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Kosmetyki przeznaczone  
do stosowania w różnych 
przedziałach wieku
Cosmetics used among different age groups

 | AbstrAct

Along with age, the structure and functioning of the 

skin undergo certain changes; that is why it is necessary 

to find a suitable way of taking care of the skin which 

will match its condition and needs. Researchers exami-

ned this issue, as they were looking for justification of 

labeling creams in this particular way.

Formulae of face creams devoted to particular age 

groups: children, teenagers, 20+, 30+, 40+ and 50+ were 

analyzed.

Creams for children were mostly composed of certain 

ingredients responsible for occlusion, oiling and soothe-

ning, creams for teenagers were mostly composed of an-

ti-bacterial and demulcent substances. Products labeled 

as targeted for the age groups: 20+ and 30+ were mostly 

composed of moisturizing substances, and creams for 

people after 40 contained peptides. In creams for the age 

of 50+, high density of phytoestrogens was observed.

Labeling creams for particular age groups is a very 

good solution. In this way, not only the ingredients and 

their effectiveness are highlighted but, most of all, it gi-

ves a consumer a possibility of finding a perfect pro-

duct in a wide range of available cosmetics.
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 | streszczenie

Wraz z wiekiem struktura i funkcjonowanie skóry ule-
gają zmianom, dlatego jej pielęgnacja powinna być odpo-
wiednio dopasowana do kondycji i potrzeb organizmu. 

Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy zasad-
ne jest oznaczanie kremów wskazaniem wiekowym. 
Autorzy analizowali receptury wybranych kremów 
do twarzy, przeznaczonych dla osób w poszczegól-
nych przedziałach wiekowych: dzieci, młodzież, 
20+, 30+, 40+ i 50+. 

W produktach dla dzieci przeważały składniki 
okluzyjne, natłuszczające i łagodzące, w kremach dla 
młodzieży substancje o działaniu przeciwbakteryjnym 
i przeciwzapalnym. W produktach oznaczonych ety-
kietą 20+ i 30+ dominowały substancje nawilżające, 
a w kremach dla osób powyżej 40. roku życia charakte-
rystyczne było pojawienie się w recepturach peptydów. 
Natomiast w produktach 50+ zaobserwowano dużą 
zawartość surowców zawierających fitoestrogeny.

Oznaczenie kremów wskazaniem wiekowym jest 
dobrym rozwiązaniem. Częściowo odzwierciedla 
w ten sposób skład i efektywność preparatu, ale 
przede wszystkim pozwala odnaleźć się konsumen-
towi w szerokiej gamie dostępnych na rynku kosme-
tycznym produktów.
słowa kluczowe: kosmetyki, kremy, przedział 
wiekowy, pielęgnacja skóry
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 | WstĘP

Biorąc pod uwagę występowanie istotnych różnic 
w strukturze i funkcjach skóry w poszczególnych 
dekadach życia, należy stosować odpowiednią pie-
lęgnację, dostosowaną do potrzeb i stanu organizmu. 
Zupełnie innego postępowania wymaga skóra dzie-
ci, a odmiennego młodzieży czy osób dorosłych. Od-
powiednio dobrane preparaty kosmetyczne umożli-
wiają utrzymanie skóry we właściwej kondycji oraz, 
w przypadku cery dojrzałej, spowolnienie procesów 
starzenia. Stosowanie prawidłowo dobranych ko-
smetyków to profilaktyka, a także łagodzenie sta-
nów chorobowych, często charakterystycznych dla 
określonych przedziałów wiekowych.

 | PieLĘGnAcJA sKÓrY Dzieci

Biorąc pod uwagę niedojrzałość ochronnej bariery 
skóry dzieci i tendencje do przesuszania, korzyst-
ne jest stosowanie kosmetyków pielęgnacyjnych 
o działaniu nawilżającym i natłuszczającym. Cen-
ne są emolienty, które znacząco wspomagają odbu-
dowę bariery ochronnej skóry oraz jej prawidłowe 
funkcjonowanie. Rezultat ten jest osiągany poprzez 
ich zdolność do tworzenia okluzji, zatrzymywania 
i wiązania wody w warstwie rogowej naskórka, 
jak również wskutek dostarczania substancji lipi-
dowych i białkowych. Dzięki temu wygląd skóry 
ulega widocznej poprawie, zwiększa się jej nawilże-
nie i elastyczność, a zmniejsza zdolność penetracji 
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Do niedawna zakładano, że zaprogramowane genetycznie 
starzenie wewnętrzne jest niezmienne. Najnowsze badania 
wykazały, że 

ZMIANY EPIGENETYCZNE SKÓRY MOGĄ BYĆ KONTROLOWANE,
A W ZWIĄZKU Z TYM SĄ ODWRACALNE

KOMPLEKSOWY PROGRAM PRZECIWSTARZENIOWY
Intensywne, odmładzające działanie składników zawartych w za-
biegu, reaktywuje mechanizmy podtrzymujące młodość, rege-
neruje kapitał odporności na stres. Zmniejsza systematycznie 
i kompleksowo wszystkie oznaki starzenia się skóry. Dostarcza 
skórze podstawowych substancji wypełniających, które dodają 
objętości i wygładzają zmarszczki.

DOSKONAŁA STRATEGIA KOSMETYCZNA
ZATRZYMUJE BIOLOGICZNY ZEGAR SKÓRY
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GLOBAL ANTI-AGE
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• EPIGENOL: opóźnia zegar biologiczny skóry. 
• Kompleks cynkowo-glicynowy: zapobiega uszkodzeniu 

oksydacyjnemu.
• Kompleks RC-Advanced: przywraca młodość i witalność 

skóry. Stymuluje system odnowy DNA. 
• D-TOX CELL Complex: pobudza mechanizmy 

oczyszczania, eliminujące uszkodzone proteiny. 
• Peptydy awokado: poprawiają gęstość skóry 

i wzmacniają jej naturalne mechanizmy obronne.
• Kwas hialuronowy: intensywnie nawilża, wypełnia 

i odmładza.
• Aktywator kolagenu o wysokiej czystości: znacznie 

zwiększa gęstość i elastyczność skóry.
• Witamina C: regeneruje i rozjaśnia.
• kompleks multiwitaminowy: głęboko odżywia
• ceramidy: wygładzają i nawilżają

NOWA ERA MŁODOŚCI

SKUTECZNE DZIAŁANIE KTÓRE DAJE SPRAWDZONE EFEKTY ODMŁODZENIA
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substancji drażniących i alergizujących [1-3]. Do emolientów 
można zaliczyć alkohole tłuszczowe, estry kwasów tłuszczo-
wych, olej parafinowy, lanolinę, wazelinę oraz silikony. Silne 
działanie nawilżające, ale bez efektu natłuszczającego, wy-
kazują takie substancje jak mocznik, aminokwasy, gliceryna. 
Jednakże przy stosowaniu mocznika w kosmetykach pielę-
gnacyjnych dla dzieci należy zachować dużą ostrożność, gdyż 
wykazano zwiększone stężenie tej substancji we krwi nie-
mowląt w wyniku stosowania na skórę produktów z moczni-
kiem. Wskazane jest, aby unikać mocznika w preparatach dla 
niemowląt poniżej szóstego miesiąca życia, a u starszych dzieci 
ograniczyć jego stężenie do 1%. Kontrowersyjna jest także za-
wartość lanoliny w produktach dla dzieci z uwagi na doniesie-
nia o alergiach na tę substancję, szczególnie gdy preparat był 
stosowany na zmiany skórne. Odpowiedzialna za występowa-
nie alergii kontaktowej jest frakcja wolnych alkoholi lanolino-
wych. Jednakże, biorąc pod uwagę aktualne parametry czysto-
ści surowca, alergia na lanolinę występuje rzadko [4].

Bardzo dobre efekty pielęgnacyjne w przypadku skóry dziec-
ka przynosi stosowanie olejów roślinnych bogatych w niena-
sycone kwasy tłuszczowe. Najbardziej wskazane są oleje ze 
słodkich migdałów, oliwek, orzechów makadamia, lnu, jojoba, 
wiesiołka, awokado, ogórecznika [4].

Wiele cennych właściwości posiadają także ekstrakty roślin-
ne. Działanie łagodzące wykazuje np. ekstrakt i mleczko z owsa. 
Chętnie stosowany w kosmetykach dla dzieci jest rumianek 
o działaniu przeciwzapalnym dzięki zawartości α-bisabololu 
i chamazulenu. Jednakże rumianek może także powodować 
alergie, gdyż w jego składzie występuje antekotulid (lakton se-
skwiterpenowy), główny alergen kontaktowy. Warto podkreślić, 
że niektóre odmiany rumianku (w tym polski Złoty Łan) są po-
zbawione tego składnika. Ponadto nie należy stosować olejków 
eterycznych u dzieci poniżej ósmego roku życia. Wiele olejków 
może powodować alergie (np. geraniowy, z pomarańczy), a także 
działać fototoksycznie (np. bergamotkowy, cytrynowy) [4-5].

Skóra małych dzieci nie zapewnia odpowiedniej ochrony 
przed promieniowaniem ultrafioletowym. Nadmierne nara-
żenie na działanie słońca może doprowadzić do wielu nieko-
rzystnych następstw, m.in. do oparzenia słonecznego oraz 
uszkodzenia układu immunologicznego dziecka, co zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości transforma-
cji nowotworowej. Zalecana wartość produktu ochrony prze-
ciwsłonecznej SPF (Sun Protection Factor) dla dzieci wynosi co 
najmniej 30. U niemowląt, dzieci z jasną karnacją lub skórą ato-
pową powinny być stosowane preparaty o SPF 50 lub 50+. Dla 
niemowląt polecane są preparaty zawierające filtry fizyczne. 
Najczęściej stosowany jest dwutlenek tytanu – Titanium Dio-
xide, zgodnie z Międzynarodową Nomenklaturą Składników 
Kosmetycznych INCI (International Nomenclature of Cosmetic). 
U dzieci, które ukończyły 2 lata, dopuszczalne jest stosowa-
nie kosmetyków zawierających także filtry chemiczne o du-
żej stabilności, które nie podrażniają skóry oraz nie wywołują 
reakcji alergicznych, takie jak Tinosorb M (INCI: Methylene 

Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol) lub Tinosorb S 
(INCI: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine) [6]. 

Mając na uwadze delikatną skórę dziecka i doniesienia o działa-
niach niepożądanych po kosmetykach: alergiczny wyprysk kon-
taktowy, pokrzywka kontaktowa, reakcje fotoalergiczne, uzasad-
nione jest ograniczanie w recepturach dla najmłodszych również 
substancji zapachowych, konserwantów i barwników [4].

 | PieLĘGnAcJA sKÓrY W OKresie DOJrzeWAniA

Tłusta i trądzikowa cera, występująca często w okresie dojrze-
wania, jest bardzo trudna w pielęgnacji. Warto znać etiopato-
genezę zmian, aby, w celu uzyskania jak najlepszych efektów, 
wprowadzić odpowiednie działania pielęgnacyjne. Postępo-
wanie kosmetyczne powinno mieć na celu zmniejszenie wy-
dzielania łoju, ograniczenie rozwoju patogenów, hamowanie 
rozkładu składników wydzieliny gruczołów łojowych, dzia-
łanie keratolityczne – odblokowanie ujść gruczołów łojowych, 
redukcję podrażnień, jak również poprawę wyglądu cery po-
przez jej zmatowienie [7]. Stosując systematycznie odpowied-
nio dobrane preparaty kosmetyczne, zawierające właściwe 
substancje aktywne, można uzyskać znaczną poprawę stanu 
cery. Jednak bardzo nasilone zmiany trądzikowe wymagają 
specjalistycznego leczenia dermatologicznego. 

Podstawowe znaczenie ma prawidłowe oczyszczenie skóry 
z łoju, potu oraz zanieczyszczeń. Środki przeznaczone do my-
cia tłustej cery powinny cechować się właściwym odczynem 
zbliżonym do naturalnego pH skóry lub lekko kwasowym. Niż-
sze wartości pH ograniczają rozwój bakterii i zmniejszają po-
drażnienia. Do codziennej pielęgnacji można używać preparaty 
oczyszczająco-normalizujące zawierające substancje, które nie 
spowodują nadmiernego wysuszenia, nie zakłócą równowagi 
kwasowo-zasadowej skóry, jak również nie naruszą flory bak-
teryjnej naturalnie występującej na skórze. Warto raz lub dwa 
razy w tygodniu wykonać peeling twarzy. Pozwoli to na głęb-
sze oczyszczenie skóry, usunięcie zrogowaciałego naskórka 
oraz udrożnienie ujść gruczołów łojowych [8-10]. 

Kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji cery tłustej i trądziko-
wej to najczęściej hydrożele lub emulsje typu O/W (emulsja oleju 
w wodzie) z niską zawartością fazy tłuszczowej. Mniejsza za-
wartość substancji lipidowych poprawia właściwości sensorycz-
ne preparatu, ogranicza uczucie lepkości, a przede wszystkim 
redukuje efekt świecenia cery [11]. Dobroczynne działanie wy-
kazują substancje przeciwbakteryjne. Stosowane są składniki 
pochodzenia roślinnego, np. olejek z drzewa herbacianego o sil-
nym działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i prze-
ciwgrzybiczym. Przenika on łatwo przez skórę i hamuje rozwój 
bakterii beztlenowych (Propionibacterium acnes). Skuteczność 
w tym zakresie przejawiają także terpeny i flawonoidy zawarte 
w wyciągach roślinnych i olejkach eterycznych, m.in. z lawendy, 
eukaliptusa czy tymianku. Do składników syntetycznych o ak-
tywności bakteriostatycznej należą związki siarki oraz połącze-
nia kompleksowe metali (głównie cynku) z aminokwasami (INCI: 
Zinc PCA) lub innymi ligandami (INCI: Zinc Gluconate). Ponadto 
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cynk przyspiesza gojenie uszkodzeń naskórka, działa ściągająco 
na rozszerzone ujścia gruczołów łojowych i zmniejsza skłonność 
do powstawania zaskórników [12].

Bardzo korzystna jest obecność w preparatach pielęgnacyj-
nych substancji sebostatycznych. Efekt zmniejszenia wydziela-
nia łoju można uzyskać poprzez hamowanie aktywności 5-alfa 
reduktazy w obrębie gruczołu łojowego. Związki wykazujące 
aktywność w tym kierunku to np. kwas azelainowy, cynk czy 
witamina B6. Kwas azelainowy działa również komedolitycznie, 
redukując liczbę zaskórników oraz hamuje melanogenezę, co jest 
korzystne w walce z przebarwieniami pozapalnymi [13-14].

Nieoceniony jest też wpływ substancji łagodzących, które 
działają kojąco na skórę, często poddaną zbyt intensywnemu 
działaniu przeciwtrądzikowemu. Dlatego warto wybierać pro-
dukty z dodatkiem D-pantenolu, aloesu, alg, zielonej herbaty, 
lukrecji, oczaru wirginijskiego.

Często stosowane są także środki matujące (glinki, polimero-
we mikrogąbki, krzemionki koloidalne), które poprzez absorp-
cję nadmiaru łoju krótkotrwale poprawiają wygląd skóry [7, 11].

 | PieLĘGnAcJA sKÓrY PO 20. i 30. rOKU ŻYciA

Działania pielęgnacyjne w tym wieku powinny być oparte 
przede wszystkim na odpowiednim nawilżeniu skóry. Biorąc 
pod uwagę możliwość występowania w tym okresie jeszcze 
zmian trądzikowych, zaskórników i tendencji do mieszanej, 
czy nawet tłustej cery, należy wybierać odpowiednie kosmety-
ki przeciwdziałające tym problemom. 

Do codziennego mycia twarzy zalecane są żele bądź pianki 
o działaniu normalizującym pracę gruczołów łojowych oraz o de-
likatnym działaniu przeciwbakteryjnym. Przy suchym typie cery 
korzystniejsze są delikatne żele z dodatkiem substancji nawilżają-
cych, płyny micelarne lub mleczka. W celu głębszego oczyszcze-
nia skóry i odblokowania ujść gruczołów łojowych polecane są pe-
elingi, zarówno mechaniczne (jeśli nie istnieją przeciwwskazania 
do ich używania), enzymatyczne czy chemiczne na bazie kwa-
sów owocowych. Dzięki regularnemu stosowaniu alfa-hydrok-
sykwasów lub polihydroksykwasów stymulowane są fibroblasty, 
makrofagi i komórki tuczne do syntezy czynników wzrostu dla 
elastyny, kolagenu oraz glikozoaminoglikanów. Następuje zwięk-
szenie grubości żywych warstw naskórka, zwiększa się synteza 
kwasu hialuronowego oraz zostaje zredukowany proces elastozy. 
Powierzchnia naskórka ulega wygładzeniu, skóra staje się bar-
dziej elastyczna, lepiej nawilżona i ukrwiona [14-16].

Kremy pielęgnacyjne powinny mieć lekką formułę, z mniej-
szą zawartością substancji tłuszczowych, aby nie obciążać cery 
skłonnej jeszcze czasami do wykwitów trądzikowych. Główny-
mi składnikami powinny być niekomedogenne substancje na-
wilżające, działające już delikatnie przeciwzmarszczkowo oraz 
regenerująco. Przy cerze z tendencją do nadmiernego wydzie-
lania sebum wskazane są substancje regulujące pracę gruczo-
łów łojowych i łagodzące ewentualne stany zapalne. Pomocne 
w pielęgnacji są oleje jojoba czy słonecznikowy, które zarów-
no odpowiednio nawilżą i odżywią skórę, dostarczą witamin 

i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także 
dobrze wpłyną na cerę tłustą, skłonną do blokowania ujść gru-
czołów łojowych. Aby spowolnić proces starzenia, stosowane są 
przede wszystkim antyoksydacyjne witaminy A, C i E. Witami-
na A, stosowana zwykle w postaci palmitynianu (INCI: Retinyl 
Palmitate), reguluje proces rogowacenia, działa przeciwłojoto-
kowo, a ponadto wpływa na zwiększenie liczby fibroblastów 
w skórze oraz ich aktywność. Stymuluje także produkcję kolage-
nu, poprawia elastyczność skóry i eliminuje drobne zmarszczki 
na jej powierzchni oraz ujednolica koloryt cery [17]. Witamina C, 
stosowana najczęściej w postaci stabilnego estru palmitynowego 
(INCI: Ascorbyl Palmitate), także działa pobudzająco na syntezę 
kolagenu (bierze udział w syntezie 4-hydroksyproliny – skład-
nika włókien kolagenowych) i ceramidów. Poprawia również 
kolor skóry poprzez działanie lekko złuszczające oraz hamujące 
syntezę melaniny. Dlatego też skutecznie redukuje przebarwie-
nia i rozjaśnia skórę. Witamina E, występująca zwykle w postaci 
octanu (INCI: Tocopherol Acetate), zwana witaminą młodości, 
jest niezastąpiona w kosmetykach po 30. roku życia, gdyż poza 
neutralizowaniem wolnych rodników efektywnie regeneruje 
skórę oraz poprawia jej nawilżenie i sprężystość. 

Proces starzenia spowalniają również filtry przeciwsłonecz-
ne. Redukują one ryzyko poparzeń słonecznych, pomagają 
w ochronie DNA komórek i ograniczają zjawisko immunosu-
presji, wywołanej przez promieniowanie UV [6, 18].

 | PieLĘGnAcJA sKÓrY PO 40. rOKU ŻYciA

W tym okresie oznaki starzenia zaczynają być coraz bardziej 
widoczne. Aby utrzymać skórę w jak najlepszej kondycji, należy 
jej dostarczać składników przeciwzmarszczkowych, ujędrniają-
cych, rewitalizujących, nawilżających i odżywczych [19-21]. 

Oczyszczanie skóry należy wykonywać przy użyciu delikat-
nych środków myjących, niezaburzających warstwy ochron-
nej skóry, która w tym wieku ma coraz większą skłonność do 
przesuszania. Wskazane jest, aby dwa razy w tygodniu wyko-
nać peeling w celu głębszego oczyszczenia skóry, złuszczenia 
zewnętrznej warstwy rogowej i pobudzenia skóry do regene-
racji. Jeśli cera wykazuje cechy wrażliwości, należy wybrać 
peeling enzymatyczny. Jednak jeśli nie ma przeciwwskazań, 
można użyć peelingu drobnoziarnistego. Bardzo dobry efekt 
można uzyskać, stosując peelingi chemiczne z kwasami owo-
cowymi. Regularne stosowanie hydroksykwasów spowoduje 
złuszczenie zewnętrznej warstwy rogowej oraz wpłynie na 
spowolnienie procesu starzenia [10, 15-16].

 Codzienne dbanie o cerę powinno być oparte na stosowaniu od-
powiednich kremów pielęgnacyjnych. W tej dekadzie życia nadal 
należy chronić skórę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrz-
nymi. Nieodzowna jest zatem kontynuacja wcześniejszych zaleceń 
pielęgnacyjnych w zakresie stosowania filtrów przeciwsłonecz-
nych i witamin o działaniu antyoksydacyjnym [6, 18].

Postępująca w tym wieku skłonność do suchości skóry wy-
maga dostarczenia silniejszych składników nawilżających i re-
generujących. Korzystna jest zatem zawartość w preparatach 
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kosmetycznych lipidów, przyczyniających się do odbudowy 
płaszcza hydrolipidowego skóry oraz składników wiążących 
wodę w naskórku. 

Wśród substancji utrzymujących wilgoć należy wyróżnić 
składniki naturalnego czynnika nawilżającego NMF (Natural 

Moisturising Factor), tj.: aminokwasy, np. glicyna (INCI: Glyci-
ne), kwas pirolidynokarboksylowy i jego sól sodową (INCI: PCA, 
Sodium PCA), mocznik (INCI: Urea), kwas mlekowy (INCI: Lac-
tic Acid), mleczan sodu (INCI: Sodium Lactate). Zwiększenie 
zawartości wody w skórze powodują również alkohole wielo-
wodorotlenowe, np. gliceryna, sorbitol oraz związki cukrowe, 
takie jak glukoza, fruktoza czy inozytol. Wiele ekstraktów 
roślinnych charakteryzuje się korzystnymi właściwościami 
nawilżającymi (aloes zwyczajny, oliwka europejska, prawoślaz 
lekarski) i przeciwstarzeniowymi (winorośl właściwa, miłorząb 
dwuklapowy, awokado). Silne działanie nawilżające wykazuje 
także kwas hialuronowy i jego sól sodowa oraz kolagen. Duży 
rozmiar tych cząsteczek ogranicza penetrację w głąb skóry. 
Hialuronian sodu (INCI: Sodium Hyaluronate) tworzy warstwę 
wiążącą wodę, przepuszczalną dla powietrza. Również kolagen 
poprzez łączenie się z wodą sprawia, że skóra staje się gładka 
i miękka [13, 22]. W dążeniu do poprawy struktury skóry war-
to zwrócić też uwagę na uzupełnienie składników spajających 
komórki warstwy rogowej naskórka. Jest to tak zwany cement 
międzykomórkowy, składający się z wolnych kwasów tłuszczo-
wych, ceramidów i steroli. Optymalne są surowce naturalne, 
bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak olej 
z pestek winogron, słonecznikowy – źródło kwasu linolowego 
(INCI: Linoleic Acid), składnika ceramidu I. Z kolei olej lniany 
oraz glony zawierają kwas α-linolenowy, którego obecność 
w skórze także warunkuje odpowiednie nawilżenie [23].

Bogactwo składników odżywczych dla skóry dojrzałej umoż-
liwia kompleksową pielęgnację, a wraz z upływającym czasem 
i postępującymi zmianami warto wybierać produkty z coraz 
większą zawartością substancji aktywnych.

 | PieLĘGnAcJA sKÓrY PO 50. rOKU ŻYciA

Nakładające się objawy starzenia chronologicznego, menopau-
zalnego oraz fotostarzenia sprawiają, że skóra w tym wieku 
potrzebuje szczególnej pielęgnacji.

Do oczyszczania twarzy warto wybierać delikatne preparaty 
myjące, które ograniczą wysuszanie skóry. 

Dbanie o cerę w tej dekadzie powinno być kontynuacją wcze-
śniejszej pielęgnacji. Zatem substancje aktywne zawarte w kre-
mach pielęgnacyjnych powinny działać antyoksydacyjnie dzięki 
takim składnikom jak: witaminy A, C, E, PP (INCI: Niacynamid), 
kwas ferulowy (INCI: Ferulic Acid), kwas liponowy (INCI: Thioc-
tic Acid), polifenole, koenzym Q10 (INCI: Ubiquinone), głęboko 
i długotrwale nawilżać, chronić i uzupełniać warstwę hydrolipi-
dową, a ponadto odżywiać i rewitalizować [15-17, 19-21]. 

Kosmetyki dedykowane na dzień powinny zawierać filtry UV, 
które spowalniają proces fotostarzenia i zapobiegają powsta-
waniu przebarwień. Decydującym kryterium przy wyborze 

produktu ochrony przeciwsłonecznej jest fototyp skóry. Należy 
także uwzględnić intensywność promieniowania słonecznego 
oraz przewidywany czas ekspozycji [6, 18]. 

Wybierając kosmetyki, warto zwrócić uwagę na liczbę 
związków aktywnych oraz zastosowane emolienty, a także na 
składniki o potencjalnym działaniu alergizującym (substancje 
zapachowe, barwniki, środki konserwujące), gdyż wraz z wie-
kiem może zwiększać się wrażliwość skóry (pod wpływem 
czynników atmosferycznych, nieprawidłowej pielęgnacji, nie-
właściwego sposobu odżywiania, złych warunków pracy) [24].

Bardzo ważnym elementem pielęgnacji jest nawilżenie skóry 
i poprawa stanu bariery hydrolipidowej naskórka. Odpowied-
nia zwartość wody w naskórku przyczynia się do wygładze-
nia skóry, redukcji łuszczenia oraz zmniejszenia widoczności 
zmarszczek. Efekt ten można osiągnąć, stosując substancje 
działające okluzyjnie oraz poprzez działanie składników higro-
skopijnych, zatrzymujących wodę w naskórku. Korzystna jest 
również obecność olejów roślinnych i wosków – komponentów 
zmiękczających, natłuszczających, poprawiających gładkość 
skóry, działających ochronnie.

Wśród składników kosmetyków o szczególnie pozytywnym 
wpływie na skórę w okresie starzenia menopauzalnego należy 
wyróżnić fitoestrogeny – genisteinę i daidzeinę. Są to wyizolo-
wane z roślin (np. koniczyny, lucerny, soi, wąkroty azjatyckiej, 
szyszek chmielu) substancje wykazujące aktywność hormonal-
ną. Uzupełniając niedobór endogennych estrogenów, efektyw-
nie hamują proces starzenia. Stymulują syntezę kwasu hialu-
ronowego, poprawiają koloryt i nawilżenie skóry. Wykazują 
również działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne. Chro-
nią włókna kolagenowe i błony komórkowe przed uszkodzeniem, 
hamując aktywność enzymów powodujących peroksydację lipi-
dów. Ograniczają również działanie elastazy, wpływając tym 
samym na ochronę elastyny przed rozpadem. Skutkiem tego 
skóra dłużej zachowuje jędrność i elastyczność, znacznie później 
pojawiają się na niej zmarszczki. Ponadto wykazano pozytyw-
ny wpływ genisteiny na ochronę przed promieniowaniem UVB, 
a mechanizm tego działania tłumaczy się wpływem genisteiny 
na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) [15, 20, 25-26]. 

Efektywność przeciwzmarszczkową i rewitalizującą przypi-
suje się coraz częściej stosowanym w kosmetykach niskoczą-
steczkowym peptydom sygnałowym. Substancje te są głównie 
fragmentami kolagenu bądź elastyny, które po dostarczeniu 
do żywych części skóry dają sygnał do syntezy składników 
macierzy zewnątrzkomórkowej – kolagenu, proteoglikanów, 
glikozoaminoglikanów czy elastyny. Następuje odnowa na-
skórka, poprawa kolorytu, wzrost elastyczności, napięcia 
i jędrności skóry [27-29].

Skuteczne działanie przeciwstarzeniowe wykazuje rów-
nież witamina A (INCI: Retinol) oraz jej pochodne estrowe (np. 
INCI: Retinyl Palmitate). Oprócz działania antyoksydacyjnego, 
substancje te zwiększają ilość mitoz i stymulują różnicowanie 
keratynocytów. W skórze właściwej nasilają proliferację fibro-
blastów, wytwarzanie glikozoaminoglikanów (GAG) i kolagenu. 
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Stosowanie preparatów z retinolem powoduje, że skóra ulega 
wygładzeniu, jest rozjaśniona, a przebarwienia stają się mniej 
widoczne [22, 30].

Ponadto na uwagę zasługuje stosowanie substancji o dzia-
łaniu rozjaśniającym, takich jak arbutyna, witamina C, kwas 
azelainowy (INCI: Azelaic Acid), kojowy (INCI: Kojic Acid). Efekt 
ich działania można znacznie spotęgować, łącząc te substancje 
z hydroksykwasami [31].

W przypadku cery naczyniowej, z którą boryka się wiele 
kobiet w okresie menopauzy, warto wybierać preparaty za-
wierające substancje wzmacniające naczynia krwionośne, za-
pobiegające ich rozszerzaniu i pękaniu. W recepturach takich 
kosmetyków powinny się znaleźć bioflawonoidy, uszczelniają-
ce i uelastyczniające naczynia, antocyjany, azuleny, garbniki. 
Stosowane są m.in. wyciągi z kasztanowca zwyczajnego, arniki 
górskiej, oczaru wirginijskiego oraz witaminy K (INCI: Phyto-
nadione Epoxide) i C [19-20, 32-34].

 | MAteriAŁ i MetODY

Analizowano receptury wybranych 66 kremów do twarzy, 
w tym po 10 produktów przeznaczonych dla: dzieci, młodzieży 
i grupy 20+ oraz po 12 preparatów dla przedziałów wieku 30+, 
40+ i 50+. Zauważono, że występują znaczne różnice w recep-
turach kremów w zależności od wskazanej kategorii wiekowej, 
co jest zgodne z przyjętymi założeniami pielęgnacyjnymi.

 | WniOsKi 

z AnALizY recePtUr WYbrAnYcH KOsMetYKÓW

Producenci coraz częściej oznaczają swoje wyroby wskazaniem 
wiekowym. Można zatem oczekiwać, że receptury kosmetycz-
ne są dopasowane do potrzeb skóry w określonym przedziale 
wieku. Analizując skład ogólnodostępnych preparatów kosme-
tycznych, starano się odpowiedzieć na pytanie, czy występują 
istotne różnice między formulacjami produktów oznaczonych 
wskazaniem dla poszczególnych przedziałów wiekowych, a za-
tem czy zasadne jest określanie kremów takim wskazaniem.

Skład kosmetyku dostępny jest na opakowaniu w postaci haseł 
podanych według Międzynarodowej Nomenklatury Składników 
Kosmetycznych (INCI), co daje możliwość merytorycznej oceny 
formulacji pod względem jakościowym, a tym samym wniosko-
wania o skuteczności działania preparatu. Należy dodać, że wiele 
składników kosmetycznych może być stosowanych w produk-
tach ze wskazaniem dla różnych przedziałów wiekowych. 

W przypadku kremów dla dzieci dbanie o skórę skierowa-
ne jest na nawilżanie i ochronę delikatnej skóry dziecka. Co 
więcej, istnieją wyraźne wytyczne, które składniki nie mogą 
się znaleźć w recepturze produktów przeznaczonych dla dzieci 
poniżej 3. roku życia. Istnieją także dane dotyczące substancji 
szczególnie korzystnych w pielęgnacji skóry najmłodszych. 
Receptura większości kremów dla dzieci jest oparta na sub-
stancjach okluzyjnych, takich jak parafiny (INCI: Paraffinum 
Liquidium, Petrolatum). Przynajmniej jedna z tych substan-
cji występuje w 70% kosmetyków. Substancje pochodzenia 

roślinnego o działaniu nawilżającym, łagodzącym i regeneru-
jącym są zawarte w 80% kosmetyków dla dzieci. Są to przede 
wszystkim oleje słonecznikowy i ze słodkich migdałów, eks-
trakty i woski roślinne. Często (60% receptur) stosowana jest 
także prowitamina B5 (INCI: Panthenol), charakteryzująca się 
szczególnym działaniem łagodzącym, kojącym i nawilżającym. 

W produktach dla młodzieży natomiast można spotkać wiele 
składników o działaniu ukierunkowanym na redukcję zmian 
trądzikowych, które rzadko bądź wcale nie występują w pre-
paratach dla osób z innych przedziałów wiekowych, np. kwas 
salicylowy (30% kosmetyków). Często stosowana jest także 
alantoina (INCI: Allantoin) – składnik o działaniu łagodzącym 
i regenerującym (50% kosmetyków).

Kremy z oznaczeniem 20+ i 30+ mają przede wszystkim dzia-
łanie nawilżające. Duża ilość surowców pochodzenia naturalnego, 
związków cukrowych oraz emolientów świetnie spełnia tę rolę. 
Kwas hialuronowy jest obecny w 75% produktów. Popularne 
składniki to także kwas linolenowy (50% kremów) oraz substancje 
cukrowe (INCI: Fructose, Glucose, Lactose, Sorbitol, Decyl Glucosi-
de). Często stosowane jest również masło shea (50% kremów).

W kremach 40+ stosowane są często (40% preparatów) pep-
tydy (INCI: Acetyl Hexapeptide-8, Pentapeptide-18, Tripepti-
de-10 Citrulline), które w połączeniu z surowcami naturalny-
mi działają na skórę bardziej odżywczo i przeciwstarzeniowo. 
Również popularne (60% kremów) są kolagen i jego pochodne 
(INCI: Collagen, Hydrolyzed Collagen, Atelocollagen, Soluble 
Collagen) oraz ceramidy (INCI: Ceramide AP, Ceramide EOP, 
Ceramide EOS, Ceramide NP, Ceramide NS). Na uwagę zasługu-
je także zastosowanie lecytyny (INCI: Hydrogenated Lecithin/ 
Lecithin) w połowie produktów.

Preparaty z oznaczeniem 50+ charakteryzują się obecnością 
fitoestrogenów. Substancje pochodzenia roślinnego są obecne 
we wszystkich analizowanych produktach. Szczególnie popu-
larne są surowce pozyskane z soi (INCI: Glycine Soya Protein/
Soybean Protein, Hydrolyzed Soy protein, Glycine Soya Seed 
Extract, Hydrolyzed Soy Flour). 

 | PODsUMOWAnie

Oznaczenie kremów wskazaniem wiekowym stanowi bardzo 
praktyczne rozwiązanie, ponieważ ułatwia konsumentom do-
konanie właściwego doboru preparatu spośród bardzo szero-
kiej gamy dostępnych produktów. Zasadne jest jednak pytanie, 
czy skóra każdego człowieka starzeje się w tym samym tempie, 
a zatem, czy należy dobrać krem jedynie do wieku konsumen-
ta, czy do faktycznego stanu jego skóry. Istotne jest, że oprócz 
starzenia chronologicznego, wiele czynników wpływa na stan 
cery. Proces starzenia skóry może znacznie przyspieszyć nad-
mierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, dym ty-
toniowy, niewłaściwa dieta i niezdrowy tryb życia. Zatem, aby 
wybór kosmetyku był optymalny, należy uwzględniać także 
kondycję skóry oraz jej indywidualne potrzeby.
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