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Możliwości wykorzystania glonów  
i składników z nich pozyskiwanych 
w przemyśle kosmetycznym
Possibilities of using algae and ingredients derived from them 
in the cosmetics industry

WSTĘP

Glony, inaczej algi to nazwa ogólna dla plechowa-

tych, najczęściej samożywnych organizmów zarod-

nikowych, które żyją w środowisku wodnym lub 

wilgotnym. Były to jedne z pierwszych form życia 

zdolnych do fotosyntezy [1]. Od kilku tysięcy lat są 

wykorzystywane do celów leczniczych, kosmetycz-

nych i spożywczych w Azji oraz krajach Afryki i obu 

Ameryk. Współcześnie coraz większe zastosowanie 

mają również na rynku europejskim. Związki za-

warte w algach wykazują niezwykle szerokie spek-

trum działania. Wykorzystywane są jako składniki 

przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwiru-

sowe oraz antyoksydacyjne, ale również przeciwza-

palne, przeciwnowotworowe oraz fotoprotekcyjne, 

przez co stanowią niezwykle interesujący temat dla 

przemysłu kosmetycznego [2]. 

METODA

Dokonano przeglądu artykułów naukowych w in-

ternetowych bazach danych z lat 1999-2018 i wy-

selekcjonowano informacje dotyczące składników 

pozyskiwanych z alg i ich zastosowania w przemy-

śle kosmetycznym oraz innych zastosowań proz-

drowotnych. Korzystano z prac opublikowanych 

w języku polskim i angielskim, były to pozycje ory-

ginalne oraz przeglądowe, możliwie jak najnowsze, 

przedstawiające współczesne możliwości wykorzy-

stania glonów. Stosowano następujące słowa klu-

czowe oraz ich kombinacje: algi (algae), skóra (skin), 

astaksantyna (astaxanthin), polisacharydy (polysac-

charides), cellulit (cellulite), talasoterapia (thalassothe-

rapy), laminaryna (laminarin), fukoidan (fucoidan), 

jod (iodine).
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STRESZCZENIE

Algi od tysięcy lat wykorzystywane były przez ludzi 

w celach spożywczych i leczniczych. Obecnie dzię-

ki postępowi technologii chemicznej i recepturowej 

oraz badaniom naukowym stanowią popularny 

i skuteczny surowiec wykorzystywany w produkcji 

kosmetyków i suplementów diety. Charakteryzuje je 

działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, prze-

ciwgrzybicze, antyutleniające, polepszające krążenie. 

Celem badań było podsumowanie doniesień 

dotyczących właściwości alg i wykorzystania ich 

w przemyśle kosmetologicznym oraz szczegółowe 

ich omówienie. Wskazano najcenniejsze surowce 

pozyskiwane z alg i określono ich skuteczność na 

podstawie dostępnej literatury naukowej. Pokazano 

różne możliwości stosowania tych naturalnych su-

rowców oraz możliwe dalsze kierunki rozwoju. 

Słowa kluczowe: algi, astaksantyna, polisacharydy, 

cellulit, talasoterapia, laminaryna, fukoidan, jod

ABSTRACT

Algae have been for thousands of years for food and 

medicine. Nowadays, thanks to the progress of chemi-

cal and prescription technology as well as scientific re-

search, they are a popular and effective raw material 

used in the production of cosmetics and dietary sup-

plements. Algae is well-known for its anti-inflammato-

ry, antibacterial, antifungal, antioxidant action, and for 

blood circulation improvement. 

The aim of the study was to summarize reports on 

the properties of algae and their use in the cosmetology 

industry and a detailed discussion of them. The most 

valuable raw materials derived from algae were indi-

cated and their effectiveness was determined based on 

the available scientific literature. Various possibilities 

of using these natural resources and possible further 

development directions have been shown.

Keywords: algae, astaxanthin, polysaccharides, 

cellulite, thalassotherapy, laminarin, fucoidan, iodine
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WYNIKI PRZEGLĄDU

Metody pozyskiwania alg do celów kosmetycznych

Do niedawna glony były przygotowywane do użytku w spo-

sób analogiczny jak surowce pozyskiwane z roślin zielnych: 

poddawano je procesowi suszenia i kruszenia. Skuteczność 

tak przetworzonego surowca (ze względu na wielkość ziaren 

kruszu) była jednak niska. Aby składniki aktywne zawarte 

w algach mogły w efektywny sposób zostać wykorzystane do 

aplikacji na skórę, muszą zostać poddane procesowi mikroni-

zacji lub ekstrakcji [3]. 

Mikronizacja surowca przebiega w następujących etapach: 

suszenie na słońcu, mielenie, obróbka w bębnach ciśnienio-

wych (podczas zmiany ciśnienia i niskiej temperatury komór-

ki glonów pękają uwalniając zawartość). W ostatnim etapie 

materiał jest filtrowany w kolektorze, produktem jest wysoce 

skoncentrowany, miałki proszek. Tak przygotowane algi sta-

nowią aktywny, łatwo przyswajalny składnik kosmetyków 

oraz skuteczną bazę zabiegów kosmetycznych [4]. Do innych 

technik pozwalających na wyizolowanie składników aktyw-

nych z surowca zalicza się [1-3]: 

 – destylację; 

 – rozdział chromatograficzny;

 – ekstrakcję wodną lub rozpuszczalnikami organicznymi;

 – ekstrakcję nadkrytyczną i wspomaganą sonifikacją; 

 – ekstrakcję wspomaganą enzymem. 

Techniki ekstrakcji różnią się wydajnością i finalnym składem 

ekstraktu. Ze względu na koszty i satysfakcjonującą wydajność 

zwykle do ekstrakcji substancji czynnych stosuje się ekstrak-

cję rozpuszczalnikową wodą, etanolem lub heksanem. Należy 

jednak pamiętać, że rozpuszczalniki organiczne są łatwopalne, 

często już w niskich dawkach toksyczne, a w niektórych przy-

padkach niebezpieczne dla środowiska. Należy je oddzielić od 

końcowego ekstraktu, zwłaszcza jeśli produkt ma być stoso-

wany w celach spożywczych, do kontaktu ze skórą i błonami 

śluzowymi lub w celach leczniczych. Ekstrakcja wspomagana 

enzymem pozwala na skuteczną hydrolizę ścian komórko-

wych alg i uwalnianie substancji czynnych do fazy ciekłej. 

Jest używana do ekstrakcji z biomasy przeciwutleniaczy, ka-

rotenoidów z grupy ksantofili i fukoksantyn, lipidów i polisa-

charydów [1, 3]. Natomiast zastosowanie sonifikacji umożliwia 

ekstrakcję wielonienasyconych kwasów tłuszczowych PUFA 

(polyunsaturated fatty acid), polisacharydów, pigmentów, feno-

li, fitosteroli, fitolu i mikroelementów [3]. Ekstrakcja dwutlen-

kiem węgla w stanie nadkrytycznym stosowana jest głównie 

do izolacji pigmentów (chlorofili, astaksantyny, kantaksyminy, 

β-karotenu i fukoksantyny), lipidów i witaminy E [3]. Jej pod-

stawowym ograniczeniem jest jednak cena. 

Surowce aktywne pozyskiwane z alg  

stosowane w kosmetologii

Na rysunku 1 przedstawiono najważniejsze z kosmetologicz-

nego, medycznego i prozdrowotnego punktu widzenia grupy 

związków ekstrahowane z alg, wybrane na podstawie ilości 

publikacji naukowych znalezionych w elektronicznej bazie da-

nych pubmed.gov na dzień 30 grudnia 2018 roku.
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Liczba publikacji naukowych na temat poszczególnych 
składników pozyskiwanych z alg 

Rys. 1 Składniki pozyskiwane z alg  Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy pubmed.gov

• Kwasy tłuszczowe i lipidy

Niska temperatura środowiska wpływa korzystnie na za-

wartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) 

w algach [5, 6]. Organizmy żyjące w takich warunkach utrzy-

mują płynność błony komórkowej poprzez wytwarzanie 

WNKT. Natomiast podczas wysychania akumulowane są tria-

cyloglicerole.

W wielu formułach kosmetycznych można spotkać oleje 

pozyskiwane z alg. Stanowią bazę kosmetyku lub składniki ak-

tywne preparatu. Tworzą warstwę ochronną na skórze, która 

ogranicza przeznaskórkową utratę wody TEWL (transepidermal 

water loss), działają zmiękczająco, uelastyczniają, łagodzą po-

drażnienia oraz ograniczają rozwój stanu zapalnego [7]. Cha-

rakterystyka najważniejszych kwasów tłuszczowych i lipidów 

występujących w różnych gatunkach alg opisano w tabeli 1. 

• Polifenole

W plechach alg, podobnie jak w tkankach roślinnych, polife-

nole odpowiadają za ochronę przed promieniowaniem ultra-

fioletowym, patogenami i innymi szkodliwymi czynnikami 

[2]. Są silnymi naturalnymi antyoksydantami, mają też inne, 

ciekawe właściwości, przez co stanowią punkt zainteresowa-

nia producentów kosmetyków. Ekstrahowane są najczęściej 

z brunatnic (Hormophysa triquerta, Spatoglossum asperum, 

Padina tetrastromatica) [16]. Aplikowane na skórę hamują eks-

presję proonkogenów i proliferację komórek nowotworowych 

[17]. Absorbują promieniowanie ultrafioletowe UV (zwłaszcza 

z zakresu UVB, w niewielkim stopniu również UVA) i opóź-

niają procesy starzenia się skóry wpływając na ekspresję me-

taloproteinaz i ich inhibitorów [18]. Najważniejsze związki z tej 

grupy, to  taniny morskie (phlorotannins, marine polyphenols), 

sargachromanol E [19]. 
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• Polisacharydy

Około 60% wszystkich substancji aktywnych znajdujących się 

w glonach stanowią polisacharydy. Wyróżnia się kilka grup, 

które dzięki swoim charakterystycznym właściwościom wy-

korzystywane są w przemyśle kosmetycznym. 

Galaktany to polimery zbudowane z fragmentów D-galakto-

zy lub L-galaktozy. Wchodzą w skład ścian komórkowych kra-

snorostów i brunatnic [20]. Są to hydrokoloidy stosowane w celu 

modulowania właściwości reologicznych preparatu kosmetycz-

nego [2]. Do najbardziej znanych należą agar i karagenina. Agar 

to bezbarwna i bezwonna substancja rozpuszczalna w ciepłej 

wodzie (1% roztwór po schłodzeniu tworzy żel [21]). Właściwości 

żelujące wykorzystywane są w produkcji past do zębów, szam-

ponów, żeli do włosów, kremów do rąk [10], masek ściągających 

pory [22] oraz beztłuszczowych kremów i balsamów do ciała. 

Agar poprawia przyczepność tych preparatów oraz ułatwia 

ich rozprowadzanie na skórze lub błonach śluzowych [2].  Jest 

składnikiem hydrożeli wykorzystywanych w celu leczenia ran 

i oparzeń, owrzodzeń, a także odleżyn. Hydrożele chronią cho-

rą skórę przed wnikaniem drobnoustrojów oraz zabezpieczają 

przed wysychaniem, co przyspiesza proces gojenia. Dzięki temu 

rana oczyszcza się, a wciąż jest chroniona przed środowiskiem 

zewnętrznym [23]. Karagenina, podobnie jak agar, to śluzowy 

polisacharyd [21]. W formie soli sodowej i potasowej tworzy lep-

kie roztwory, a sole wapniowe i magnezowe dają elastyczne żele. 

W preparatach do masażu twarzy i ciała pełni rolę humektan-

tu (nawilża i zapobiega wysychaniu preparatu kosmetycznego). 

Zarówno agar jak i karagenina mogą być poddawane częściowej 

hydrolizie, a jej oligosacharydowe produkty charakteryzują się 

właściwościami antyoksydacyjnymi, immunomodulującymi 

i antynowotworowymi [24].

Fukany to kwaśne polisacharydy glonowe także wykorzysty-

wane w przemyśle kosmetycznym. Stymulują mikrokrążenie, 

w związku z czym znajdują zastosowanie w preparatach dedyko-

wanych skórze dotkniętej problemem cellulitu, obrzęków i zasto-

ju limfy. Działają antykoagulacyjnie, co dodatkowo pozwala na 

wykorzystywanie ich w przemyśle farmaceutycznym [20]. Nale-

żą do nich między innymi fukoidan i laminaryna [4]. Najliczniej 

występują w substancji międzykomórkowej brunatnic, między 

innymi w popularnym morszczynie pęcherzykowatym (Fucus 

vesiculosus) i listownicy palczastej (Laminaria digitata) [2].

Fukoidan (inaczej fukoidyna) to związek o wielokierunko-

wym działaniu. W badaniach modeli in vitro wskazano, że 

wpływa na komórki nowotworowe m.in. raka płuc i okrężni-

cy, powodując ich apoptozę i ograniczając rozwój [25]. Fuko-

idan hamuje rozwój stanów zapalnych poprzez ograniczenie 

migracji białych krwinek oraz ekspresji niektórych mediato-

rów stanu zapalnego, co ściśle wiąże się również z działaniem 

przeciwbólowym [26]. Działa hepatoprotekcyjnie  [27]. Dodatek 

tego związku w preparacie antycellulitowym stymuluje me-

chanizmy lipolityczne. Fukoidan reguluje ekspresję tyrozy-

nazy, która bierze udział w syntezie melaniny oraz indukuje 

apoptozę melanocytów, a co za tym idzie, może być wykorzy-

stywany w celu rozjaśniania skóry [28]. Fukoidan ułatwia goje-

nie ran oraz stymuluje fibroblasty do tworzenia kolagenu [29], 

działa także przeciwzakrzepowo [31]. Wykazano, że mieszan-

ki kolagenu z fukoidanem nasilają proliferację komórek skóry 

– mogą zatem przyspieszać jej regenerację [30]. Laminaryna 

przejawia aktywność przeciwzapalną, przeciwnowotworową 

i antyoksydacyjną [32], podobnie jak fukoidan, jest stosowana 

w preparatach antycellulitowych. Charakteryzuje ją natural-

nie niska lepkość i wysoka rozpuszczalność w rozpuszczalni-

kach organicznych i wodzie, co ułatwia jej przetwarzanie. Jest 

obiecującym materiałem do tworzenia hydrożeli, które wyko-

rzystać można jako nośniki leków, preparaty wspomagające 

gojenie ran oraz w inżynierii tkankowej [33].

Alginiany to sole kwasu alginowego. Są elementem konstruk-

cyjnym ścian komórkowych alg, usztywniającymi ich struk-

turę. Wykazują właściwości żelujące, poprawiają konsystencję 

preparatu ułatwiając jego rozprowadzanie, wiążą toksyczne 

substancje, przez co mają działanie detoksykujące [1, 2], znajdują 

zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu [1]. Dla kosmetologii 

najważniejsze jest ich działanie konsystencjotwórcze i reolo-

giczne. Prowadzone są badania nad zastosowaniem alginianów 

w inżynierii tkankowej, dlatego w przyszłości możliwe jest roz-

szerzenie zakresu zastosowań praktycznych alginianów. 

Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) to związki wykorzy-

stywane w recepturze kosmetycznej. Należą do nich obecne 

w algach: sorbitol i D-mannitol. Regulują pracę gruczołów ło-

jowych oraz posiadają właściwości przeciwbakteryjne, dlatego 

znajdują zastosowanie w kosmetykach do pielęgnacji skóry 

tłustej i trądzikowej. Działają także nawilżająco [20]. Sorbitol 

Tabela 1 Charakterystyka najważniejszych kwasów tłuszczowych i lipidów pozyskiwanych z alg

Surowiec Funkcja kosmetyczna Występowanie w algach Źródło
Kwas arachidonowy Wspomaga odbudowę płaszcza lipidowego naskórka. Niedobory mogą prowadzić do utraty włosów. 

Uczestniczy w syntezie cytokin pro- i anty- zapalnych.
Parietochloris incisa [8, 9]

Kwas γ-linolenowy Należy do grupy niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT).
Ma działanie łagodzące stany zapalne,  podrażnioną skórę, wspomaga gojenie ran.
Może być stosowany na skórę poddaną zabiegom laserowym,
w pielęgnacji skóry dotkniętej atopowym zapaleniem skóry (AZS) i trądzikiem różowatym.
Przyczynia się do likwidacji szorstkości skóry, łuszczącego naskórka, odbudowuje warstwę barierową i chroni ją.
Stosowany doustnie ogranicza TEWL w naskórku, łagodzi objawy AZS.

Arthrospira platensis [7, 10-13]

Fitosterole: ergosterol  
i 7-dehydroporiferasterol

Występują w błonach komórkowych. W organizmie człowieka są magazynowane w łoju oraz cemencie 
międzykomórkowym, co sprzyja umacnianiu bariery lipidowej naskórka oraz hamowaniu TEWL.
Działają antyoksydacyjnie neutralizując wolne rodniki, poprawiają elastyczność i jędrność skóry poprzez 
aktywację syntezy kolagenu i elastyny.

Dunaliella tertiolecta [14, 15]

Źródło: [7-15]
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stosuje się w bezcukrowych gumach do żucia – ma lekko słod-

ki smak i ogranicza powstawanie próchnicy. Zaleca się żucie 

gumy z zawartością sorbitolu po posiłku, kiedy ograniczona 

jest możliwość umycia zębów [34].

Kolejnym związkiem z tej grupy jest kwas hialuronowy. 

Wiąże duże ilości wody, żele stosuje się w celu zapobiegania 

wysychaniu naskórka. Kwas ten pełni przede wszystkim rolę 

humektanta, a jego znaczenie w kosmetologii znacznie prze-

kracza ramy tego opracowania [35]. 

Fot. 1 Arthrospira plantesis (Spirulina)  Źródło: [I]      Fot. 2 Chlorella vulgaris  Źródło: [II]

• Białka i aminokwasy

Do najważniejszych dla przemysłu kosmetycznego białek 

występujących w algach zaliczyć można związki z grup gli-

koprotein i metaloprotein. Uwagę zwraca zwłaszcza aosaina. 

Znaczenie mają także obecne w surowcu aminokwasy egzo-

genne (m.in. alanina, glicyna, aspargina, leucyna, izoleucyna, 

metionina, walina i tryptofan) [15]. 

Dane literaturowe wskazują, że niektóre rodzaje alg są tak 

samo bogate w białko jak mięso, jaja, soja czy mleko. Dzięki temu 

mogą być stosowane przez wegeterian i wegan, w tym sportow-

ców. Należy zwrócić uwagę, że zawartość białka w poszczegól-

nych algach może się wahać w zależności od pory roku w jakiej 

są zbierane czy też miejsca ich hodowli. Wysoką zawartość biał-

ka (51–58%) można znaleźć w gatunku Chlorella vulgaris (Fot. 2). 

Charakteryzuje go również korzystny zestaw aminokwasów, 

dzięki czemu stanowi popularny suplement diety [3, 15].

Glikoproteiny stanowią szczególnie ważny składnik kosme-

tyków do pielęgnacji skóry trądzikowej ze względu na wła-

ściwości przeciwzapalne i antybiotyczne [15]. Wspomniana 

powyżej aosaina jest białkiem zbliżonym budową do ludzkiej 

elastyny. Działa hamująco na elastazę (enzym rozkładający 

elastynę) i pobudzająco na syntezę podobnych włókien. 

• Barwniki i pigmenty

Niektóre glony stanowią doskonałe źródło katorenoidów, 

w główniej mierze β-karotenu i ksantofili, które charakteryzu-

ją się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi. Związki 

te, oprócz silnego oddziaływania na cały organizm człowieka, 

mają korzystny wpływ na skórę. Hamują degenerację głów-

nych składników zrębu tkankowego: kolagenu, kwasu hialuro-

nowego oraz kwasów chondroitynosiarkowych [37].

Algi produkują mieszaniny związków należących do grupy 

karotenoidów w tym karotenów. Wskazuje się, że ich wpływ 

na skórę manifestuje się poprzez stymulację fibroblastów do 

produkcji kolagenu i elastyny, co w następstwie prowadzi do 

wypełnienia zmarszczek i zagęszczenia skóry [38]. Wykaza-

no również, że karotenoidy hamują kolagenazę i elastazę [37]. 

Stymulują procesy odbudowy naskórka zniszczonego przez 

promieniowanie UV, wzmacniają procesy ochronne w obrębie 

naskórka, a także zmniejszają TEWL, co stanowi o ich działaniu 

nawilżającym. Karotenoidy pozytywnie wpływają na gojenie 

skóry, normalizują pracę gruczołów łojowych, przez co rzadziej 

powstają zaskórniki i wypryski, dlatego polecane są osobom 

borykającym się z trądzikiem. Wykazują działanie redukujące 

ilości melaniny – zapobiegają powstawaniu przebarwień [38].

Astaksantyna to jeden z najciekawszych barwników karote-

noidowych izolowanych z plechy alg, głównie Haematococcus 

(Fot. 3) [39]. Nazywana jest „królową karotenoidów” i jest jednym 

z najsilniejszych przeciwutleniaczy (jej moc jest oceniana jako 

65 razy większa niż witaminy C, 54 razy większa niż beta-ka-

rotenu oraz 14 razy większa niż witaminy E [37]). Astaksanty-

na, podobnie jak beta-karoten, jest rozpuszczalna w tłuszczach. 

Charakteryzuje ją dobre przenikanie przez warstwę rogową na-

skórka, słabe do skóry właściwej oraz tkanki podskórnej. Przy-

spiesza odnowę naskórka poprzez syntezę białek, stymuluje po-

działy komórkowe i wydzielanie czynników wzrostu, a także 

wpływa na proliferację żywych komórek naskórka. W skórze 

właściwej wpływa na zwiększenie produkcji kolagenu i elasty-

ny [40]. Jest surowcem, z którego w ustroju produkowany może 

być kwas all-transretinowy. Wykorzystywana jest w leczeniu 

dermatoz wynikających z ekspozycji na promieniowanie sło-

neczne, zmarszczek, a także wykwitów trądzikowych [2]. Do-

datkowo, astaksantyna przyjmowana doustnie jest inhibitorem 

wydzielania cytokin stanu zapalnego z keratynocytów naskór-

ka. Długotrwała jej suplementacja opóźnia procesy starzenia się 

skóry wywołane stanem zapalnym w skórze [41]. 

Fot. 3 Haematococcus pluvialis  Źródło: [III]

Występujące w glonach barwniki chlorofilowe, fikocyjanino-

we, a także cytochromy znajdują zastosowanie w kosmetyce 

ze względu na właściwości detoksykujące, regenerujące oraz 

antyseptyczne. W niektórych algach znaleźć można związki 

chinonowe z grupy benzochinonów i naftochinonów. Wy-

kazują właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne 

i przeciwgrzybicze, chronią przed nadmiarem promieniowa-

nia UV, hamują biosyntezę barwników melaninowych w skó-

rze, przez co działają rozjaśniająco na skórę i włosy [2]. 
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Chlorofile, będące głównymi barwnikami alg są często wy-

korzystywane w przemyśle spożywczym i kosmetycznym jako 

zielone barwniki. Charakteryzują się także właściwościami lecz-

niczymi, są źródłem magnezu, przyspieszają przemianę materii. 

W dezodorantach chlorofilu używa się w celu pochłaniania nie-

przyjemnych zapachów [2, 10]. Czerwona fikoerytryna i niebie-

ska fikocyjanina występują w krasnorostach, rozpuszczają się 

w wodzie i pełnią rolę naturalnych barwników w przemyśle far-

maceutycznym, kosmetycznym, a także spożywczym [36].

• Hormony

Ekstrakty z alg wykazują działanie biostymulujące ze względu 

na obecność fitohormonów. Należą do nich auksyny, cytoki-

ny, gibereliny i kwas abscysynowy. Auksyny odpowiadają za 

wzrost elongacyjny tkanek glonów, stymulują podziały ko-

mórkowe. Cytokiny hamują starzenie oraz pełnią kluczową 

rolę w rozprowadzaniu składników odżywczych [42].

ZASTOSOWANIE ALG  

W ZABIEGACH I PREPARATACH KOSMETYCZNYCH

Ochrona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi

Dym tytoniowy wpływa bezpośrednio na degradację wielu struk-

tur, w tym na starzenie się skóry. Cera staje się szara, wiotczeje, po-

jawiają się zmarszczki. Dym równie szkodliwie działa na włosy. Za-

burza mikrokrążenie oraz uszkadza DNA w mieszkach włosowych, 

przez co włosy stają się matowe, szybciej wypadają i siwieją [43].

Ochronny efekt daje ekstrakt wykonany z pomocą liazy al-

ginianowej z glonów Laminaria digitata (Fot. 5). Otrzymany oleo-

alginian ma właściwości filmotwórcze: chroni skórę przed za-

nieczyszczeniami powietrza [44]. Inną stosowaną w tym celu 

brunatnicą jest Sargassum muticum. Zawiera wolne aminokwasy, 

bogaty skład mikroelementowy (potas, magnez i sód, a także 

wszystkie śladowe pierwiastki o działaniu ochronnym na skórę, 

czyli żelazo, cynk, mangan, miedź i selen). Ekstrakt z cytozolu 

jest antyoksydantem, działa ochronnie przed promieniowaniem 

UVA i UVB [44]. Alga ta ma właściwości przeciwzmarszczkowe 

[45] oraz wykazuje zdolność do hamowania reakcji zapalnej [46]. 

Podobne właściwości ma ekstrakt z krasnorostu Rissoella verru-

culosa o dodatkowym działaniu przeciwbakteryjnym i przeciw-

pasożytniczym, a stosowana regularnie zwiększa odporność skó-

ry na ekstremalne temperatury [44]. Do grupy składników „anti 

pollution” zalicza się także brunatnica Undaria pinnatifida (Fot. 7). 

Ekstrahuje się z niej frakcję bogatą w aminokwasy, głównie alani-

nę, glicynę oraz kwas aspraginowy. Tak pozyskany surowiec za-

wiera minerały, w tym: potas, mangan, wapń i cynk, a także fu-

koidan. Preparat stosuje się w celu ochrony włosów i skóry przed 

szkodliwym działaniem zanieczyszczeń i promieniowaniem UV. 

Poprawia także gojenie się ran [29]. Badania w modelu in vitro 

potwierdzają efekt profilaktyczny i zmniejszenie częstości pęk-

nięć łuski włosa oraz naprawianie tych już powstałych. Surowiec 

działa także jako promotor wzrostu włosów [48]. Ekstrakt hamuje 

aktywność tyrozynazy – redukuje pigmentację skóry [49]. 

Talasoterapia 

Talasoterapia (gr. Thalassa – morze) to terapia polegająca na 

wykorzystaniu wody morskiej, glonów, piasku, mułu, a także 

morskiego klimatu i powietrza w jako czynnika terapeutycz-

nego. Znajduje zastosowanie między innymi w rehabilitacji pa-

cjentów po udarach. Badania Morera i wspólników wykazały, 

że po 3 tygodniach zabiegów talasoterapeutycznych, znacznie 

poprawiły się ich wyniki dotyczące utrzymywania balansu, 

prawidłowego chodzenia oraz odczuwania bólu [50]. Kąpiele 

w morzu pozytywnie wpływają na samopoczucie. Redukując 

stres wprowadzają w błogi nastrój. Dodatkowo Morze Martwe 

i zawarte w jego wodach minerały skutecznie redukują zmia-

ny łuszczycowe [51]. Najpopularniejsze ośrodki zajmujące się 

talasoterapią znajdują się we Francji, Grecji, w okolicach base-

nu Morza Śródziemnego oraz u wybrzeży Afryki Południowej. 

Działanie antycellulitowe

Jednym z podstawowych zastosowań alg w kosmetologii jest 

terapia cellulitu. Algi Fucus serratus są bogatym źródłem jodu, 

kwasów tłuszczowych i antyoksydantów. Zawartość jodu 

w tych glonach wynosi 1400-2500 μg/g-1 suchej masy. Jest 

on istotnym składnikiem hormonów tarczycy kontrolujących 

metabolizm. Kąpiele z wykorzystaniem glonów skutecznie 

nasycają organizm jodem poprzez skórę i układ oddechowy 

podczas wdychania oparów kąpieli [52].

Fukoidan ekstrahowany głównie z alg Fucus vesiculosus 

(Fot. 4) znacząco wpływa na wydzielanie lipazy lipoproteino-

wej, która rozkłada tłuszcz zawarty w adipocytach, a ten może 

zostać wydalony z organizmu [53]. Dzięki temu działaniu z po-

wodzeniem stosowany jest w niwelowaniu objawów cellulitu. 

Podobne efekty przynosi mieszanka wodnych ekstraktów Fu-

cus vesiculosus, Fucus lumbricalis i retinolu [54].

Fot. 4 Fucus vesiculosus  Źródło: [IV]              Fot. 5 Laminaria digitata  Źródło: [V]

Laminaryna ogranicza transformację preadipocytów w adipo-

cyty, przez co spowalnia powstawanie lipodystrofii. Poprawia 

mikrokrążenie, działa ochronnie na ściany naczyń poprzez 

ich uelastycznienie. Glony Laminaria digitata charakteryzują 

się dużą zawartością tego związku [55].

Dieta i suplementacja diety

W pracy kosmetologa niezwykle ważne jest, aby prócz umie-

jętności odpowiedniego dostosowania i wykonywania sku-

tecznych zabiegów upiększających umieć kompleksowo za-

dbać o swojego klienta. Wiedza z zakresu żywienia, która jest 
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przekazywana w miłej atmosferze towarzyszącej wykonywa-

nym zabiegom ma szansę utrwalić się w świadomości klien-

ta, a wykorzystana w codziennym życiu przyniesie zdrowie, 

piękny wygląd sylwetki i skóry [56]. Niezbędne nienasycone 

kwasy tłuszczowe NNKT pozyskiwane z alg wykorzystywane 

są jako dodatek do mieszanek dla niemowląt oraz w produk-

cji suplementów odżywczych, a β-karoten pozyskiwany z alg 

rodzaju Dunaliella [39] stanowi skuteczny składnik o działaniu 

witaminowym i fotochronnym [57] i jest dostępny w formie 

1-20% emulsji, biomasy sproszkowanej oraz suszonej [36]. Re-

gularna suplementacja astaksantyną odwraca zmiany skór-

ne spowodowane starzeniem, zmniejsza złuszczanie rogo-

wej warstwy naskórka, redukuje obecność drobnoustrojów. 

Astaksantyna ze względu na silne właściwości antyoksydacyj-

ne hamuje skutki stresu oksydacyjnego w organizmie, który 

negatywnie wpływa na prezencję skóry [58]. Spirulina (Arth-

rospira) (Fot. 1) jest doskonałym uzupełnieniem diety. Stanowi 

źródło pełnowartościowego białka, minerałów (fosfor, magnez, 

żelazo, wapń, sód, potas) i witamin w przyswajalnej formie. 

Ma korzystny wpływ na procesy metaboliczne, detoksyku-

je organizm, przez co pozytywnie wpływa na wygląd skóry. 

Wspomaga funkcjonowanie nerek i wątroby, obniża poziom 

cholesterolu we krwi [59]. 

Przegląd najczęściej przetwarzanych alg i surowców z nich 

pozyskiwanych stosowanych w przemyśle kosmetycznym

Zawartość poszczególnych substancji aktywnych w algach 

różni się w zależności od gatunku. Składniki wykorzystywane 

są w przemyśle kosmetycznym, spożywczym i farmaceutycz-

nym. Opis gatunków o uznanej roli przedstawiono w tabeli 2.

Fot. 6 Ulva lactuca  Źródło: [VI]         Fot. 7 Undaria pinnatifida  Źródło: [VII]

PODSUMOWANIE

Glony mimo swojej prostej budowy są organizmami wyma-

gającymi jeszcze wielu badań. Kierunki ich wykorzystania są 

wielorakie, a badania wciąż wskazują nowe możliwości. Dla 

przemysłu kosmetycznego stanowią bogate źródło składni-

ków aktywnych. Wykazują działanie wspomagające natu-

ralną barierę lipidową naskórka, służą osobom narażonym 

na szkodliwe czynniki środowiskowe, w tym dym tytoniowy 

czy zanieczyszczenia atmosferyczne. Zastosowanie w pre-

paratach „anti pollution” wynika między innymi z zawartości 

antyoksydantów, czynników UV protekcyjnych i poprawia-

jących barierę naskórkową. Popularność zdobywa fukoidan 

– substancja, która wspomaga wydalanie zawartości komórek 

tłuszczowych, przez co działa wspomagająco w terapii cellu-

litu. Jod wpływa na aktywność lipaz i poprawia procesy lipo-

lityczne. Dzięki takiemu połączeniu, wyszczuplające 

działanie alg jest wielokierunkowe. Sorbitol i D-man-

nitol regulują pracę gruczołów łojowych, wspomagają 

przez to leczenie trądziku. 

Ciekawym sposobem wykorzystania surowców 

z alg są zabiegi talasoterapii. Kąpiele w algach stanową 

skuteczną metodę uzupełniania jodu w organizmie. 

Dieta bogata w glony zaspokaja zapotrzebowanie 

na białko, aminokwasy egzogenne, minerały i wita-

miny. Suplementy z dodatkiem suszonej plechy lub 

pojedynczymi składnikami aktywnymi pozyski-

wanymi z alg polecane są w różnych dysfunkcjach. 

Mogą być użyteczne jako składnik wspomagający 

odchudzanie dzięki zawartości jodu aktywującego 

przemiany metaboliczne, jak i przez składniki regu-

lujące pasaż jelitowy. 

Wiedza na temat alg i surowców z nich pozyskiwa-

nych jest duża, lecz wciąż niewystarczająca. Potrzeba 

wielu badań, aby móc w pełni poznać potencjał tych 

organizmów i zacząć je w pełni wykorzystywać.
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