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Stosowanie konserwantów 
w kosmetykach – za i przeciw
Preservatives in cosmetics - pros and cons

 | StreSzczenie

Konserwanty to substancje, hamujące rozwój bakterii 

i grzybów. Dodawane do kosmetyków, mają na celu 

przedłużenie ich trwałości, muszą jednak spełniać 

określone kryteria. 

Pomimo że związki te są nieodzownymi składnikami 

receptur, to oprócz barwników i środków zapachowych 

są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych surowców 

kosmetycznych. Obecnie najczęściej wykorzystywane 

w kosmetyce konserwanty to parabeny. ich działanie 

przeciwdrobnoustrojowe zostało zauważone już kil-

kadziesiąt lat temu, a jako konserwanty stosowane są 

od lat 30. XX wieku. Parabeny, ich potencjalny mecha-

nizm działania oraz wpływ na organizm człowieka są 

przedmiotem wielu badań, które wykazały, że mogą 

one stanowić istotny czynnik uczulający.

Słowa kluczowe: konserwanty, parabeny, kosmetyki

 | AbStrAct

Preservatives are added to cosmetics in order to hamper 

growth of bacteria and fungi. They are added to cosmetics 

to prolong their life, however, they must meet certain criteria.

Despite being indispensable components of cosmetics 

recipes, beside dyes and fragrances, they belong to the 

most controversial ingredients. Currently, parabens are 

most commonly used preservatives in cosmetics. Their an-

timicrobial activity has been observed for a few decades 

and they have been used as preservatives since the thirties. 

Parabens, their mechanism of action and potential impact 

on the human body, are constantly the subjects of many 

studies that have shown, among others, that they are hi-

ghly allergenic. 

Key words: preservatives, parabens, cosmetics

 | WStęP

 | KONSERWANTY 

W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH

Konserwanty to naturalne lub syntetyczne składniki do-

dawane do produktów spożywczych, farmaceutycznych 

i kosmetycznych, których celem jest ochrona produk-

tu przed zepsuciem się pod wpływem drobnoustrojów 

i przypadkowego zanieczyszczenia w trakcie używania 

go przez konsumenta. Obecność konserwantów w wy-

robie zapobiega również powstawaniu produktów prze-

miany materii mikroorganizmów, które z kolei mogą być 

przyczyną wystąpienia podrażnienia skóry i błon śluzo-

wych. Środki konserwujące są niezbędne w kosmetykach 

zawierających wodę i składniki organiczne, które cechuje 

wysoka podatność na wpływ drobnoustrojów [1]. nazwa 

konserwant wywodzi się z łacińskiego słowa „conservo”, 

czyli zachowuję. Działanie przeciwbakteryjne środka 

konserwującego jest tym lepsze, im większe jest jego 

stężenie, jednakże wiąże się z tym ryzyko wystąpienia 

reakcji uczuleniowej na ten składnik. Przy ich wysokim 

stężeniu, sięgającym około 1%, mogą one być czynnika-

mi hamującymi nadmierną aktywność drobnoustrojów 

patogennych w takich preparatach, jak dezodoranty, 

środki przeciwłupieżowe czy też artykuły do pielęgnacji 

jamy ustnej i zębów. Użyte w niższym stężeniu, zwykle 

około 0,1-0,5%, spełniają natomiast funkcję konserwan-

tów, czyli substancji umożliwiających przechowywanie 

samych artykułów kosmetycznych [2].
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 | WYMOGi 

Konserwanty wyrobów kosmetycznych powinny speł-

niać kilka kryteriów.

nie mogą: 

•	 być toksyczne,

•	wywoływać podrażnień i uczuleń,

•	niszczyć naturalnej flory bakteryjnej skóry,

•	wpływać na zapach i barwę kosmetyku,

•	 kumulować się.

Muszą:

•	wykazywać aktywność biologiczną wobec szerokiego 

spektrum drobnoustrojów przy niskich stężeniach,

•	 być stabilne i nie wchodzić w interakcje z innymi 

składnikami kosmetyku [2].

W wielu krajach sporządza się listy dopuszczonych 

do stosowania w kosmetykach konserwantów wraz 

z zalecanymi stężeniami użytkowymi. Większość 

państw w swoim ustawodawstwie opiera się na wy-

tycznych obowiązujących w krajach Unii europejskiej. 

W Polsce obowiązuje aktualnie lista substancji konser-

wujących dozwolonych do stosowania w kosmetykach, 

z podaniem ich ilości, zakresu i warunków stosowania, 

stanowiąca załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie list sub-

stancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami 

do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych 

umieszczanych na opakowaniach kosmetyków. Obowią-

zująca obecnie lista substancji konserwujących, dozwo-

lonych do stosowania w kosmetyce, obejmuje 56 pozycji. 

nie obejmuje ona jednak takich substancji o działaniu 

przeciwbakteryjnym, jak naturalne olejki eteryczne 

i alkohole [2]. Stosowanie konserwantów ma na celu za-

chowanie kosmetyków w stanie pozbawionym zanie-

czyszczeń podczas ich wytwarzania i pakowania, ale 

głównie w trakcie całego okresu użytkowania. Pomimo 

że środki konserwujące są nieodzownymi składnikami 

receptur, to związki te obok barwników i związków za-

pachowych są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych 

surowców kosmetycznych.

 | KOntrOWerSJe    

WOKÓŁ KOnSerWAntÓW

 | PARABENY

Dla przemysłu kosmetycznego wprowadzone są listy 

różnorodnych substancji, w tym konserwantów do-

zwolonych do stosowania w kosmetykach w ograni-

czonych ilościach, w zakresie i warunkach stosowania. 

Do najczęściej pojawiających się w recepturach prepa-

ratów kosmetycznych związków tego segmentu należą 

parabeny, czyli estry kwasu p-hydroksybenzoesowego. 

Oferowane są one w postaci: estru metylowego (para-

ben M), estru etylowego (paraben A), estru propylowe-

go (paraben P). Pojawiają się również inne ich analogi: 

butyloparaben, izopropyloparaben, izobutyloparaben, 

benzyloparaben. Surowce te znajdują powszechne za-

stosowanie nie tylko w przemyśle kosmetycznym, ale 

także spożywczym, farmaceutycznym i innych.

Parabeny są to ciała stałe, słabo rozpuszczalne w wo-

dzie, szczególnie w temperaturze pokojowej. Dobrze 

natomiast rozpuszczają się one w glikolu propyleno-

wym. Są dopuszczone do stosowania przez prawo 

amerykańskie, europejskie i polskie. Według przepisów 

polskich i unijnych ich stężenie w kosmetykach nie po-

winno przekraczać 0,8%. Parabeny nie wpływają na 

właściwości produktów, w których są stosowane, nie 

zmieniają ich koloru, zapachu ani konsystencji. Dodat-

kowo, są niedrogie. Przyjmują postać ciała stałego, two-

rząc drobne, bezbarwne i bezzapachowe kryształki [3]. 

Wykorzystuje się je  w  większości kremów nawilżają-

cych, kosmetykach do demakijażu, preparatach do pie-

lęgnacji włosów, kosmetykach przed i po goleniu, ale 

również w mydłach, żelach do kąpieli, tonikach, balsa-

mach do ciała, preparatach do opalania czy środkach 

do  pielęgnacji ust. W bardzo szybkim tempie przedo-

stają się do krwi, ich wchłonięcie jest możliwe nawet 

po upływie minuty od aplikacji na ciało kosmetyku z tą 

właśnie substancją. badania potwierdzają, że takie ich 

rozpowszechnienie sprawia, że substancje te są obec-

ne w organizmach większości ludzi. i tak, Amerykanie 

wykryli je w moczu ponad 90% osób z ogólnej popula-

cji; duńscy naukowcy – w moczu blisko 100% przeba-

danych mężczyzn, a Hiszpanie – w moczu 100% prze-

badanych ciężarnych oraz dzieci. W 2011 r. norwescy 

naukowcy poinformowali, że parabeny są obecne we 

krwi 60% osób z ogólnej populacji oraz że ma to silny 

związek ze stosowaniem kosmetyków. Pojawiły się 

też doniesienia o obecności tych związków w mleku 

karmiących matek oraz nasieniu [4]. częściej uczulają 

jako składniki leków zewnętrznych, ale są także częstą 

przyczyną alergii kontaktowej po użyciu kosmetyków. 

Powszechne jest zjawisko tzw. paradoksu parabeno-

wego, wskazujące, że osoby uczulone na parabeny 

zastosowane w lekach zewnętrznych dobrze tolerują 

produkty kosmetyczne zawierające te związki [1]. Wy-

nika to z istotnej różnicy w penetracji alergenu przez 

skórę zdrową i zmienioną zapalnie. Skutkiem ubocz-

nym stosowania parabenów (butylparabenu) jest też 

znaczące zwiększenie estrogenów, czyli żeńskich hor-

monów płciowych, które u kobiet przyczyniać się mogą 

do powstania raka piersi. W latach 2002-2004 badania 

uczonych brytyjskich z   University of reading po-

twierdziły, że znajdujące się w kosmetykach parabeny 

przyczyniają się do powstania tego rodzaju nowotworu. 
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brytyjscy naukowcy znaleźli je w każdej z badanych 

próbek guzów pobranych od grupy kobiet z rakiem 

piersi. badacze sugerują, że chemikalia te, poprzez za-

wierające je kosmetyki stosowane na skórę, przenikają 

do tkanek. Wyniki są niepokojące, gdyż substancje te 

naśladują estrogeny i to właśnie ten czynnik sprzyja 

powstawaniu raka piersi. Poza tym, mówi się o nieko-

rzystnym wpływie parabenów na płodność mężczyzn, 

a także na  funkcjonowanie układu odpornościowego 

i nerwowego [3]. Odmienne zdanie na temat tych kon-

serwantów ma dr inż. Magdalena Sikora z Politechniki 

Łódzkiej, która twierdzi, że obecnie informacje na te-

mat szkodliwości parabenów zostały zdementowane, 

a podaje się, że niższe parabeny, czyli metyl, etyl czy 

propyl, są bezpieczne, dobrze przebadane pod wzglę-

dem toksykologicznym, najmniej alergogenne, a ich 

stosowanie w kosmetykach nie stanowi żadnego za-

grożenia dla konsumentów [5] (fot. 1).

Fot. 1 Skład balsamu do ciała. Jako środki konserwujące wykorzystano m.in. 
parabeny. Źródło: Opracowanie własne

 | ALTERNATYWA DLA PARABENÓW

niektórzy producenci, zamiast parabenów do konser-

wacji kosmetyków wykorzystują inne konserwanty 

(Fot. 2, tabela 1) między innymi:

•	Formaldehyd oraz związki uwalniające formaldehyd 

roztwór formaldehydu (aldehyd kwasu mrówko-

wego, metanal) oraz związki go uwalniające (donory 

formaldehydu, uwalniacze formaliny) są, zaraz po pa-

rabenach, konserwantami najczęściej wchodzącymi 

w skład receptur kosmetycznych. Stosowanie związ-

ków uwalniających formaldehyd jako konserwantów 

w kosmetykach ma swoje uzasadnienie w bardzo sze-

rokim spektrum aktywności przeciwnowotworowej 

tego związku. Ponadto metanal charakteryzuje się 

bardzo niskim minimalnym stężeniem hamującym 

w stosunku do mikroorganizmów, które w stosunku 

do bakterii Gram-ujemnych waha się od 0,002% 

do 0,05%, dla bakterii Gram-dodatnich wynosi ok. 

0,025%, dla grzybów i pleśni od 0,009% do 0,075%, dla 

prątków – ok. 4%, a dla zarodników bakterii – ok 8%.

•	 Izotiazolinony     

izotiazolinony (Katon Gc) to mieszanina dwóch izo-

tiazolinonów: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu oraz 

2-metylo-4-izotiazolin-3-onu (Mci/Mi) w  proporcji 

3:1.  Oprócz kosmetyków i środków higieny mają za-

stosowanie w produkcji olejów przemysłowych, farb, 

klejów, papieru, a  nawet środków ochrony roślin. 

Dopuszczalne stężenie mieszaniny Mci/Mi w  pro-

duktach do pielęgnacji ciała wynosi 0,0015%. Jest 

to stężenie bardzo małe, a ryzyko jego szkodliwego 

oddziaływania na skórę, w tym uczulenia kontakto-

wego, w produktach zmywalnych jest znikome;

•	 Euksyl® K 400    

euksyl K 400 stanowi mieszaninę dwóch związków 

o  działaniu przeciwdrobnoustrojowym: metylodibro-

moglutaronitrylu (MDbGn, 1,2-dibromo-2,4-dicyja-

nobutan) oraz 2-fenoksyetanolu w proporcjach 1:4. ze 

względu na tak liczne doniesienia o  nadwrażliwości 

na ten składnik. Komisja Unii europejskiej w 2003 r. 

zaleciła wycofanie go z produktów pozostających na 

ciele. W roku 2005 europejski Komitet naukowy ds. 

Produktów Kosmetycznych zalecił wycofanie tego 

środka z  produktów do pielęgnacji ciała. Jednakże 

w Polsce jest dopuszczonym do stosowania w kosme-

tykach konserwantem, którego stężenie w  wyrobie 

gotowym nie może przekraczać 0,1%;

•	Tiomersal     

tiomersal to sól sodowa kwasu 2-etylortęciotiosali-

cylowego o wysokiej aktywności przeciwbakteryjnej 

oraz przeciwgrzybowej. Jego zaletą jest brak działania 

drażniącego na skórę i błony śluzowe. Konserwant ten 

można stosować jedynie w kosmetykach do makijażu 

oraz demakijażu oczu w stężeniu do 0,007% w prze-

liczeniu na rtęć.  Oprócz przemysłu kosmetycznego 

znajduje zastosowanie m.in. w  produkcji płynów do 

przechowywania soczewek, preparatów farmaceu-

tycznych, w tym miejscowych preparatów okulistycz-

nych oraz szczepionek odpornościowych; 

•	 Glycasil™     

Glycasil to nazwa handlowa 3-jodo-2-propylo-butylo-

karbaminianu (iPbc), biocydu początkowo stosowa-

nego do konserwacji drewna.   zgodnie z dyrektywa-

mi Unii europejskiej jego stężenie w kosmetykach nie 

może przekraczać 0,1%, polskie prawo dopuszcza jego 

zawartość do 0,05%, a już w momencie przekroczenia 

0,02% na etykiecie powinna być zamieszczona infor-

macja „zawiera jod”. iPbc szczególnie często stanowi 

składnik szamponów oraz odżywek do włosów  [6].
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Szczególną grupę kosmetyków stanowią certyfiko-

wane produkty naturalne. istnieje ograniczona, zawie-

rająca tylko kilka składników, lista konserwantów, któ-

re mogą być wykorzystywane w tego typu wyrobach. 

Do konserwantów dopuszczonych do wyrobów natu-

ralnych zaliczany jest wielonienasycony  kwas  tłusz-

czowy dehydrooctowy (DHA). 

Jego maksymalne stężenie w kosmetykach wyno-

si 0,6%. Wyjątek stanowią tu aerozole, w których nie 

może on być stosowany. Jest to układ wyjątkowo efek-

tywny przeciwko grzybom. Wykazuje pewną aktyw-

ność przeciwbakteryjną, jest natomiast nieefektywny 

w stosunku do bakterii z rodzaju Pseudomonas [7]. 

Fot. 2 Przykładowy skład szamponu do włosów. Producent podkreśla, że nie 
zawiera parabenów, w jego składzie są jednak inne substancje konserwujące. 
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1 Niektóre z ograniczeń obowiązujących w stosowaniu substancji konser-
wujących w kosmetykach.

Kwas salicylowy i jego sole zakaz w kosmetykach dla dzieci poniżej 3. 
roku życia (z wyjątkiem szamponów)

Formaldehyd zakaz w aerolozach

Jodan sodu, 
pirytionian cynku

zakaz w kosmetykach, które nie są 
spłukiwane ze skóry/włosów

Tiomersal można stosować wyłącznie do kosme-
tyków do makijażu i demakijażu oczu

20% chlorek srebra 
osadzony na ditlenku tytanu

zakaz w produktach dla dzieci poniżej 
3. roku życia, w produktach do higieny 
jamy ustnej, w produktach stosowanych 
w okolicach oczu i ust

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1]

 | ALternAtYWA DLA KOnSerWAntÓW

Konserwanty zawarte w kosmetykach chronią je przed 

zanieczyszczeniami drobnoustrojami, dzięki czemu są 

one bezpieczne dla użytkowników. należy mieć na uwa-

dze, że w latach 2005-2012 w Unii europejskiej zosta-

ło wycofanych ze względu na zakażenie mikrobiologicz-

ne ponad 200 produktów kosmetycznych – łącznie w 16 

różnych krajach. W przypadku kosmetyków bez kon-

serwantów, w szczególności tych, które w  swoim skła-

dzie zawierają dużo wody (np. kremów, masek, mleczek 

czy lotionów), zagrożenie zanieczyszczeniem mikro-

organizmami jest o wiele wyższe. Ponadto kosmetyki 

te odznaczają się o wiele krótszym terminem ważności:

•	dla produktów na bazie wody – około 2-3 tygodni,

•	dla produktów niezawierających wody – około 2-3 

miesięcy. 

W szczególnych przypadkach, gdy produkt jest wła-

ściwie przechowywany, okres ten może zostać wydłu-

żony do 6 miesięcy (np. w odniesieniu do olejków czy 

masła do ciała). należy jednak mieć na uwadze, że ko-

smetyki bez konserwantów w większości przypadków 

muszą być przechowywane w niskiej temperaturze, 

czyli w lodówce [8] (fot. 3). 

W kosmetyce jako alternatywę konserwantów wy-

korzystuje się także mieszaniny różnych ekstraktów 

roślinnych, m.in.: tymianku (Thymus vulgaris), gorzk-

nika kanadyjskiego (Hydrastis canadensis citrus), cytro-

nu (Medica limonum), lawendy (Lavandula augustifolia), 

cynamonu (Cinnamomum zeylanicum), rozmarynu (Ro-

smarinus officinalis), oliwki (Olea europaea), oregano (Ori-

ganum vulgare), mięty (Mentha piperita). Odpowiednio 

dobrane, stosowane w stężeniach 0,5-2,5% wykazują 

wysoką zdolność przeciwdrobnoustrojową. Do użytku 

w roli naturalnych konserwantów wchodzą także kom-

ponenty srebra koloidalnego oraz pigment perłowy [7].

Kosmetyki naturalne, bez substancji konserwują-

cych, są bez wątpienia korzystne dla ludzkiego zdrowia, 

aczkolwiek bardzo trudne do przechowywania. z tego 

powodu ich używanie byłoby dla konsumentów kłopo-

tliwe. zdarza się, że producenci wprowadzą w błąd kon-

sumentów, reklamując swoje produkty jako te, które nie 

zawierają konserwantów, podczas gdy w rzeczywisto-

ści znajdują się one w ich składzie (fot. 4). 

Fot. 3 Kosmetyki Fridge by yDe o krótkim terminie ważności (2,5 miesiąca),  
do przechowywania w lodówce. 
Źródło [8] 
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Fot. 4 Peeling cukrowy Fresh&Natural – bez chemicznych środków 
konserwujących w składzie. Źródło: opracowanie własne

 | PODSUMOWANIE

Zanieczyszczenia kosmetyków drobnoustro-

jami chorobotwórczymi mogą stanowić za-

grożenie dla człowieka. Podczas prawidłowo 

przeprowadzonego procesu produkcyjnego 

możliwość zanieczyszczenia mikrobiologicz-

nego kosmetyku jest minimalna. Związane 

jest to z koniecznością przestrzegania norm 

czystości, zarówno składników, jak i gotowego 

produktu, co jest skrupulatnie kontrolowa-

ne. W procesie technologicznym stosowane 

są środki konserwujące, zmniejszające szansę 

rozwoju mikroorganizmów. Jednak od mo-

mentu otwarcia opakowania produktu niebez-

pieczeństwo zanieczyszczenia mikrobiologicz-

nego staje się realne [10, 11].

Współcześnie coraz większą popularność 

wśród społeczeństw Europy Zachodniej zy-

skuje zdrowy styl życia, zgodnie z którym po-

winno się spożywać ekologiczną żywność oraz 

podejmować regularnie aktywność fizyczną. 

Coraz więcej osób przygląda się również uważ-

niej produktom pielęgnacyjnym [12].

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ko-

rzystniejsze jest używanie kosmetyków z kon-

serwantami czy bez. Jak zauważają Bojarowicz 

i in., substancje konserwujące są niezbędnymi 

składnikami kosmetyków. Dzięki ich zastoso-

waniu produkty kosmetyczne zachowują swo-

je właściwości przez długi czas. Należy jednak 

podkreślić, że nie są to składniki o działaniu 

korzystnym dla organizmu. 

Nadal aktualny jest temat poszukiwania 

efektywnych, a -

piecznych konserwantów. Godne uwagi jest 

stosowanie w kosmetykach naturalnych 

substancji o działaniu antyseptycznym, np. 

olejków eterycznych – wyróżniających się 

wieloma pozytywnymi i różnorodnymi wa-

lorami [1]. Szymczak-Frye zauważa, że nie-

[9]. Panuje powszechne, błędne przekonanie, 

i groźne dla zdrowia użytkowników. Tymcza-

rygorystycznym badaniom bezpieczeństwa 

w celu potwierdzenia, że są one akceptowalne 

w zalecanych stężeniach.

Zwolennikiem stosowania konserwantów 

(parabenów) w kosmetykach jest również M. 

Sikora. Jej zdaniem, idealny konserwant nie 

istnieje, a -

sując kilka konserwantów wykorzystując 

synergię ich działania. Osiągamy wtedy do-

bry efekt zabezpieczenia kosmetyku przed 

zanieczyszczeniem mikrobiologicznym przy 

niskich stężeniach środków konserwujących 

oraz zmniejszamy w ten sposób ryzyko wystą-

pienia reakcji niepożądanych i alergii. Według 

Sikory, pojawiają się również produkty typy 

„paraben free”, które są odzwierciedleniem 

pewnej rynkowej tendencji. Obserwujemy po-

jawianie się nowych układów konserwujących, 

pozbawionych parabenów, ale to one paradok-

salnie mogą stanowić zagrożenie, ponieważ 

nie dysponujemy jeszcze wystarczającą ilością 

badań potwierdzających bezpieczeństwo ich 
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