
czo zwi´kszajà działanie ochronne przy ograniczonej
zdolnoÊci nawil˝ania. W celu zwi´kszenia korzystnej
struktury kosmetycznej cz´Êciej u˝ywa si´ ich w po-
łàczeniu z wazelinà ̋ ółtà ni˝ samej wazeliny, która jest
uwa˝ana przez wielu konsumentów za zbyt tłustà.

• Składniki nawilżające
Do Êrodków nawil˝ajàcych dodaje si´ kilka składni-
ków z powodu ich właÊciwoÊci nawil˝ajàcych, wyni-
kajàcych z przyciàgania wody ze skóry właÊciwej
do naskórka. Wiele zwiàzków o działaniu nawil˝ajà-
cym wykazuje równie˝ działanie emolientów po apli-
kacji na skór´. Przykłady składników powszechnie
u˝ywanych w recepturach nawil˝ajàcych zostały po-
dane w ramce 14.3. Wa˝ne jest, aby zwiàzki nawil˝a-
jàce u˝ywane jako składowa Êrodków nawil˝ajàcych
były stosowane w połàczeniu ze składnikami okluzyj-
nymi, poniewa˝ u˝ywane jako jedyny składnik mogà
zwi´kszaç TEWL. Na przykład sama gliceryna (glice-
rol) stosowana miejscowo na skór´ zwi´ksza TEWL
o 29%.

• Emolienty
Emolienty sà cz´sto „tłustymi” substancjami, które
obejmujà wiele ró˝norodnych zwiàzków chemicz-
nych – od estrów po alkohole z długimi łaƒcuchami.
Chocia˝ ich działanie nie zawsze musi odpowiadaç
zmniejszeniu TEWL, charakterystyka emolientów ko-
reluje z zadowoleniem konsumentów i wyborem pro-
duktu, je˝eli spodziewajà si´ gładkiej faktury skóry
po zastosowaniu Êrodka nawil˝ajàcego. W ramce 14.4
podano przykłady zwiàzków o takich właÊciwoÊciach.
Niektórych z nich mo˝na u˝ywaç ze wzgl´du na ich
właÊciwoÊci zmi´kczajàce oraz współdziałanie z innymi
składnikami stosowanymi w swoistych połàczeniach.
W przeciwieƒstwie do alkoholi wykazujàcych działanie
Êciàgajàce (np. alkoholu izopropylowego, alkoholu ety-
lowego) alkohole o działaniu zmi´kczajàcym (np. al-
kohol cetylowy, alkohol stearylowy) po zastosowaniu

nie wysuszajà skóry, poprawiajàc gładkoÊç jej struktury.
Emolienty o typie estrów obejmujà stearynian oktylu,
mirystynian izopropylu, oleinian oleilu, izononanoanian
cetearylu i PEG-7 kakaonian glicerylu. W zale˝noÊci
od posiadanych właÊciwoÊci emolienty mo˝na podzie-
liç na Êrodki o działaniu ochronnym, natłuszczajàcym,
wysuszajàcym lub Êciàgajàcym (ramka 14.4).

Charakterystyka estetyczna
i specjalne dodatki nawilżające

• Charakterystyka receptury
Wi´kszoÊç Êrodków nawil˝ajàcych ma postaç płynów
(emulsja olej w wodzie) lub kremów (emulsja woda
w oleju). Receptura płynów jest mniej g´sta i odpo-
wiednia do stosowania na skór´ w ciàgu dnia. Cha-
rakterystyczne podstawowe składniki płynów zawie-
rajà: olej mineralny, glikol propylenu i wod´. Kremy
na noc i preparaty uzupełniajàce lub lecznicze składajà
si´ z ci´˝szych lipidów, takich jak: wazelina ˝ółta lub
pochodne lanoliny, oleju mineralnego i wody. Wa˝ne
jest odpowiednie dobranie swoistej receptury do typu
skóry, poniewa˝ swoiste połàczenia składników sà prze-
znaczone do skóry suchej, normalnej lub tłustej, co
wynika z dostosowania proporcji olej–woda i ci´˝koÊci
składników okluzyjnych i emolientów. Na przykład
dimetykon i cyklometykon sà nietłustymi, nienasila-
jàcymi powstawania zaskórników emolientami, sta-
nowiàcymi powszechny składnik beztłuszczowych
Êrodków nawil˝ajàcych do piel´gnacji twarzy, prze-
znaczonych dla pacjentów ze skórà tłustà. Zwiàzki po-
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Ramka 14.3 Czynniki o działaniu nawilżającym

❖ gliceryna (glicerol)
❖ miód
❖ mleczan sodu
❖ mleczan amoniaku
❖ mocznik
❖ glikol propylenowy
❖ sól sodowa kwasu pirolidonokarboksylowego (sodowa

PCA)
❖ kwas hialuronowy
❖ sorbitol
❖ metakrylan poliglicerylu
❖ pantenol
❖ żelatyna

Ramka 14.4 Czynniki o właściwościach
zmiękczających

Środki zmiękczające o działaniu ochronnym
❖ dwulinolenian dwuizopropylu
❖ izostearynian izopropylu

Środki zmiękczające o działaniu natłuszczającym
❖ olej z rącznika
❖ glikol propylenu
❖ stearynian oktylu
❖ stearynian glicerylu
❖ olejek jojoba

Środki zmiękczające o działaniu ściągającym
❖ dimetykon
❖ cyklometykon
❖ mirystynian izopropylu
❖ oktanoat oktylu

Środki zmiękczające o działaniu wysuszającym
❖ palmitynian izopropylu
❖ oleinian decylu
❖ alkohol izostearylu

R_14  31.08.2011  15:06  Page 113


