
(z zewnàtrz do wewnàtrz). Połàczenie składników
okluzyjnych i nawil˝ajàcych zapewnia zło˝one dzia-
łanie w zakresie osiàgania i utrzymywania nawil˝e-
nia naskórkowego i funkcji bariery (ryc. 14.3). 

❖ Emolienty (tu rozumiane jako nawil˝acze), opisy-
wane jako zdolne do wypełniania p´kni´ç mi´dzy
przerwanymi grupami złuszczajàcych si´ keratyno-
cytów, sà trzecim głównym składnikiem Êrodków
nawil˝ajàcych. Przyczyniajà si´ do zwi´kszenia sku-
tecznoÊci klinicznej i elegancji kosmetycznej pro-
duktu nawil˝ajàcego przez nadanie skórze gładkiej
i mi´kkiej faktury. 

• Składniki okluzyjne
Czynniki o działaniu okluzyjnym sà cz´sto tłuste i sà
najbardziej efektywne, kiedy stosuje si´ je na lekko
wilgotnà skór´. WÊród przykładów tego rodzaju skład-
ników nale˝y wymieniç: wazelin´ ̋ ółtà, lanolin´, oleje
mineralne i pochodne silikonu (dimetykon, cyklome-
tykon) (ramka 14.2). Zastosowanie lanoliny jest ogra-
niczone jej zapachem, cenà i mo˝liwym działaniem
alergizujàcym. Ze wzgl´du na korzystnà struktur´
(„odczucia”), cz´sto u˝ywa si´ oleju mineralnego, ale
ma on ograniczonà zdolnoÊç zmniejszania TEWL.
OkreÊlenie „bez oleju” (oil free) oznacza, ̋ e kosmetyk
nie zawiera oleju mineralnego ani roÊlinnego. Z kolei
pochodne silikonu nie sà tłuste, a stosowane pojedyn-
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Ryc. 14.2 Analiza regresji wybranych kre-
mów nawilżających

bariera
naskórkowa →
zmniejszona TEWL

przyciąganie wody
ze skóry właściwej
do warstwy
rogowej

Efekt okluzyjny
wazelina żółta
pochodne silikonu
lanolina
olej mineralny

Efekt nawilżający
gliceryna
mocznik
mleczan sodu
glikol propylenowy
sorbitol

Ryc. 14.3 Podstawowe składniki środków nawilżających

Ramka 14.2 Czynniki o działaniu okluzyjnym

Węglowodorowe
oleje/woski
❖ wazelina żółta
❖ olej mineralny
❖ parafina
❖ skwalen
❖ pochodne silikonu:

dimetykon
cyklometykon

Alkohole tłuszczowe
❖ alkohol cetylowy
❖ alkohol stearylowy
❖ alkohol lanolinowy

Kwasy tłuszczowe
❖ kwas stearynowy
❖ kwas lanolinowy

Estry wosków
❖ lanolina
❖ wosk pszczeli
❖ stearynian stearylu

Woski roślinne
❖ karnauba
❖ kandelilla

Fosfolipidy
❖ lecytyna

Sterole
❖ cholesterol

Alkohole poliwodorowe
❖ glikol propylenowy
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