne i fotoochronne, prze-
ciwdziałając szkodliwym promieniom słonecznym i redu-
kujące powstawania rumieni. Ponadto polifenole blokują 
enzymy (metaloproteinazy) będące przyczyną zmniejsza-
nia ilości kolagenu w skórze właściwej, tym samym hamu-
ją proces starzenia. Zawarte w ekstrakcie metyloksantyny 
odpowiedzialne są za redukcję rozszerzających się naczy-
nek krwionośnych oraz w dużym stopniu wpływają na 
metabolizm tłuszczów, co z powodzeniem stosowane jest 
w walce z cellulitem. Ekstrakt z zielonej herbaty posiada 

żółtobrązowy odcień i charakterystyczny delikatny zapach.
• Wyciąg ze śluzu ślimaka posiada właściwości nawil-

żające, łagodzące i odmładzające. Śluz ze ślimaka jest bo-
gaty w substancję występujące w skórze takie jak kolagen 
i elastyna, które mają wpływ na młody wygląd skóry. Jest 
bogaty w alantoinę, która jest znana ze swoich właściwości 
nawilżających, odmładzających i łagodzących. Ponadto 
zawiera składniki, które wzmacniają skórę tj. kolagen, 
elastynę, kwas glikolowy, peptydy przeciwdrobnoustro-
jowe, witaminy, białka.

Składniki śluzu ślimaka pobudzają syntezę macie-
rzy międzykomórkowej w celu restrukturyzacji skóry. 
Zwiększają jej elastyczność oraz zapewniają głębokie nawil-
żenie, łagodzą podrażnienia oraz przyspieszają regenerację

Witamina E. Jest jednym z czynników hamujących 
proces starzenia się komórek oraz bierze udział w zaopa-
trywaniu organizmu w tlen. Przyspiesza leczenie oparzeń, 
wygładza i uelastycznia blizny oraz zabezpiecza przed 
promieniowaniem słonecznym. Chroni warstwę tłuszczo-
wą naskórka oraz powoduje wzrost jego miękkości i ela-
styczności. Wspomaga leczenie łojotokowego zapalenia 
skóry oraz trądziku a także powstawaniu zaczerwień. Wy-
stępuje w wielu produktach roślinnych np. w warzywach 
liściastych, nieoczyszczonych ziarnach zbóż czy olejach 
roślinnych. Sporo jest jej także w liściach mięty, pokrzy-
wy, brokułach czy szpinaku. Witamina E jest odporna na 
działanie wysokich temperatur, nie jest wrażliwa na dzia-
łanie silnych kwasów i zasad, nie rozpuszcza się w wo-
dzie, ale ulega zniszczeniu pod wpływem światła i tlenu.

• Ekstrakt z piwa zawiera duże ilości bardzo ważnych 
biologicznie protein, witamin z grupy B oraz soli mineral-
nych. Działają one na skórę kondycjonująco, stymulują 
syntezę kolagenu, a także uzupełniają niedobór witamin 
i minerałów. Drożdże piwne są bogatym źródłem pro-
tein. Frakcja protein zawiera znaczne ilości wszystkich 
aminokwasów egzogennych (niezbędne aminokwasy, 
które nie są syntetyzowane przez organizm i muszą być 
dostarczane do niego wraz z dietą). Są jednym z najbo-
gatszych źródeł witamin z grupy B. W ich skład wcho-
dzi również biotyna (witamina H lub B7), cholina oraz 
PABA (kwas para-aminobenzoesowy). Ponadto drożdże 
zawierają dużą ilość minerałów i oligoelementów – głów-
nie fosforu, potasu, siarki, magnezu i wapnia. Działanie 
kondycjonujące skórę wynika z zawartości protein w 
drożdżach piwnych. Polarna natura protein nadaje im 
zdolność do wiązania cząsteczek wody poprzez wiązania 
wodorowe. Stymulowanie syntezy, czyli tzw. biostymula-
cja to grupa procesów ukierunkowanych na stymulowa-
nie anabolizmu fibroblastów, zwłaszcza syntezy kolagenu 
III, elastyny i kwasu hialuronowego z ich prekursorów: 
odpowiednio proliny, lizyny I glukozaminy. Uzupełnienie 
niedoboru witamin i minerałów pozwala na przywrócenie 
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Wyniki

W eksperymencie brało udział sześciu ochotników, 
trzy kobiety i trzech mężczyzn. Przed rozpoczęciem 
eksperymentu ochotnicy otrzymali przygotowaną  
w tym celu ankietę. Składała się z dwóch części. Pierw-
sza zawierała informację o składzie preparatu oraz 

Numer  
analizy Kobieta Mężczyzna

Czy stosowa-
no wcześniej 

inne preparaty

Opis zmian na 
skórze przed 

zastosowaniem 
preparatu

Czas sto-
sowania 
preparatu

Czas pierw-
szej reakcji na 

preparat

Opis zmian na 
skórze po zastoso-
waniu preparatu

1 + tak
Skóra naczynio-
wa, zaczerwie-

niona
20 dni 7. dzień po 

zastosowaniu
Skóra rozjaśniona, 

gładka

2 + tak
Skóra trądziko-
wa z ogniskami 

zapalnymi
20 dni 4. dzień po 

zastosowaniu

Skóra nawilżona, 
zredukowany 

łojotok i zmiany 
trądzikowe

3 + tak Skóra łojotokowa, 
zaczerwieniona 20 dni 5. dzień po 

zastosowaniu

Skóra rozjaśnio-
na, gładka, lekko 

nawilżona 

4 + nie

Skóra trądzi-
kowa,mocno 

zaczerwieniona z 
licznymi ogniska-

mi zapalnymi

14 dni 11. dzień po 
zastosowaniu

Redukcja ognisk 
zapalnych, roz-

jaśnienie i lekkie 
nawilżenie skóry

5 + nie

Pojedyncze 
zmiany zapalne 
o charakterze 
trądzikowym

20 dni 9. dzień po 
zastosowaniu

Wygładzona, 
ujędrniona bez 

zmian zapalnych

6 + nie
Skóra zaczerwie-
niona, przetłusz-

czająca się 
18 dni 12. dzień po 

zastosowaniu

Wygładzona, 
nawilżona, rozja-

śniona

Tabela 1. Zestawienie wyników ankiet
Table 1. Summary of survey results

naturalnej równowagi skórze, opartej na zawartości wita-
min i minerałów.

• Ekstrakt z ogórka. Ogórek jest warzywem boga-
tym w witaminy C i B oraz w minerały takie jak potas, 
wapń, sód i magnez. Dzięki bogactwu tych składników 
ekstrakt z ogórka może znaleźć zastosowanie w kosme-
tykach chroniących integralność skóry przed procesami 
utleniania. Jego właściwości kosmetyczne polegają na 
działaniu nawilżającym, odświeżającym, łagodzącym, 
przeciwutleniającym, rewitalizującym, zmiękczającym i 
wygładzającym. Opóźnia zmiany degeneracyjne związa-
ne ze starzeniem, emoliencyjne, ściągające oraz rozjaśnia 
plamki i piegi.

• Kwas hialuronowy mało i wielkocząsteczkowy to 
glikozoaminoglikan, który występuje we wszystkich 
żywych organizmach. Należy do najliczniejszej grupy 

związków mających identyczną budowę chemiczną za-
równo u bakterii jak i u człowieka. Kwas hialuronowy za-
warty w skórze jest jednym z jej najważniejszych składni-
ków. Wiążąc wodę w naskórku, zapobiega powstawaniu 
zmarszczek oraz nadaje skórze elastyczności i sprężysto-
ści. Ponadto utrzymuje wodę w organizmie oraz poziom 
płynu tkankowego zawartego w macierzy pozakomórko-
wej. Chroni skórę przed wysychaniem, a także wzmac-
nia jej właściwości ochronne. W młodej skórze kwasu 
hialuronowego jest pod dostatkiem. To dzięki niemu 
młoda skóra wygląda świeżo i nie posiada zmarszczek. 
Szczególnie polecany jest dla skóry dojrzałej i skłonnej 
do zmarszczek, a także do skóry suchej i pozbawionej ela-
styczności. Nie wywołuje alergii ani podrażnień. Posiada 
właściwości łagodzące, chroni skórę, tworząc na jej po-
wierzchni film ochronny.

deklarację dobrowolnego wyrażenia zgody na jego 
stosowanie, druga zawierała instrukcję korzystania  
i przechowywania preparatu, oraz pytania o skuteczno-
ści działania, na które należało udzielić odpowiedzi po 
trzech tygodniach stosowania. Wyniki ankiet zestawio-
no tabelarycznie.



44

Podsumowanie 

Po analizie kwestionariuszy stwierdzono, że  
u większości ochotników poprawiła się kondycja skó-
ry. Największe zmiany zauważyły kobiety, z czego 
jedna, hiperalergiczna z atopowym zapaleniem skóry, 
stwierdziła, że jej zaczerwienienia wywołane przez 
chorobę delikatnie się rozjaśniły. Można zatem stwier-
dzić, że zastosowany preparat ma pozytywny wpływ 
na skórę człowieka. Właściwości preparatu wynikają 
z obecności substancji odżywczych zastosowanych  
w recepturze.

 Wnioski

1. Stosowanie preparatów o recepturze opartej na 
naturalnych składnikach wpływa łagodząco na skórę.

2. Pod wpływem stosowanego kremu skóra ulegała 
rozjaśnieniu i nawilżeniu.

3. Zmiany na skórze spowodowane chorobą (ato-
powe zapalenie skóry) po zastosowaniu przygotowa-
nego preparatu uległy złagodzeniu zmniejszając zasięg 
ognisk zapalnych.

4. Szybkość reakcji na zastosowany preparat zale-
ży od drastyczności zmian na skórze i predyspozycji 
osobniczych.
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STRESZCZENIE

Utrzymanie skóry w dobrej kondycji to nie tylko 
względy estetyczne, ale także dbałość o prawidłowe 
funkcjonowanie całego organizmu. Skóra pokrywa 
ciało człowieka na ok. 2 m2 powierzchni i grubości 
1–4 mm, jest jednym z największych organów. Chro-
ni organizm przed wpływem środowiska, zimnem, 
promieniami słonecznymi, drobnoustrojami chorobo-
twórczymi. Jest podstawowym łącznikiem między śro-
dowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym organizmu, 
ponieważ posiada liczne receptory, czyli system prze-
kazujący informacje ze świata zewnętrznego do orga-
nizmu. Jej wytrzymałość sprawia, że doskonale chro-
ni wewnętrzne tkanki i narządy. Dostarcza do mózgu 
szczegółowych informacji o otoczeniu i dzięki temu 
ciało przystosowuje się do warunków panujących na 
zewnątrz (Bochenek, Reicher 2009). Jest odporna na 
upał i mróz, wodę, kwasy i zasady przy ich niewielkich 
stężeniach. Pozostaje miękka, elastyczna i odporna na 
rozciąganie. Celem prowadzonych badań były obser-
wacje wpływu naturalnych substancji aktywnych na 
osłabioną warstwę ochronną skóry, czyli płaszcz wod-
no-lipidowy. Cieńszy płaszcz powoduje, że skóra staje 
się bardziej wrażliwa, podatna na infekcje i podlega 
przyspieszonym procesom starzenia. Zastosowanymi 
w badaniach preparatami były masło shea (karite)– na-
turalny tłuszcz roślinny nierafinowany, otrzymywany 
w wyniku tłoczenia na zimno z owoców afrykańskie-
go drzewa Vitellaria paradoxa, olej z pestek moreli, 
tłoczony na zimno z nasion owoców moreli zwyczaj-
nej, olej z pestek malin tłoczony na zimno, olej jojoba 
czyli ciekły wosk, ekstrakt z aloesu, ekstrakt z mięty 
antyseptyczny przeciwutleniacz, ekstrakt z zielonej 
herbaty, wyciąg ze śluzu ślimaka o właściwościach na-
wilżających, witamina E, hamująca procesy starzenia 
się komórek, ekstrakt z piwa– zawierający proteiny, 
ekstrakt z ogórka bogaty w witaminy C i B i minerały, 
mało+ i wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy. Spo-
rządzony z powyższych składników preparat stosowa-
no na skórze łojotokowej, mieszanej i suchej sześciu 
ochotników, trzech kobiet i trzech mężczyzn. Działanie 
preparatu oceniano po upływie 10 i 20 dni stosowania. 
Wykonywano dokumentację fotograficzną w celu ana-
lizy efektów działania preparatu. Po upływie trzech ty-
godni stwierdzono największą skuteczność łagodzącą 
na skórze twarzy badanych kobiet.


