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streszczenie
Kosmetyczne właściwości mleka były znane 
już w starożytności. Obecnie mleko, siara oraz 
serwatka są składnikami wielu kosmetyków. 
Dodatek białek mleka do szamponów i odżywek 
wzmacnia włosy, nadaje im połysk oraz chroni 
przed rozdwajaniem końcówek. Lipidy mleka 
stosowane są w preparatach do skóry wrażli-
wej, przesuszonej lub podrażnionej. Mleko wy-
kazuje także właściwości antyoksydacyjne. 

W artykule przedstawiono możliwości za-
stosowania mleka w przemyśle kosmetycznym.

Słowa kluczowe: kosmetyki, białko mleka, tłuszcz 
mleka, serwatka, siara, skóra, starzenie się

WproWadzenie
Kosmetyczne właściwości mleka były znane już 
w starożytności. Obecnie mleko i jego pochod-
ne są powszechnie stosowanymi składnikami 
kosmetyków: mydeł, kremów, mleczek do cia-
ła, szamponów, odżywek do włosów, balsamów 
po goleniu itd. [1, 2]. Mleko charakteryzuje się 
wysoką wartością biologiczną, zawiera więk-
szość niezbędnych dla organizmu aminokwa-
sów, kwasów tłuszczowych, witamin oraz mi-
kro- i makroelementów [3]. Mleko oraz niektóre 
produkty mleczarskie są substancjami o wielo-
wymiarowym działaniu leczniczym, korzystnie 
wpływają na zachowanie zdrowia, funkcji fizjo-
logicznych oraz na wygląd skóry i włosów [4]. 

sKładniKi MleKa   
a pielęgnacja sKóry i WłosóW
Białka są podstawowymi składnikami wszyst-
kich żywych organizmów, substancjami czynny-
mi, stosowanymi w pielęgnacji skóry – pobudzają 
produkcję kolagenu i elastyny, które nadają skórze 
odpowiednie napięcie, podtrzymują zewnętrzne 

warstwy oraz zapewniają jej właściwą elastycz-
ność. Zwiększają także ilość kwasu hialuronowego, 
który, wzmacniając skórę i wygładzając zmarszcz-
ki, pomaga w walce z rozstępami. Jest także skład-
nikiem kosmetyków przeznaczonych dla cery 
dojrzałej. Obecność białek mleka w szamponach 
i odżywkach wzmacnia włosy, nadaje im połysk 
oraz chroni przed rozdwajaniem końcówek [2, 5, 6]. 

Dzięki obecności kwasów kaprylowego i ka-
prynowego mleko wykazuje właściwości regene-
rujące skórę. Kwas mlekowy odbudowuje płaszcz 
lipidowy skóry, dzięki czemu chroni ją przed 
szkodliwymi wpływami warunków atmosferycz-
nych oraz delikatnie złuszcza martwy naskórek, 
dlatego stosowany jest w peelingach. Ponadto 
pH mleka jest zbliżone do pH ludzkiej skóry, nie 
powoduje zatem podrażnień i uczuleń [1]. Naskó-
rek pełni funkcję magazynującą wodę oraz prze-
puszczalnej bariery, która chroni organizm przed 
odwodnieniem i infekcjami oraz uszkodzeniami 
fizycznymi i chemicznymi [8]. Odpowiedzialne za 
to są sfingomieliny, które w mleku stanowią 18-
25% bioaktywnych fosfolipidów [8, 9]. Nieznaczne 
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rozmiary komórek tłuszczu mleka pozwalają na ich transport 
w głąb warstw skórnych, zapewniając odpowiednie nawilżenie 
i w konsekwencji zdrowy i młody wygląd [1, 5, 10], przy czym 
w mleku kozim kuleczki tłuszczowe mają mniejsze rozmiary 
niż w mleku krowim [11]. Tłuszcz mleka zwiększa przepusz-
czalność skóry, dlatego w kosmetykach jest dobrym nośnikiem 
innych składników chemicznych. Właściwości te są szczególnie 
przydatne w pielęgnacji ust. Lipidy mleka stosowane są w pre-
paratach do skóry wrażliwej, przesuszonej lub podrażnionej [1].

Mleko wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Zarówno 
peptydy, jak i kwas mlekowy wiążą jony miedzi obecne w ty-
rozynazie. Wyższa koncentracja tych składników wykazuje 
większe zdolności chelatujące. Zjawisko to może wyjaśniać 
mechanizm hamowania syntezy melaniny oraz właściwo-
ści antyoksydacyjne składników mleka. Dodatkowo wyso-
ki udział wolnych aminokwasów, w tym cysteiny (głównie 
w serwatce) sprawia, że komórki produkują glutation – en-
zym o działaniu antyoksydacyjnym. Wyjaśnia to zdolność 
składników mleka do usuwania z organizmu wolnych rod-
ników, które są jedną z przyczyn starzenia się [4, 10]. 

sKładniKi MleKa a Kolor sKóry
Kolor skóry uzależniony jest od ilości, rodzaju i rozmiesz-
czenia cząsteczek melaniny [4]. Serwatka - ciecz prawie 
klarowna, będąca pozostałością po całkowitej koagulacji 
mleka - wykazuje zdolności hamowania syntezy melani-
ny, tym większe, im wyższa jest jej koncentracja (mg/ml), 
co z kolei wpływa na rozjaśnienie cery. Proces ten prze-
biega za pośrednictwem dwóch mechanizmów:

1. bezpośrednia redukcja melaniny (np. przez hydrochinon),
2. hamowanie aktywności tyrozynazy, która reguluje 

syntezę melaniny (np. przez witaminę C, arbutynę 
lub kwas kojowy) [4, 10]. 

Kwas mlekowy może działać na zmiany pigmentacji nie 
tylko poprzez normalizację keratynizacji naskórka, ale 
może także bezpośrednio hamować tworzenie się melaniny 
w melanocytach [4]. Peptydy obecne w serwatce hamują ak-
tywność tyrozynazy i zapewniają przywrócenie prawidło-
wej pigmentacji skóry. Serwatka jest ceniona za właściwości 
nawilżające, odżywcze, rozjaśniające i antyseptyczne - za-
lecana jest zarówno do cery suchej, jak i tłustej.

Zmiana koloru skóry powodowana jest także ekspozycją 
na promieniowanie słoneczne. Skóra podlega wówczas nie-
korzystnym procesom degeneracyjnym. Witamina C jest 
niezbędna do stymulacji naprawy kolagenu w komórkach, 
normalizuje uszkodzenia spowodowane działaniem promie-
niowania ultrafioletowego, emitowanego przede wszystkim 
przez słońce. Witamina E (α-tokoferol) jest podstawowym na-
turalnym antyoksydantem. Produkty zawierające witaminę E 
stosowane miejscowo zapobiegają skutkom promieniowania 
UV, redukując rumień, obrzęk oraz działając na poparzone 
słońcem komórki [7, 10]. Obie witaminy są składnikami mleka.

 MleKo W leczeniu trądziKu
Mleko może być stosowane jako alternatywna metoda leczenia 
lub jako dodatek do terapii konwencjonalnych podczas leczenia 
trądziku pospolitego [12]. Trzema głównymi czynnikami fizjo-
logicznymi odpowiedzialnymi za patogenezę trądziku są bak-
terie Propionibacterium acnes, nadprodukcja sebum oraz hiper-
keratynizacja, czyli nadmierne rogowacenie naskórka. Liczne 
badania naukowe wskazują na rosnącą liczbę pacjentów z trą-
dzikiem, u których występują szczepy bakterii Propionibacte-
rium acne odporne na antybiotyki, zwłaszcza na erytromycynę. 
Kwas tłuszczowy zawarty w mleku – jeden z alfa-hydroksy-
kwasów (AHA) – obniża pH i hamuje rozwój Propionibacterium 

acne oraz redukuje grubość warstwy rogowej naskórka poprzez 
ograniczenie kohezji martwych komórek (korneocytów). Za-
tkanie porów, przerost gruczołów łojowych oraz nadprodukcja 
sebum są przyczyną tworzenia się mikrozaskórników [4]. 

Innym składnikiem mleka jest laktoferyna. Ma ona właści-
wości antybakteryjne oraz przeciwzapalne [3, 12]. Laktoferyna 
jest białkiem wiążącym żelazo, które jest niezbędne do wzro-
stu drobnoustrojów. Skutkuje to obniżeniem ilości sebum oraz 
łagodzeniem stanów zapalnych skóry. Kosmetyki z laktofery-
ną szczególnie polecane są dla cery trądzikowej [12, 13]. 

rola siary W KosMetyKach
Siara (colostrum) jest wydzieliną gruczołu mlekowego ssaków 
powstającą w ostatnim okresie przed porodem i w pierwszych 
dniach po porodzie. Jest to żółta ciecz, znacznie różniąca się 
składem od mleka. Ze względu na dużą zawartość laktoferyny 
posiada właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Miejsco-
we stosowanie colostrum przeciwdziała zapaleniu spojówek 
wywołanemu przez chlamydie, łagodzi suchość oczu oraz 
inne zmiany patologiczne dotyczące narządu wzroku [13].

Obecny w mleku i siarze hormon wzrostu IGF-1 przy-
czynia się do szybszego gojenia się ran, ponieważ zaanga-
żowany jest w standardową aktywność komórek, to jest 
w proliferację oraz naprawę tkanek [13]. 

podsuMoWanie
Mleko i jego pochodne stanowią cenny surowiec wykorzy-
stywany w przemyśle kosmetycznym. Składniki te posiada-
ją właściwości lecznicze, odżywcze i pielęgnujące. Jako pro-
dukty naturalne wpisują się w aktualny trend kosmetyczny 

– tworzenia kosmetyków o niewielkim stopniu przetworze-
nia, bazujących na ekologicznych składnikach. 
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