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 | StreSzczenie

Pierwsze informacje o herbacie pochodzą z czasów 
przed naszą erą. Jako pierwsi mieli do niej dostęp 
jedynie cesarzowie, ponieważ była ona wówczas 
dobrem luksusowym. Rozpowszechnienie krzewu 
herbacianego pozwoliło korzystać z jego bogactw 
szerszej grupie społeczeństwa. Szybko również zna-
lazła zastosowanie w medycynie naturalnej. Obec-
nie jest rośliną powszechnie dostępną i wykorzysty-
waną na szeroką skalę. 

Celem pracy był przegląd właściwości liści herbat 
oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle 
spożywczym i kosmetycznym.

Słowa kluczowe: herbata, medycyna naturalna, 
suplementy diety, kosmetyki

 | AbStrAct

First information about tea come from the time before 

Christ. At first, only emperors had access to tea, as it 

was then a luxury good. The spread of the tea plant allo-

wed to enjoy its riches by a wider group of society. Also, 

it was quickly applied in natural medicine. Currently, the 

plant is widely available and used on a large scale.

The aim of this work is to review ways of tea leaves 

application as well as possibilities of its utilization in 

food and cosmetics industry.

Key words: tea, natural medicine, dietary supplements, 

cosmetics
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 | WStĘP

Właściwości zdrowotne herbaty są znane od tysięcy 
lat. Dzięki swojemu bogactwu oraz zróżnicowaniu 
smaków zajmuje ona drugie miejsce wśród najczę-
ściej spożywanych napojów. Każdy rodzaj herba-
ty otrzymywany jest z tej samej rośliny – krzewu 
herbacianego. Stanowi on wiecznie zieloną roślinę 
pochodzącą z rodziny Theaceae, gatunku Camellia, 
która występuje w kilku odmianach. Do najbardziej 
rozpowszechnionych należą: Camellia sinensis – na-
zywana herbatą chińską oraz Camellia assamica – 
nazywana herbatą assamską [1]. 

Przyjmuje się, że świeże liście herbaty zawierają – 
w przeliczeniu na suchą masę – 36% polifenoli, 25% 
węglowodanów, 15% białek, 6,5% ligniny, 5% związ-
ków popiołowych, 4% aminokwasów, 2% tłuszczów, 
1,5% kwasów organicznych, 0,5% chlorofilu oraz 
karotenoidy i substancje lotne w ilości mniejszej niż 
0,1% [2]. Podane wartości są orientacyjne, ponieważ 
na ostateczny skład chemiczny liścia ma wpływ 
wiele czynników, m.in.: wiek rośliny, warunki 

klimatyczne, okres zbioru oraz wiek samego liścia 
[3, 4]. Świeżo zebrane liście mają inny skład niż przy-
gotowana z nich herbata. Decydującą rolę odgrywają 
tutaj procesy produkcyjne poszczególnych rodzajów 
herbat. W ich wyniku niektóre związki giną, inne 
zmieniają się podczas procesu utleniania, jeszcze inne 
uczestniczą w złożonych reakcjach chemicznych, 
w wyniku których powstają nowe związki [5]. 

Pod względem chemicznym każdy rodzaj herba-
ty zawiera w swoim składzie wiele związków bio-
logicznie czynnych, do których należą m.in.: alka-
loidy (w tym teina, teofilina, teobromina), związki 
polifenolowe (w tym katechiny i garbniki), związki 
mineralne (glin, wapń, cynk, sód, fluor), witaminy 
(A, z grupy B, C, K) oraz lipidy, białka i aminokwasy 
[6]. Do najważniejszych związków należą związki 
fenolowe, których głównymi przedstawicielami 
są katechiny. Herbata zielona i biała posiadają naj-
większą ilość prostych katechin. Z kolei inne rodzaje 
herbat zawierają większe ilości związków o złożo-
nej budowie. Podczas fermentacji katechiny ulegają 
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kondensacji do większych cząstek, tworząc przede wszystkim 
teaflawiny oraz tearubiginy [7]. Produkty tych przemian 
również mają właściwości przeciwutleniające, jednak są one 
słabsze niż u prostych katechin. Przyjmuje się, że to herbaty 
najmniej przetworzone zawierają największe ilości związków 
przeciwutleniających. Jest to błędne przekonanie. Prawdą jest, 
iż herbata czarna i zielona mogą mieć podobną zawartość tych 
substancji, jednak to herbata zielona będzie miała silniejsze 
działanie antyoksydacyjne – ze względu na większą zawartość 
prostych katechin. Herbata wykorzystywana jest w suplemen-
tach diety oraz kosmetologii ze względu na stosunkowo wyso-
ką zawartość substancji przeciwutleniających. Najczęściej wy-
korzystuje się herbatę zieloną. Herbata biała jest pomijana ze 
względu na wysoki koszt produktu. Wykorzystuje się wyciągi 
z liści lub ekstrakty herbaty standaryzowane na odpowiednią 
ilość substancji czynnej. 

Ojczyzną herbaty są Chiny. Z tego względu najlepiej posługi-
wać się podziałem herbat według Chen Chuana, który wyróżnia 
następujące jej rodzaje: zielone, białe, żółte, szmaragdowe, czer-
wone oraz czarne [8]. Podczas procesu produkcyjnego herbat 
zielonych nie występuje proces utleniania polifenoli katechino-
wych, dlatego ich skład chemiczny jest najbardziej zbliżony do 
składu chemicznego surowych liści [9]. Herbata biała otrzymy-
wana jest z młodych pączków i listków jeszcze przed otwarciem. 
Materiał ten poddawany jest jedynie procesowi więdnięcia oraz 
suszenia. Podczas więdnięcia dochodzi do lekkiego utlenienia 
składników (na poziomie 10-15%). Dzięki temu herbata ta nie tra-
ci wiele ze swoich naturalnych właściwości [10]. Herbaty żółte 
produkowane są z najmłodszych pączków liści i pędów, które 
poddaje się fermentacji nieenzymatycznej. W jej wyniku do-
chodzi do lekkiego rozkładu katechinów [8]. Herbaty szmarag-
dowe uzyskuje się ze starszych liści, w których składniki ulegają 
utlenieniu na poziomie 15-80% [8]. Chińskie herbaty czerwone 

– w Europie nazywane czarnymi – otrzymywane są ze starszych 
liści, które w wyniku procesu produkcyjnego osiągają oksydację 
na poziomie 90% [8]. Chińskie herbaty czarne, zwane również 
dojrzewającymi, produkowane są ze starszych liści i poddawane 
są fermentacji drobnoustrojowej [8].

 Mimo zróżnicowanego składu chemicznego każda z her-
bat – w mniejszym lub większym stopniu – wykazuje działanie 
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, prze-
ciwutleniające, przeciwkrwotoczne, antymutagenne czy anty-
kancerogenne. Działa łagodząco na układ pokarmowy, wspiera 
układ krwionośny, obniża ciśnienie krwi oraz poziom cukru. 
Niektóre jej rodzaje działają również na obniżenie poziomu 
tzw. „złego” cholesterolu frakcji LDL – lipoproteina niskiej gę-
stości (low density lipoprotein) w surowicy krwi [11, 12]. Najwięk-
szą jednak uwagę w ostatnich latach poświęca się zawartym 
w nich polifenolom oraz ich właściwościom przeciwutleniają-
cym. Udowodniono, iż długotrwałe spożywanie herbaty może 
przeciwdziałać wielu poważnym chorobom. Skutecznie spo-
walnia ona procesy nowotworowe, a także pomaga zmniejszyć 
możliwość wystąpienia nowotworów płuc, prostaty czy układu 

pokarmowego. Wykazano również, że herbata może być sku-
tecznie wykorzystywana w walce z AIDS, chorobą Parkinsona 
czy Alzheimera [2, 11]. 

 | nAPOJe

Napar z herbaty znany jest od kilku tysięcy lat. Obecnie na-
dal jest jednym z najczęściej spożywanych napojów. Klasyczną 
jego wersję urozmaica się dodatkami przypraw i owoców. Poda-
wana jest również w wersji na ciepło oraz na zimno. Kawiarnie 
oraz herbaciarnie oferują niesamowicie kolorowe oraz smacz-
ne koktajle na bazie herbaty. Spotkać można również popular-
ne drinki alkoholowe, przygotowane na bazie herbaty.

Dużą popularnością cieszą się napoje typu „ice tea”. Ich bazą 
jest herbata, cukier oraz lód. Na początku stosowano dodatek 
cytryny, obecnie pojawiają się również brzoskwinie, truskawki 
czy mango. Do najpopularniejszych marek w tym segmencie 
należą Lipton, Nestea, a także Tymbark [13]. Mimo iż herbata 
powinna stanowić bazę w tych napojach, to jej ilość w Liptonie 
wynosi zaledwie 0,14%, w Nestea ok. 0,1%, a w Tymbarku 0,12% 
[14]. Dodatki owocowe to zaledwie ułamki procent lub w naj-
lepszym przypadku kilka procent (najwięcej było soku z jabłek 
w napoju Nestea). Niestety w produktach Tymbarku stosowa-
ny jest cukier i/lub syrop glukozowo-fruktozowy. W Liptonie 
obecny jest zarówno cukier, jak i syrop fruktozowy lub cukier 
i glikozyd stewiolowy. Z kolei w Nestea producent deklaruje do-
datek cukru, fruktozy i glikozydu stewiolowego [14 ].

Na polskim rynku dostępne są od niedawna produkty firmy 
Arizona. Przedstawiane są jako numer jeden w Ameryce wśród 
produktów typu „ice tea”. Firma ta, według deklaracji produ-
centa, obecna jest na rynku od 22 lat i oferuje produkty bez 
sztucznych konserwantów, bez sztucznych barwników, opar-
te tylko na naturalnych składnikach. Oferuje ona produkty na 
bazie herbaty białej, zielonej i czarnej. Napoje te są słodzone 
cukrem, dodatkiem soków owocowych, a także miodem [14]. 

W niektórych sklepach znaleźć można napoje firmy Mangajo. 
Oferuje ona produkty z herbatą i dodatkiem owoców. Poza her-
batą zieloną można również znaleźć herbatę Rooibos [14].

Inne duże sklepy również posiadają swoje produkty tego 
typu. Wybór jest szeroki. Bazą w takich produktach jest przede 
wszystkim herbata czarna i zielona, dużo rzadziej spotyka się 
herbatę białą czy czerwoną.

 | GAStrOnOMiA

Poza przedstawionymi powyżej napojami herbatę wykorzystu-
je się w kuchni również na inne sposoby. Może ona stanowić 
aromatyczny dodatek do słodkich wypieków: zarówno w po-
staci naparu, jak i suszu. Jest również ciekawym dodatkiem do 
dań głównych: zup, sosów, marynat czy sałatek.

Coraz popularniejsze staje się dodawanie japońskiej Matchy. 
Herbata ta ma intensywną zieloną barwę i produkowana jest 
w formie sproszkowanej, co ułatwia jej łączenie się z innymi 
składnikami. Stanowi ciekawe urozmaicenie smaków. Przy-
równywana jest do karmelu, ponieważ dodaje daniu trochę 
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słodyczy i trochę goryczy, ze względu na swój intensywny 
smak. Dodatkowo zawiera największą ilość polifenoli spośród 
innych, dotąd zbadanych, herbat. Jej spożywanie przynosi 
zatem również korzyści zdrowotne. W kuchni stosowana jest 
zarówno jako barwnik oraz jako aromat. Początkowo stosowa-
no ją jedynie w Japonii. Obecnie coraz częściej można spotkać 
ją w kuchniach na Zachodzie. Stała się wielkim odkryciem 
kuchni nouvelle cuisine. Wykorzystywana jest przede wszyst-
kim przez cukierników jako dodatek do kremów, ciast, lodów, 
koktajli i innych deserów. Nadaje lekkiego, orzeźwiającego 
posmaku oraz intensywnej, żywej zielonej barwy. Na jej bazie 
powstają również oryginalne likiery. W daniach głównych sta-
nowi urozmaicenie naleśników czy placków, sosów, marynat, 
a także sałatek [15, 16]. 

Herbata Matcha, ze względu na swoją sproszkowaną postać, 
jest również łatwo zbrylająca. Dlatego przygotowując w domu 
koktajl, jogurt lub ciasto z jej dodatkiem, należy dokładnie ją 
rozprowadzić i wymieszać z pozostałymi składnikami. Matcha 
dobrej jakości będzie miała żywą, zieloną barwę. Produktowi 
gorszej jakości będzie brakować głębi koloru [16].

Przeglądając półki sklepowe, można natknąć się na niespot-
kane wcześniej produkty lub dobrze znane, ale z nowymi dodat-
kami. Ciekawym produktem jest olej z ryżu i zielonej herbaty, 
który dystrybuuje firma De Care. Olej z herbaty stanowi zaled-
wie 7%. Pozostała część to olej z otrębów ryżowych. Czysty olej 
ryżowy ma delikatny, niezmieniający smaku potrawy, aromat. 
Dodanie wyciągu z herbaty ma za zadanie nadanie produktowi 
ciekawego, delikatnego posmaku herbacianego. Olej ten można 
stosować zarówno na zimno, jak i na ciepło. Jest popularny i ce-
niony na Dalekim Wschodzie oraz zdobywa uznanie w krajach 
zachodnich. Wysoka temperatura dymienia tego oleju wynika 
z jego składu chemicznego – to ważne [8].

 | SUPLeMentY DietY

W aptekach dostępnych jest wiele produktów zawierających 
w swym składzie wyciąg lub susz herbaciany. W pracy prze-
analizowano skład 32 produktów. Produkty podzielono następ-
nie według ich przeznaczenia, uzyskując w ten sposób 8 grup: 
odchudzanie, źródło polifenoli (źródło antyoksydantów), wi-
taminy, na skórę i paznokcie, drogi moczowe, usuwanie wody, 
odkwaszanie, układ pokarmowy (tabela 1). Najczęściej surowce 
herbaciane wykorzystywano w produktach wspomagających 
kontrolę masy ciała oraz w produktach mających być źródłem 
polifenoli. Zazwyczaj wykorzystywana była herbata zielona. 
W produkcie witaminowym oraz w jednym z produktów stano-
wiących źródło polifenoli wykorzystano białą herbatę, a w pięciu 
preparatach wspomagających odchudzanie – herbatę Puerh.

W produktach o działaniu wspomagającym utrzymanie od-
powiedniej wagi, herbata wykorzystywana jest ze względu na 
zdolność do przyspieszania metabolizmu, spalania tłuszczów, 
wspomagania pracy wątroby, detoksykacji organizmu oraz 
stymulacji perystaltyki jelit [17]. Wyciąg z zielonej herbaty za-
wiera silnie działające substancje bioaktywne, które przyspie-
szają trzy zasadnicze procesy: zapoczątkowują proces rozpa-
du tłuszczu, wspomagają utlenianie tłuszczów w komórkach 
mięśniowych oraz zmniejszają odkładanie tkanki tłuszczowej. 
Przy herbacie Puerh producenci suplementów podkreślają jej 
działanie moczopędne, zdolność do utrzymywania w normie 
poziomu cholesterolu oraz zdolność do utrzymania na wła-
ściwym poziomie adrenaliny w tkance tłuszczowej. To z kolei 
prowadzi do obniżenia trójglicerydów w surowicy krwi, a tym 
samym do zmniejszenia masy ciała [17, 18]. 

W grupie produktów ukierunkowanych na dużą zawartość 
składników przeciwutleniających odnotowano 4 produkty, któ-
re zawierały tylko i wyłącznie wyciąg z herbaty. W tego rodzaju 
produktach herbata wykorzystywana jest jako bogate źródło 
bardzo aktywnych substancji biologicznie czynnych, czyli 

związków polifenolowych. Związki te od-
znaczają się bardzo silnymi właściwościa-
mi antyutleniającymi, przez co skutecznie 
eliminują wolne rodniki, uważane obec-
nie za główną przyczynę starzenia się 
oraz powstawanie wielu jednostek choro-
bowych [7]. Polifenole wykazują silniejsze 
działanie antyrodnikowe niż witaminy 
E i C, co stawia je na czele listy najskutecz-
niejszych antyutleniaczy [2]. 

Preparat wspierający fizjologiczne 
funkcje układu pokarmowego – Gastro 
protect – zawiera zieloną herbatę, siemię 
lniane oraz aloes. Producent podaje, iż 
wyciąg z zielonej herbaty jest źródłem 
antyoksydantów oraz tanin o właściwo-
ściach ściągających [17]. 

Tabela 1 Lista analizowanych produktów wraz z podziałem na kierunek działania

LP. NAZWA PRZEZNACZENIE LP. NAZWA PRZEZNACZENIE
1. Cidrex Plus Odchudzanie 17. Olimp Zielona Herbata Polifenole

2. Symbioline Szczupła Sylwetka Odchudzanie 18. CCA – naturalne przeciwutleniacze Polifenole

3. L-Carnitine Plus Odchudzanie 19. Zielona Herbata Polifenole

4. Linea Odchudzanie 20. White Tea Polifenole

5. Olimp CLA Odchudzanie 21. CaliVita Mega Protect 4Life Polifenole

6. Asystor Slim+Cellu Odchudzanie 22. Actibion Witaminy

7. Slim Strong Odchudzanie 23. Bodymax Sport Witaminy

8. Be Slim fast Odchudzanie 24. Olimp Vitamin Plus Witaminy

9. Chrom z zieloną herbatą Odchudzanie 25. L’Biotica Włosy&Paznokcie Włosy i paznokcie

10. Apleplus Forte Odchudzanie 26. Apo-Uro Plus Drogi moczowe

11. Chrom forte z zieloną herbatą Odchudzanie 27. Olimp Żurawina Uro-Complex Drogi moczowe

12. Dobra waga+cholesterol Odchudzanie 28. Hydrominum Usuwanie wody

13. Olimp Therm Line 30+ Odchudzanie 29. HydrOff Usuwanie wody

14. Puerh z chromem Odchudzanie 30. Olimp Regulacid Odkwaszanie

15. Slim Figura Spalanie Odchudzanie 31. Eliminacid Odkwaszanie

16. Green Tea Ekstrakt Polifenole 32. Gastro Protect Układ pokarmowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie broszur aptecznych
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Jedyny preparat, wzmacniający włosy i paznokcie, zawie-

ra kilka wyciągów roślinnych: ze skrzypu polnego, spiruliny, 
pokrzywy zwyczajnej oraz morszczyna pęcherzykowatego. 
Dodatek zielonej herbaty został wykorzystany jako źródło wi-
tamin B1, B2, B5, C, E, K, PP, wapnia, magnezu, żelaza, sodu, 
fosforu, miedzi, fluoru, manganu, krzemu i jodu. Wzmacnia 
włosy, przyspiesza ich wzrost i przeciwdziała wypadaniu [17].

Preparaty witaminowe charakteryzują się bogatym składem. 
Poza wyciągiem z zielonej oraz białej herbaty odnotowano eks-
trakt z korzenia żeń-szenia oraz ekstrakt z nasion guarany. Do-
datek herbaty bogatej w EGCG ma za zadanie wzmocnienia na-
turalnego systemu obronnego organizmu i jego ochrony przed 
szkodliwymi skutkami działania wolnych rodników [3, 11]. 

W produktach wspomagających pracę układu moczowego 
herbata zielona wykorzystywana jest ze względu na dużą za-
wartość przeciwutleniaczy, dzięki którym wzmacnia organizm, 
oraz na działanie oczyszczające organizm z toksyn [17]. Głów-
nym składnikiem tego rodzaju produktów jest żurawina. Her-
bata, skrzyp polny, pokrzywa, owies zwyczajny, nasiona dyni 
oraz korzeń pietruszki stosowane są wspomagająco. 

Wybrane suplementy, wspomagające usuwanie wody z or-
ganizmu, zawierają dokładnie takie same składniki: pokrzywę 
zwyczajną, opuncję figową, mniszka lekarskiego, pestki wino-
gron i oczywiście zieloną herbatę. Produkty różnią się jedynie 
zawartością niektórych wyciągów. Składniki tabletek mają za 
zadanie wspomóc oczyszczanie organizmu z toksyn, a tym sa-
mym walkę z cellulitem i nadwagą. Herbata stosowana jest ze 
względu na swoje właściwości antyoksydacyjne [17]. 

Ostatnią grupę analizowanych preparatów stanowią środki 
o działaniu odkwaszającym. Zachowanie równowagi kwaso-
wo-zasadowej pozwala zachować zdrowe kości, odpowiednią 

masę ciała oraz zdrowe włosy, paznokcie i skórę. Zakwaszenie 
organizmu powoduje, że czujemy się ciągle zmęczeni [11]. Stoso-
wanie używek, picie kawy oraz spożywanie alkoholu i dużych 
ilości mięsa obniża pH naszego organizmu. Nadmierny wysiłek 
fizyczny i stres wzmacniają ten proces. Dodatek herbaty stan-
daryzowany jest na 98% polifenoli oraz 55% EGCG w jednej ta-
bletce. Wyciąg ten promuje wydalanie wody z organizmu oraz 
przyczynia się do spalania tłuszczów. Pobudza metabolizm, co 
z kolei pomaga kontrolować masę ciała. Wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie dróg moczowych oraz nerek [3, 17].

 | KOSMetOLOGiA

Rynek kosmetyków zawierających dodatek herbaty jest szeroki 
i oferuje najróżniejsze rodzaje produktów. W pracy przeanali-
zowano 36 produktów i przedstawiono w tabeli 2. 

Wśród wybranych produktów wyszczególniono: peelingi, 
kremy i inne preparaty do twarzy, produkty do kąpieli, szam-
pony i inne produkty do pielęgnacji włosów, balsamy i masła do 
ciała, a także mydła do rąk, płyn do higieny intymnej, żel i tonik 
do twarzy oraz krem do rąk.
•	W peelingach do ciała herbata dodawana jest ze względu na 

zawarte w nich antyoksydanty, które przeciwdziałają sta-
rzeniu się skóry. Zielona herbata wspomaga także usuwanie 
toksyn z organizmu, odświeża, łagodzi podrażnienia i działa 
przeciwzapalnie [12]. 

•	W produktach do pielęgnacji twarzy najczęściej stosuje się 
herbatę zieloną oraz białą. Są to produkty najmniej przetwo-
rzone, przez co zawierają najwięcej składników aktywnych 
w swoim składzie. Dzięki dodatkowi wyciągu z herbaty kremy 
nawilżające, przeciwzmarszczkowe oraz matujące zapewniają 
ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym UV, a także 

Tabela 2 Lista analizowanych preparatów kosmetycznych

LP. NAZWA LP. NAZWA
1. Green Pharmacy, peeling cukrowy, róża piżmowa i zielona herbata 19. Equilibra, wzmacniający szampon przeciw wypadaniu włosów

2. Orientana, naturalny żelowy peeling do twarzy, algi i zielona herbata 20. Orientana, ajurwedyjski szampon, neem i zielona herbata

3. Orientana, peeling do ciała, jaśmin i zielona herbata 21. AUBREY Szampon oczyszczający z zieloną herbatą 

4. Mincer Pharma Folic Acid, nawilżający krem do twarzy 22. FITOMED, odżywka do włosów koloryzowanych (odcienie ciemne) „Herbata i henna”

5. Green Pharmacy, matujący krem normalizujący, zielona herbata 23. Equilibra, kuracja wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów

6. Ziaja, krem bionawilżający, biała herbata, cera tłusta/mieszana 24. FlosLek Laboratorium Natural Body, kaszmirowy balsam do ciała, opuncja i biała herbata

7. Dr Virgin Organic Olive Oil, krem na dzień z organiczną oliwą z oliwek 25. Green Pharmacy, masło do ciała, róża piżmowa i zielona herbata

8. AVA Zielona herbata, krem intensywnie nawilżający 24H 26. Orientana, masło shea, jaśmin i zielona herbata

9. AVA Zielona herbata, krem pod oczy intensywnie nawilżający 27. Orientana, balsam w kostce do ciała, jaśmin i zielona herbata

10. FLOS-LEK, żel ze świetlikiem i herbatą do powiek i pod oczy 28. FlosLek Laboratorium Natural Body, masło do ciała, opuncja i biała herbata

11. LAVERA FACES, krem na dzień przeciwzmarszczkowy z białą herbatą, cera dojrzała 29. GREEN PHARMACY, 
balsam do ciała odmładzający z efektem wzmacniania, nagietek i zielona herbata

12. LAVERA FACES, żel pod oczy z wyciągiem z biodzikiej róży i biozieloną herbatą 30. NACOMI, balsam do ciała z masłem shea, olejem arganowym i zieloną herbatą

13. JOHN MASTERS Serum do twarzy z zieloną herbatą i różą 31. GREEN PHARMACY, delikatny żel do mycia twarzy, zielona herbata

14. Green Pharmacy, żel pod prysznic, róża piżmowa, zielona herbata 32. Orientana, tonik do twarzy, jaśmin i zielona herbata

15. Green Pharmacy, pianka do kąpieli, róża piżmowa, zielona herbata 33. Green Pharmacy, pianka do higieny intymnej, biała akacja i zielona herbata

16. Green Pharmacy, sól do kąpieli, róża piżmowa, zielona herbata 34. ZIAJA, kremowe mydło do rąk, herbata z cynamonem

17. FlosLek Laboratorium Natural Body, delikatny żel pod prysznic, opuncja i biała herbata 35. Dove, go fresh, kremowy płyn myjący o zapachu ogórka i zielonej herbaty

18. Domowe Spa, orzeźwiający olejek do kąpieli, zielona herbata, paczula 36. CZTERY PORY ROKU, krem do rąk, aloes z zieloną herbatą

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opisów preparatów kosmetycznych
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zapobiegają powstawaniu przebarwień, fotostarzeniu się skó-
ry oraz chronią przed działaniem wolnych rodników. W ten 
sposób opóźniają procesy starzenia się skóry [5, 19]. W grupie 
tej wyodrębnić można kremy pod oczy i do powiek. Ekstrakt 
z zielonej herbaty – jako naturalne źródło witamin i minera-
łów – w połączeniu z koenzymem Q10 wykazuje działanie 
przeciwutleniające, czyli chroni skórę przed wolnymi rodni-
kami, opóźnia procesy starzenia się, spłyca zmarszczki, sty-
muluje jej regenerację, pobudza odnowę kolagenu, a także 
działa przeciwzapalnie. Łagodzi podrażnienia spowodowane 
warunkami atmosferycznymi, przebywaniem w suchych po-
mieszczeniach, a także niewyspaniem [20, 21].

•	W trzeciej wyszczególnionej grupie znajdują się produkty do 
kąpieli: olejek, żele, pianka i sól. W większości z nich zasto-
sowano dodatek zielonej herbaty, rzadziej białej. Poza właści-
wościami przeciwutleniającymi, dodatek ten stanowi nośnik 
minerałów, mikroelementów i witamin. Ponadto herbata 
wraz z innymi aromatycznymi dodatkami orzeźwia, relak-
suje ciało i pobudza zmysły [7, 21].

•	Szampony z wyciągiem z herbaty polecane są do mycia deli-
katnych, wypadających i łamliwych włosów, wymagających 
szczególnej pielęgnacji. Dostarcza substancji odżywczych 
i chroni włosy oraz skórę głowy. Wspomaga regenerację wło-
sa i wzmacnia go. W połączeniu z ekstraktem z żeń-szenia 
włosy stają się lśniące i sprężyste [19, 21]. Przy pielęgnacji wło-
sów wspomnieć należy o dwóch kolejnych rodzajach produk-
tów: kuracji wzmacniającej przeciw wypadaniu włosów oraz 
odżywce do włosów koloryzowanych. W pierwszym z nich 
zielona herbata wraz z dodatkiem czerwonego wina pobudza 
mikrokrążenie skóry głowy, przez co cebulki włosa są lepiej 
odżywione i mocniejsze. Dostarcza również cennych mikro-
elementów i chroni włosy przed uszkodzeniami. W drugim 
produkcie zastosowano wyciąg z liści herbaty cejlońskiej, 
który wraz z henną irańską i witaminą E zmniejsza łamli-
wość włosów osłabionych po koloryzacji, pogrubia je, przy-
spiesza ich porost, ułatwia rozczesywanie. Pomaga dłużej 
utrzymać ciemny kolor włosów, nadaje im piękny i złocisty 
połysk [19, 20, 21].

•	Piątą omawianą grupę stanowią balsamy i masła do ciała. Tyl-
ko dwa produkty zawierały herbatę białą, pozostałe – zieloną. 
Dodatek herbaty hamuje dodatkowo degenerację kolagenu 
w skórze właściwej. Łagodzi stany zapalne i podrażnienia. 
Regeneruje, zwiększa elastyczność, poprawia ujędrnienie 
i ukrwienie skóry [12, 21]. Dokładnie z tych samych powo-
dów zastosowano jej dodatek do żelu i toniku do twarzy [20]. 

•	W piance do higieny intymnej zielona herbata i biała akacja 
wykazują właściwości oczyszczające oraz łagodzące podraż-
nienia [21].

•	W mydłach do rąk wykorzystuje się przeciwutleniające wła-
ściwości herbaty, a także jej aromat [12]. W połączeniu z in-
nymi orzeźwiającymi dodatkami (jak ogórek), tworzy lekką 
i przyjemną kompozycję. Z mocniejszymi aromatami (jak 
cynamon) równoważy je i dodaje lekkości [19].

•	W ostatnim produkcie, jakim jest krem do rąk, producent za-
znacza działanie regenerujące oraz przeciwzapalne. Dzięki 
ochronie przed wolnymi rodnikami hamuje procesy przed-
wczesnego starzenia oraz nawilża, zmiękcza suche skórki 
i wzmacnia paznokcie [7, 21].

 | DOMOWe zAStOSOWAnie

Po przygotowaniu herbaty fusy wyrzucane są do śmieci. Moż-
na je wykorzystać na wiele sposobów, jednak wiedzę na ten 
temat ma niewiele osób. W artykule przedstawiono kilka do-
mowych przykładów zastosowań fusów herbacianych, które 
można znaleźć w zasobach internetowych.
•	Okłady z torebek herbacianych lub waciki namoczone moc-

ną herbatą doskonale nadają się do stosowania na zmęczone, 
obolałe i opuchnięte oczy. Likwidują zaczerwienienia, a na-
wet pomagają przy stanach zapalnych. Zmniejszają opuchli-
znę i cienie pod oczami [21]. 

•	Herbata, zwłaszcza czarna, służy jako naturalny barwnik. 
Mocny napar pomaga utrzymać ciemną i głęboką barwę 
włosów. Pozwala również ukryć pierwsze oznaki siwizny 
[21]. Ma ona również zastosowanie w barwieniu materiałów 
oraz papieru [22]. Zamiast cebuli można użyć herbaty do bar-
wienia jajek wielkanocnych.

•	Ciemne meble odzyskają połysk i głębię koloru dzięki herba-
cie wykorzystanej podczas polerowania [22]. 

•	Fusy herbaty warto wyłożyć wokół roślin doniczkowych. Na-
stępnie należy podlać ziemię, aby stały się wilgotne. Rośliny 
będą zdrowo wyglądać oraz bujnie rosnąć [22]. Tajemnica tkwi 
w garbniku zwanym taniną – wpływa ona na podniesienie 
kwasowości gleby. Można również napar herbaciny wykorzy-
stywać do podlewania roślin – wystarczy raz w tygodniu. Jeśli 
rośliny zostały zaatakowane przez małe muszki, fusy z herba-
ty wysypane na ziemię pozwolą się ich skutecznie pozbyć [22].

•	Moczenie stóp lub dłoni w mocnym naparze z herbaty poma-
ga usunąć z nich brzydkie zapachy. Powtarzając tę czynność 
codziennie, można zmniejszyć ten problem lub nawet całko-
wicie go wyeliminować [23].

 | PODSUMOWAnie

Krzew herbaciany jest rośliną cenioną ze względu na swój skład 
chemiczny oraz walory zapachowe. Jego liście wykorzystywa-
ne są do produkcji znanego na całym świecie napoju, jakim jest 
herbata. Dzięki różnym zabiegom technologicznym, z tej samej 
rośliny uzyskuje się wiele rodzajów herbat. Podczas ich produk-
cji dochodzi do zmiany ich składu chemicznego, jednak każdy 
rodzaj herbaty nadal zawiera wiele związków, korzystnie wpły-
wających na organizm człowieka. Herbaty mniej przetworzone 
będą charakteryzowały się większą mocą przeciwutleniającą, 
ale za to te bardziej przetworzone będą posiadać większe ilości 
garbników czy teiny (kofeiny). Z kolei herbata Puerh – w Chi-
nach należąca do herbat czarnych – będzie zawierać większe ilo-
ści teaflawin i tearubigin, a także lowastynę (należącą co statyn), 
której występowania nie potwierdzono w innych herbatach.
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W medycynie oraz kosmetologii wykorzystuje się wyciągi 

z herbaty, a nie bezpośrednio z liści krzewu z gatunku Camellia, 

ponieważ produkt końcowy jest łatwiej dostępny, przez to rów-

nież tańszy. Co jednak najważniejsze, w herbacie powstrzy-

many został proces utleniania, w wyniku którego większość 

prostych związków uległaby zniszczeniu lub dalszym przemia-

nom. Najczęściej wykorzystuje się zieloną herbatę, ponieważ 

ma największy potencjał antyoksydacyjny. Przeciwutleniacze 

wykazują szereg pozytywnych działań, a połączone z innymi 

substancjami dają szeroki wachlarz możliwych zastosowań.
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