
Na no ko sme ty ki 
Naj�waż�niej�szą�wła�ści�wo�ścią�na�no�ko�sme�ty�ków�jest�sku�tecz�-

ne�prze�ni�ka�nie�do głęb�szych�warstw�skó�ry.

Na�no�czą�stecz�ki,�na�no�so�my (na�zwa�po�cho�dzi�od grec�kie�-

go�na�nos�– ka�rzeł)�są�to�czą�stecz�ki�o śred�ni�cy�nie�więk�szej

niż 100� na�no�me�trów.�Na�no�som� jest 200� ra�zy� mniej�szy

od ludz�kiej�ko�mór�ki,�dla�te�go�też�mo�że�prze�ni�kać�przez�na�-

skó�rek�i do�sta�wać�się�do głęb�szych�warstw�skó�ry.�Do�dat�-

ko�wo�na�no�so�my�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�w ko�sme�to�lo�gii�ma�ją�tę�za�-

le�tę,� że�mo�gą� dzia�łać� dłu�żej,� uwal�nia�jąc� ak�tyw�ne� sub�-

stan�cje�na�wet�do 15�go�dzin,�co�jest�bar�dzo�waż�ne�w wie�lu

ko�sme�tycz�nych�pro�ble�mach.�Po�cząt�ki�na�no�tech�no�lo�gii�się�ga�-

ją�lat 50-tych XX wie�ku.�Jed�nak�że�pierw�szy�raz�ter�min�„na�no�-

tech�no�lo�gia”�zo�stał�uży�ty�do�pie�ro�w 1974�ro�ku.�Praw�dzi�we�za�-

in�te�re�so�wa�nie� na�no�tech�no�lo�gią� od�no�to�wał� świat� do�pie�ro

w 2004�ro�ku.�Wszyst�ko�za spra�wą�od�kry�cia�i wy�ko�rzy�sty�wa�-

nia�na szer�szą�ska�lę�do�kład�nych�mi�kro�sko�pów�oraz�tech�ni�ki

la�se�ro�wej.

Der mo ko sme ty ki 
W pra�wie�pol�skim�nie�ist�nie�je�de�fi�ni�cja�der�mo�ko�sme�ty�ku,�ani

żad�ne�ści�słe�wy�ma�ga�nia�go�do�ty�czą�ce.

Der�mo�ko�sme�ty�ki�ze�wzglę�du�na po�stę�pu�ją�cy�roz�wój�cy�wi�li�za�-

cji,�co�raz�więk�szą�wraż�li�wość�szcze�gól�nie�skó�ry�twa�rzy,�a tak�-

że�lob�bo�wa�ne�przez�ogrom�ne�kon�cer�ny�far�ma�ceu�tycz�ne�już

po�win�ny�mieć�w Pol�sce�ure�gu�lo�wa�nia�praw�ne�po�mię�dzy�le�ka�-

mi,�a ko�sme�ty�ka�mi.�Mam�po�nad 20�lat�do�świad�cze�nia�i cią�-

głej� prak�ty�ki� ja�ko� ko�sme�to�log�w mo�im� sa�lo�nie,� od kil�ku� lat

z po�wo�dze�niem�uży�wam�der�mo�ko�sme�ty�ków�i ofe�ru�ję�je�klien�-

tom�w ce�lach�pro�fi�lak�tycz�nych�lub�wspo�ma�ga�ją�cych.�Wg

mnie�nie�po�win�ny�one�za�wie�rać�sztucz�nych�barw�ni�ków,

za�pa�chów,�ani�np.�pa�ra�be�nów,�czy�po�chod�nych�ole�jów

mi�ne�ral�nych.� Uwa�żam,� że� po�win�ny� mieć� ukie�run�ko�wa�ne

dzia�ła�nie�pie�lę�gna�cyj�ne�i ochron�ne�na da�ny�pro�blem�po�przez

wy�szcze�gól�nie�nie�ja�ko�ścio�we�i ilo�ścio�we�ak�tyw�nych�sub�stan�-

cji�lecz�ni�czych�za�rów�no�bio�lo�gicz�nych�jak�i che�micz�nych.�Der�-

mo�ko�sme�ty�ki�po�win�ny�wy�cho�dzić�z firm�do�świad�czo�nych�far�-

ma�ceu�tycz�nie,� me�dycz�nie� a przede� wszyst�kim� ko�sme�to�lo�-

gicz�nie.�Stąd�mój�apel�doWyż�szych�Szkół�o kie�run�ku�Ko�sme�-

to�lo�gia�oraz�ca�łej�rze�szy�ko�sme�to�lo�gów�by�szcze�gól�ną�uwa�gę

zwró�cić�na ugrun�to�wa�nie�wie�dzy�z za�kre�su�sto�so�wa�nia�der�-

mo�ko�sme�ty�ków.

Ko sme ceu ty ki 
Po�ję�cie�„ko�sme�ceu�tyk”�wpro�wa�dził�pra�wie 25�lat�te�mu
pro�fe�sor�der�ma�to�lo�gii�Al�bert M.�Klig�man�z Uni�wer�sy�te�tu

Pen�syl�wa�nii�dla�okre�śle�nia�gru�py�pre�pa�ra�tów�znaj�du�ją�-

cych� się� po�mię�dzy� le�ka�mi� a ko�sme�ty�ka�mi.� Ja�ka� jest

obec�nie� de�fi�ni�cja� ko�sme�ceu�ty�ku?�Ko�sme�ceu�tyk� to� po�łą�-

cze�nie�ko�sme�ty�ku�z far�ma�ceu�ty�kiem. Czę�sto�jed�nak�sły�-

szy�my� ta�kie� okre�śle�nie� jak� ko�sme�ceu�tyk� – „ko�sme�tyk� ap�-

tecz�ny”.�Wszyst�kie�ko�sme�ty�ki�na ryn�ku�nie�za�leż�nie�od ka�te�-

go�rii,�prze�zna�cze�nia�i miej�sca�sprze�da�ży,�pod�le�ga�ją�tym�sa�-

mym�wy�ma�ga�niom�praw�nym�za�war�tym�w usta�wie�o ko�sme�-

ty�kach.�Z Usta�wy�– pra�wo�far�ma�ceu�tycz�ne�wy�ni�ka,�że:�pro -

dukt lecz ni czy to sub stan cja lub mie sza ni na sub stan cji,

przed sta wia na ja ko po sia da ją ca wła ści wo ści za po bie ga nia

lub le cze nia cho rób wy stę pu ją cych u lu dzi lub zwie rząt lub

po da wa nia w ce lu po sta wie nia dia gno zy lub w ce lu przy wró -

ce nia, lub w ce lu po pra wie nia lub mo dy fi ka cji fi zjo lo gicz nych

funk cji or ga ni zmu po przez dzia ła nie far ma ko lo gicz ne, im mu -

no lo gicz ne lub me ta bo licz ne.

Każ�dy�z nas�za�uwa�ża,�że�pu�deł�ka�le�ków�róż�nią�się�od tych

ko�sme�tycz�nych.� Le�ki� ma�ją� za�zwy�czaj� uboż�szą� i prost�szą

sza�tę�gra�ficz�ną.�W mo�men�cie�kie�dy�opa�ko�wa�nie�ko�sme�ty�ku

na�su�wa� sko�ja�rze�nia� z le�kiem,�mo�że� to� bu�dzić�wąt�pli�wo�ści

przy kwa�li�fi�ka�cji�pro�duk�tu�(kwe�stia�pre�zen�ta�cji).

Uwa�żam,� że� bez� róż�ni�cy� więc� czy� ku�pu�je�my� ko�sme�tyk

w dro�ge�rii,�per�fu�me�rii,�su�per�mar�ke�cie�czy�ap�te�ce.�Ko�sme�tyk

to�ko�sme�tyk.�Je�go�sprze�daż�w ap�te�ce�nie�kwa�li�fi�ku�je�go

ja�ko�le�ku.�Po�dob�nie�sprze�daż�ko�sme�ty�ku�u der�ma�to�lo�-

ga�nie�kwa�li�fi�ku�je�pre�pa�ra�tu�ja�ko�le�ku!�

Ap�te�ki�wg�usta�wy�za�zwy�czaj�ogra�ni�cza�ją�się�do nie�sprze�da�-

wa�nia�tych�ko�sme�ty�ków,�któ�rych�je�dy�nym�ce�lem�i wła�ści�wo�-

ścią�jest�upięk�sza�nie�i per�fu�mo�wa�nie,�ale�obec�nie�już�na�wet

do ko�sme�ty�ków�upięk�sza�ją�cych�do�da�je�się�du�że�ilo�ści�sub�-

stan�cji�wspo�ma�ga�ją�cych�le�cze�nie�i pie�lę�gna�cję�ce�ry�z trą�dzi�-

kiem�ró�żo�wa�tym�czy�mło�dzień�czym�lub�po pro�stu�wraż�li�wej.

Dla�te�go�w ap�te�ce�nie�ku�pi�my�zwy�kłych�ko�lo�ro�wych�ko�sme�-

ty�ków,�ale�moż�na ku�pić�na przy�kład�pod�kła�dy�Vi�chy.�Ma�ją

one�bo�wiem�do�dat�ko�we,,�lecz�ni�cze�funk�cje”,�któ�re�spra�wia�-

ją,�że�nie�są�zwy�kły�mi,,�upięk�sza�cza�mi”.�Wy�star�czy,�że�ja�ko

jed�na z funk�cji� pod�kła�du�do�sta�nie� okre�śle�nie�ma�sko�wa�nie

blizn,�oznak�cho�rób.

Ko�sme�ceu�ty�ki to� gru�pa� ko�sme�ty�ków� wy�róż�nia�na ja�ko

osob�na ka�te�go�ria�już�w la�tach 70.�ubie�głe�go�wie�ku.�Oprócz

dzia�ła�nia�pie�lę�gna�cyj�ne�go�wy�ka�zu�ją�one�de�li�kat�ne�dzia�-

ła�nie� lecz�ni�cze� lub� wspo�ma�ga�ją�ce� le�cze�nie.� Za�wie�ra�ją

ak�tyw�ne�skład�ni�ki,�któ�re�mo�gą�wpły�wać�na pro�ce�sy�fi�zjo�lo�-

gicz�ne�za�cho�dzą�ce�w skó�rze�czło�wie�ka.�Są�to�więc�ko�sme�-

ty�ki�o po�dwój�nym�dzia�ła�niu�– pie�lę�gna�cyj�nym�i teo�re�tycz�-
nie�lecz�ni�czym.�

Więcej niż standard Ko�sme�ceu�ty�ki�wy�róż�nia�ją� się�bo�ga�tym�skła�dem�sub�stan�cji

ak�tyw�nych.� Do ich� two�rze�nia� wy�ko�rzy�stu�je� się� naj�now�sze

osią�gnię�cia�bio�tech�no�lo�gii�i far�ma�ko�lo�gii.�Pre�pa�ra�ty�te�pie�lę�-

gnu�ją,� sty�mu�lu�ją� re�ge�ne�ra�cję,� zwięk�sza�ją� od�por�ność

skó�ry,� opóź�nia�ją� pro�ce�sy� sta�rze�nia.� Ma�ją� szcze�gól�ne

zna�cze�nie�w re�duk�cji�de�fek�tów�skó�ry,�ta�kich�jak�zmarszcz�ki,

cel�lu�lit,�hi�per�pig�men�ta�cje,�za�skór�ni�ki�czy�roz�stę�py.

Ko�sme�ceu�ty�kiem�jest�np.�MA�SKA�JO�NO�WA�uży�wa�na w sa�-

lo�nach�ko�sme�tycz�nych.

W 1991r.�dwaj�ucze�ni�szwaj�car�scy�Sack�mann�i Nehr�otrzy�-

ma�li�Na�gro�dę�No�bla�w dzie�dzi�nie�me�dy�cy�ny�za prze�ni�ka�nie

jo�nów�min�so�du�i po�ta�su. I to�zna�la�zło�za�sto�so�wa�nie�w MA�-

SCE�JO�NO�WEJ.

Głów�ny�mi�skład�ni�ka�mi�ak�tyw�ny�mi�ko�sme�ceu�ty�ków�są�m.in.

wi�ta�mi�ny,� an�ty�ok�sy�dan�ty,� związ�ki� mi�ne�ral�ne,� a tak�że

du�ża� gru�pa� eks�trak�tów� ro�ślin�nych� i oczysz�czo�nych

związ�ków� otrzy�my�wa�nych� z ro�ślin.� Uwa�żam,� że

na szcze�gól�ną� uwa�gę� za�słu�gu�ją� fi�to�estro�ge�ny,� wi�ta�mi�-

na A i be�ta�-ka�ro�ten,�związ�ki�o ak�tyw�no�ści�prze�ciw�za�-

pal�nej,�kwa�sy�owo�co�we,�cy�to�ki�ni�ny,�wy�cią�gi�z róż�nych

ro�ślin.

Od�po�wied�nio�do�bra�ny�ko�sme�ceu�tyk�mo�że�w bar�dzo�du�żym

stop�niu�przy�czy�nić�się�do po�pra�wy�sta�nu�skó�ry�w wie�lu�cho�-

ro�bach�der�ma�to�lo�gicz�nych�i zła�go�dze�nia�ob�ja�wów�cho�ro�bo�-

wych.�Nie�na�le�ży�jed�nak�trak�to�wać�go�ja�ko�le�ku.�Jest�na�-

to�miast�wspo�ma�ga�niem�pra�cy�ko�sme�to�lo�ga.

Nie�wy�obra�żam�so�bie�le�cze�nia�i pie�lę�gna�cji�skó�ry,�a zwłasz�-

cza� trą�dzi�ku� mło�dzień�cze�go,� trą�dzi�ku� ró�żo�wa�te�go,� skór

wraż�li�wych�itp.�bez�sto�so�wa�nia�od�po�wied�nio�do�bra�nych�ko�-

sme�ty�ków.�

Wy�so�kie�nor�my�spo�so�bu�pro�duk�cji�do�ty�czą�firm�ko�sme�tycz�-

nych.�Zresz�tą�co�raz�czę�ściej�wy�twa�rza�niem�ko�sme�ceu�ty�ków

zaj�mu�ją�się�kon�cer�ny�far�ma�ceu�tycz�ne�i w mo�jej�oce�nie�za�-

sad�ni�czym�pro�ble�mem�jest�to�by�nie�by�ły�to�dzia�ła�nia�czy�sto

ko�mer�cyj�ne� i mar�ke�tin�go�we,� ale� słu�żą�ce� wy�łącz�nie� do�bru

pa�cjen�ta�i ko�sme�to�lo�gii.

W mo�jej�opi�nii�ze�wzglę�du�na po�stę�pu�ją�cy�roz�wój�cy�wi�li�za�-

cji,�a z nim�co�raz�więk�szą�wraż�li�wość�skó�ry,�co�raz�więk�szą

licz�bę�cho�rób�skó�ry,�co�raz�czę�ściej�wy�stę�pu�ją�cą�ten�den�cję

do po�wsta�wa�nia�roz�sze�rzo�nych�na�czyń,�prze�bar�wień,�fo�to�-

sta�rze�nia�się� itp.,�po�trze�bu�je�my� i bę�dzie�my� jesz�cze� in�-

ten�syw�niej� po�szu�ki�wać� pro�duk�tów� o sku�tecz�nym

dzia�ła�niu.� Przy�szłość� pra�cy� ko�sme�to�lo�ga� to� wła�śnie� ko�-

sme�ceu�ty�ki,� a wy�kwa�li�fi�ko�wa�na rze�sza� ko�sme�to�lo�gów�po�-

win�na wię�cej�po�świę�cić�uwa�gi�wła�śnie�pre�pa�ra�tom�ko�sme�-

ceu�tycz�nym.

Postępujący rozwój cywilizacji zwiększa wrażliwość skóry i powoduje różnego
typu dolegliwości takie jak przebarwienia, fotostarzenie, choroby skóry.
Poszukując coraz skuteczniejszych kosmetyków warto zainteresować się
nanokosmetykami, dermokosmetykami, czy kosmeceutykami.

Anita Gołębiowska, Salon Cleopatra

Ekspert kosmetologii z ponad 20 letnim

doświadczeniem i praktyką, wizażystka,

właściciel Salonu „Cle opa tra” w Płocku,

dwukrotnie wyróżnionego w ogólnopolskim

konkursie „Super Salon”, Mistrz Polski

w Makijażu Permanentnym, członek jury

mistrzostw, współpracuje z instytutami

urody, uczelniami, mediami.

AnitA GołębiowskA

KosmetyKa
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Dermika Pharmatherapy

Li nia HY DRA TIC prze zna czo na do skó -

ry wraż li wej, bar dzo wraż li wej, skłon -

nej do aler gii po trze bu ją cej na wil że nia

i pro fi lak ty ki prze ciw zmarszcz ko wej.

Wszyst kie pre pa ra ty zo sta ły opar te

na ak tyw nych, bio mi me tycz nych ba -

zach. Do ich opra co wa nia wy ko rzy sta -

no skład ni ki, któ re two rzą struk tu ry

na śla du ją ce li pi dy war stwy ro go wej

na skór ka.

www.dermikapharmatherapy.pl 

Revitacell Stem Cells

Regenerating &

Nourishing Cream-

Serum – DAY 

Bio ak tyw na for mu ła na dzień

łą czą ca za le ty bo ga te go kre -

mu ze stę żo nym dzia ła niem

se rum od bu do wu ją ce go skó -

rę na ba zie ko mó rek ma cie -

rzy stych MIC -1. Efekt:

zre ge ne ro wa na, na wil żo na

i peł na bla sku skó ra twa rzy 

i szyi, a tak że opóź nie nie

pro ce su sta rze nia się skó ry.

www.revitacell.pl

Emulsja matująca na dzień 

Iwostin Purritin

Natychmiastowo i długotrwale matuje

tłuste partie skóry wrażliwej i alergicznej,

reguluje wydzielanie sebum, nie zatyka

porów. Zawiera Zincidone®, który działa

przeciwbakteryjnie oraz Evermat™, który

zmniejsza pory i reguluje błyszczenie skóry. 

www.iwostin.pl

Krem Emolium

Nowoczesny emolient przeznaczony do

pielęgnacji skóry suchej i bardzo suchej.

Skutecznie likwiduje przyczyny i skutki suchości

skóry: odżywia, natłuszcza i nawilża skórę,

ogranicza przeznaskórkową utratę wody,

odbudowuje płaszcz hydrolipidowy oraz

zmiękcza i uelastycznia naskórek. 

www.emolium.pl 


