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STRESZCZENIE
Rokitnik zwyczajny jest rośliną bogatą w liczne 
składniki biologicznie aktywne, takie jak wi-
taminy, flawonoidy, karotenoidy, nienasycone 
kwasy tłuszczowe oraz makro- i mikroelementy, 
mające korzystny wpływ na zdrowie człowieka. 

Celem pracy było przedstawienie właściwo-
ści prozdrowotnych oraz możliwości zastoso-
wania oleju z rokitnika w terapii wielu schorzeń, 
w tym skóry. 

Olej rokitnikowy, z uwagi na korzystny wpływ 
na skórę, jest popularnym składnikiem wielu ko-
smetyków pielęgnacyjnych, szczególnie do skór 
problematycznych oraz szybko starzejących się.

Słowa kluczowe: rokitnik zwyczajny, olej 
rokitnikowy, kwasy tłuszczowe, karoten, 
pielęgnacja skóry

ABSTRACT
Sea buckthorn is a plant rich in many biologically ac-
tive ingredients, such as vitamins, flavonoids, carot-
enoids, and unsaturated fatty acids as well as macro- 
and microelements, which have a beneficial effect on 
human health.

The aim of the study was to present the health-pro-
moting properties of sea buckthorn oil and the pos-
sibility of using it in the treatment of many diseases, 
including those of the skin.

Sea buckthorn oil, due to its beneficial effect on 
the skin, is a popular ingredient in many skincare 
cosmetics, especially for problematic skins and fast-
aging ones.

Keywords: sea buckthorn, sea buckthorn oil, fatty 
acids, carotene, skin care
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WSTĘP
Udowodniono, że oleje roślinne mogą nie tylko 
zapobiegać wielu schorzeniom lecz także sku-
tecznie je leczyć. Z rokitnika zwyczajnego (Hippo-
phaë rhamnoides L.) pozyskiwany jest olej, który 
odznacza się unikalnym składem kwasów tłusz-
czowych, fosfolipidów, a także garbników, cu-
krów, kwasów organicznych oraz witamin cenio-
nych w kosmetologii. Substancje aktywne w nim 
zawarte wykazują szerokie spektrum działania 

przeciwdrobnoustrojowego, przeciwzapalne-
go, przeciwstarzeniowego. Olej z rokitnika jest 
stosowany w przemyśle kosmetycznym jako 
składnik preparatów do skóry dojrzałej, suchej 
i wrażliwej, a także naczyniowej i z trądzikiem. 
Natomiast w dermatologii wykorzystywany jest 
w leczeniu chorób skóry stanowiących problem 
terapeutyczny, psychologiczny i społeczny. 

Zastosowanie  
oleju z rokitnika w kosmetologii
Application of sea buckthorn in cosmetology
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FITOTERAPIA
Pojęcie fitoterapii pochodzi z języka greckiego i składa się 
z dwóch członów etymologicznych. Pierwszy z nich – φυτόν 
( fitón) oznacza roślinę, a drugi człon oznacza terapię. Sło-
wo terapia wywodzi się z greckiego słowa therapeuéin, co 
oznacza „opiekować się, oddawać cześć” –  w kontekście 
leczenia. Tak więc terapia jest oddziaływaniem na czło-
wieka bez użycia środków farmakologicznych czy chirur-
gicznych. Jest procesem zaplanowanym, nakierowanym 
na jednostki z różnorodnymi zaburzeniami, obejmującym 
różne płaszczyzny działania terapeuty. Fitoterapia wiąże 
się bardzo ściśle z poszukiwaniem nowych leków roślin-
nych oraz odkrywaniem nowych zastosowań fitoterapeu-
tycznych znanych i sprawdzonych roślin leczniczych, na 
przykład na podstawie danych etnofarmakologicznych [1].
Fitoterapia jest uznaną gałęzią współczesnej medycy-
ny, opiera się bowiem na składnikach roślinnych, o udo-
kumentowanej odpowiednimi badaniami skuteczności 
i bezpieczeństwie stosowania. Nowoczesna fitoterapia 
wydzieliła się z tradycyjnego ziołolecznictwa w latach 
90 XX wieku w oparciu o wyniki badań nad roślinami lecz-
niczymi. Jednak różnica między ziołolecznictwem a nowo-
czesną fitoterapią opiera się na surowcach ziołowych oraz 
na testach farmakologicznych i badaniach klinicznych, 
które zweryfikowały i potwierdziły aktywność leczniczą 
roślin. Wyjaśnienie mechanizmów działania, obiektywna 
ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa wielu substancji 
roślinnych, przyczyniły się do opracowania monografii 
trzech komisji: Komisji Europejskiej KE (European Comis-
sion), Europejskiej Spółdzielni Naukowej do spraw Fitotera-
pii ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) 
oraz Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health 
Organization). Prace te stanowią podstawę do ukierunko-
wanego stosowania czynnych składników roślinnych. 

Surowce roślinne występują w produktach pielęgnacyj-
nych, upiększających oraz leczniczych, zarówno w roli no-
śników jak i składników aktywnych. Kosmetyki zawiera-
jące ekstrakty roślinne są łagodniejsze, tym samym lepiej 
przyswajalne przez skórę niż produkty oparte na synte-
tycznych substancjach [2]. 

Fitoterapia  zajmuje się wyodrębnianiem z roślin czy-
stych substancji o określonych właściwościach farmakolo-
gicznych i znanych cechach fizykochemicznych. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat wyizolowano z roślin liczne czyn-
ne związki farmakologicznie, które znalazły zastosowanie 
w lecznictwie. Pozyskiwanie ich odbywa się za pomocą 
ekstrakcji jako procesu rozdzielczego opartego na zjawi-
sku dyfuzji [1].

Oleje roślinne są uzyskiwane przez ekstrakcję mecha-
niczną lub tłoczenie na zimno różnych części roślin, naj-
częściej nasion, owoców i pestek. Dzięki tej metodzie oleje 
roślinne stały się cennym zbiorem wszelkich niezbędnych 
dla organizmu związków, stając się tym samym podstawo-
wymi składnikami wysokiej jakości kosmetyków do pielę-
gnacji skóry i włosów. Największe działanie kosmetyczne 
wykazują zawarte w trójglicerydach nienasycone kwasy 
tłuszczowe, a zwłaszcza należące do grupy niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT (EFA – essen-
tial fatty acid) kwasy omega-6 i omega-3. W pielęgnacji cery 
szczególnie ważne są oleje z wysoką zawartością kwasu li-
nolowego (ω-6) i α-linolenowego (ω-3), bowiem to właśnie 
one są najmniej komedogenne i tym samym ograniczają 
powstawanie zaskórników. Dodatkowo oba te związki mają 
zdolność wbudowywania się w elementy tłuszczowe błon 
komórkowych oraz regenerują uszkodzoną barierę lipido-
wą naskórka i ograniczają utratę wody. Nienasycone kwasy 
tłuszczowe mają duże znaczenie w pielęgnacji skóry oraz 
w leczeniu wielu dermatoz, m.in. atopowego zapalenia skó-
ry [3]. Przykładem dobroczynnego działania oleju roślin-
nego jest olejek pozyskany z rokitnika zwyczajnego.

ROKITNIK ZWYCZAJNY 
Rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides L.) należy do 
gatunku krzewu z rodziny oliwnikowatych (Elaeagnaceae), 
szeroko rozpowszechniony na całym świecie [4]. W stanie 
naturalnym występuje w Europie i Azji. Rokitnik zwyczajny 
kojarzony jest zwykle z regionem nadmorskim, gdzie po-
rasta wydmy tworząc gęste zarośla. W Polsce, poza rokit-
nikiem dziko rosnącym, rokitnik uprawiany jest na plan-
tacjach towarowych. Jego łacińska nazwa wywodzi się od 
greckich słów: hippos – koń oraz pháo – lśniący. Rośnie jako 

Tabela 1 Skład chemiczny olejku z rokitnika

Substancja aktywna Zawartość
Kwasy omega-6 34-40%

Kwasy omega-3 23-36%

Kwasy omega-9 15-20%

Sterole 57-76%

Cukry ogółem 4,94-5,72%

Cukry redukujące 1,59-1,83%

Białko 0,92-1,15%

Składniki mineralne 0,32-0,43%

Błonnik 3,87-4,25%

Związki fenolowe 128,66-282,75 mg/100 g

Karotenoidy 16-28 mg/100 g

Fosfolipidy 123,40-181,16 mg/100 g

Tokoferole 110 mg/100 g

Witamina A 200 mg/100 g

Witamina C 28-201 mg/100 g

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3, 5, 13-15]
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krzew lub niskie drzewo osiągające 5-8 m, zwykle na sta-
nowiskach dobrze nasłonecznionych. Rokitnik zwyczajny 
ma pojedyncze, wąskie, lancetowate liście o długości około 
8 cm, koloru srebrzystoszarego. Nasiona są ciemnobrą-
zowe, błyszczące, jajowate bądź eliptyczne, o wymiarach 
2,8-4,2 mm. Owoce rokitnika mają kwaskowaty smak, 
barwę pomarańczową, owalny kształt (średnica około 
5-7  mm) z jednym pestkowatym nasieniem, leżą gęsto 
ułożone na krótkich szypułkach wzdłuż pędów [5-7]. Zna-
czenie użytkowe mają przede wszystkim owoce, z których 
można wytwarzać soki i oleje oraz liście wykorzystywane 
do przygotowywania leczniczych naparów i ekstraktów 
[8]. Pomimo walorów wizualnych rokitnik zwyczajny jest 
rośliną niezwyczajną, bo zawierającą wiele cennych skład-
ników odżywczych oraz substancji bioaktywnych [5, 6]. 
Do chwili obecnej w owocach rokitnika zidentyfikowano 
ponad 200 substancji o właściwościach lipo- i hydrofilnych. 
Owoce rokitnika są bogatym źródłem składników odżyw-
czych: białek, tłuszczów, węglowodanów oraz substancji 
biologicznie aktywnych: witamin, karotenoidów, flawono-
idów, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wolnych 
aminokwasów i składników mineralnych [9-12, 14].

OLEJ ROKITNIKOWY – SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI
Olej rokitnikowy pozyskiwany jest z miąższu lub nasion 
owoców rokitnika. Miąższ owoców zawiera 15-20% oleju, 
natomiast nasiona zawierają 8-20% [9, 13]. Skład chemicz-
ny zależy od cech morfologicznych, tj. wielkości i odmiany 
owoców, dojrzałości, wybarwienia, warunków klimatycz-
nych, a także czasu i metody zbioru, jak i przetwarzania [8]. 
Przykłady substancji występujących w różnych częściach 
strukturalnych oleju rokitnikowego zestawiono w tabeli 1.
Olej z rokitnika odznacza się unikalnym składem kwasów 
tłuszczowych. Pozyskiwany z nasion zawiera duże ilo-
ści kwasów omega-6 (ok. 34-40% kwasu α-linolenowego), 
omega-3 (23-36%) oraz palmitynowego (ok. 26,3%) [9, 15]. 
Natomiast olej z pulpy bogaty jest w kwasy tłuszczowe 
z grupy omega-7, głównie w wysokim stężeniu kwasu pal-
mitynooleinowego będącego naturalnym składnikiem li-
pidów skóry. Kwas oleinowy omega-9 występuje zarówno 
w oleju z miąższu owoców (10-26%), jak i w oleju pozyski-
wanym z nasion rokitnika (15-20%) [13, 15]. Z uwagi na 
dużą zawartość kwasów, olej rokitnikowy wykazuje działa-
nie kardioprotekcyjne i przeciwnowotworowe [5]. Nasiona 
rokitnika są dobrym źródłem steroli, ich całkowita zawar-
tość mieści się w granicach od 1200 do 1800 mg/kg suchej 
masy, z czego 57-76% przypada na ß-sitosterol o działaniu 
przeciwzapalnym [14].

W skład oleju wchodzą ponadto cenione w kosmetologii 
fosfolipidy, a także garbniki, cukry, kwasy organiczne oraz 
witaminy [13, 16]. W zależności od odmiany rośliny, ilość wi-
taminy C waha się między 28 a 201 mg/100 g świeżych owo-
ców. Witamina C, której zawartość jest 15 razy wyższa niż 
w owocach pomarańczy (ok. 695 mg/100 g) działa przeciw-
utleniająco i chroni przed szkodliwym promieniowaniem 
UVA i UVB. Wyrównuje również koloryt skóry [3]. Witamina 
C w rokitniku jest bardzo trwała i jej zawartość nie zmniej-
sza się w czasie obróbki termicznej rośliny, gdyż rokitnik nie 
posiada enzymów rozkładających tę witaminę [17]. 

Olej rokitnikowy jest bogatym źródłem przeciwutle-
niaczy, w tym tokoferoli, tokotrienoli (witaminy E) i ka-
rotenoidów [13,  16]. Zawartość tokoferoli wynosi średnio 
110  mg/100  g owoców. Obecność witaminy E w postaci 
tokoferoli oraz minerałów i flawonoidów wzmacnia ścia-
ny naczyń włosowatych [3]. Witamina A występująca 
w postaci karotenoidów (około 200 mg/100 g), zapewnia 
regenerujące i przeciwzmarszczkowe właściwości oleju. 
W owocach, od 15 do 55% wszystkich związków z tej grupy 
stanowi β-karoten. Występujące głównie w miąższu owo-
ców karotenoidy nadają pomarańczową barwę owocom 
oraz zapewniają intensywne zabarwienie i stabilność oleju. 
W mniejszych stężeniach występuje również α- i β-karoten, 
likopen, zeaksantyna oraz kantaksantyna. W owocach 
rokitnika, które swą intensywną barwę zawdzięczają ich 
bogatej mieszaninie, zidentyfikowano 39 barwników ka-
rotenoidowych spośród 600 [13, 18-20]. Poziom karoteno-
idów to około 16-28 mg/100 g świeżych owoców [13, 20]. 
Kishimoto i wsp. analizując zawartość karotenoidów w ole-
ju z rokitnika zwyczajnego zidentyfikowali, że β-karoten 
stanowił ok. 13% puli karotenoidów [19]. Zawartość ka-
rotenoidów w tym β-karotenu, γ-karotenu, likopenu oraz 
tlenowych pochodnych karotenów różni się w zależności 
od źródła pozyskiwania oleju [13, 20]. Kishimoto i wsp. 
w swoich badaniach wykazali charakterystyczne różni-
ce pod względem zawartości karotenoidów [13, 18-20]. 
Przykładowo lipidy w owocach rokitnika, a wraz z nimi 
barwniki karotenoidowe, gromadzone są w różnych czę-
ściach owocu. Zawartość karotenoidów w oleju z miąższu 
owoców rokitnika (330-370 mg/100 g) jest znacznie wyż-
sza w porównaniu z ilością karotenoidów oznaczanych 
w oleju z nasion (50-85 mg/100 g) [19]. Jak zauważają Ku-
mar i wsp., ekstrakty olejowe z rokitnika zwyczajnego mają 
większy potencjał antyoksydacyjny niż wodne, z uwagi na 
zawartość rozpuszczalnych w nich karotenoidów [9, 13]. 
Analiza profilu karotenoidowego wykonywana jest po-
wszechnie z wykorzystaniem zarówno spektrofotometrii, 
jak i wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (high 
performance liquid chromatography). Uważa się, że metody 
spektrofotometryczne nie są wiarygodne w przypadku 
próbek zawierających mieszaninę karotenoidów. Stąd też 
wynikać mogą różnice w badaniach z wykorzystaniem obu 
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metod. Kruczek i wsp. podają, iż ogólna zawartość karo-
tenoidów oznaczonych w owocach rokitnika z wykorzysta-
niem spektrofotometrii mieści się w przedziale od 7,8 do 
43,1 mg/100 g świeżych owoców, w zależności od odmiany 
[21]. Z kolei wyniki badań metodą HPLC wskazują na za-
wartość karotenoidów w świeżych owocach w granicach 
1,9-29,0 mg/100 g [9, 13, 21].

W preparatach kosmetycznych β-karoten znajduje za-
stosowanie jako składnik o działaniu przeciwrodnikowym, 
promieniochronnym (wskaźnik ochrony przeciwsłonecz-
nej SPF »sun protection factor« wynosi poniżej 2), przeciw-
starzeniowym, ale także przeciwtrądzikowym i regu-
lującym wydzielanie sebum. Stanowi ponadto składnik 
kosmetyków przeznaczonych do opalania, poprawiających 
koloryt oraz nadających skórze charakterystyczny odcień 
opalenizny [13, 22]. 

ZASTOSOWANIE OLEJU ROKITNIKOWEGO 
W PIELĘGNACJI SKÓRY
Liczne badania wskazują na lecznicze i kosmetyczne zna-
czenie oleju rokitnikowego [16, 23-25, 29]. Dobrze wchła-
niający się, niepozostawiający uczucia tłustości olej ro-
kitnikowy wykazuje działanie odnawiające, odżywcze, 
przeciwzmarszczkowe, przeciwzapalne i promieniochron-
ne. Ze względu na dużą zawartość witaminy C, flawonów 
i flawonoidów w owocach, rokitnik jest cennym składni-
kiem preparatów likwidujących przebarwienia skóry, wy-
korzystywany jest do produkcji preparatów do opalania 
jako naturalny filtr przed promieniowaniem ultrafioleto-
wym UVA i UVB. Lipidy i białka komórek skóry są najbar-
dziej narażone na szkodliwe promieniowanie ultrafioleto-
we zawarte w świetle słonecznym. Gęgotek i wsp. w swoim 
badaniu wykazały, że olej z rokitnika częściowo zapobiega 
indukowanemu promieniowaniem UV wytwarzaniu reak-
tywnych form tlenu ROS (reactive oxygen species) i podnosi 
poziom nieenzymatycznych przeciwutleniaczy, takich jak 
glutation zredukowany GSH (reduced glutathione), tioredok-
syna (Trx) oraz witaminy E i A [26].

Olej z rokitnika jest znanym, naturalnym składnikiem 
przeznaczonym do pielęgnacji skóry dojrzałej, suchej 
i wrażliwej, a także naczyniowej i z trądzikiem [13, 16, 
21]. Jest stosowany w przemyśle kosmetycznym jako 
składnik preparatów do skóry dojrzałej. Najczęściej wy-
stępuje w produktach przeciwzmarszczkowych i prze-
ciwstarzeniowych, ponieważ jest doskonałym przeciw-
utleniaczem, ujędrnia i uelastycznia skórę wygładzając 
zmarszczki [23].

Olej z nasion i owoców rokitnika znajduje także zastoso-
wanie w dermatologii, w leczeniu łuszczycy [24, 25], ato-
powego zapalenia skóry AZS, tocznia rumieniowatego, trą-
dziku [27] oraz przewlekłych dermatoz [9, 13]. Yang i wsp. 
w swoim badaniu przeprowadzonym na grupie 16 pacjen-
tów z AZS wykazali, że spożywanie przez 4 miesiące 5 gra-
mów oleju z rokitnika pozyskanego z miąższu nieznacznie 
zwiększa udział kwasu dokozapentaenowego i zmniejsza 
udział kwasu palmitynowego w glicerofosfolipidach skóry 
[28]. Oleje z rokitnika zawierają wysokie stężenie kwasu 
palmitynowego, odpowiedzialnego za szybsze gojenie się 
ran i regenerację naskórka. Jung i wsp. w badaniu własnym 
na pacjentach z umiarkowanym trądzikiem zaobserwowa-
li, że po 10 tygodniach suplementacji kwasem tłuszczowym 
omega-3 (2000 mg kwasu eikozapentaenowego i kwasu do-
kozaheksaenowego) lub kwasem γ-linolowym (400 mg ole-
ju z ogórecznika lekarskiego), zmiany zapalne i niezapalne 
trądziku uległy znacznemu zmniejszeniu [29]. Kwas linolo-
wy występujący w oleju z rokitnika odgrywa znaczącą rolę 
w skórze. Wzmacnia barierę lipidową naskórka w suchej 
skórze i chroni przed transepidermalną utratą wody. Jest 
również naturalnym składnikiem sebum [30]. U pacjen-
tów ze skłonnością do trądziku zauważono zmniejszenie 
zawartości kwasu linolowego w sebum, w wyniku czego 
narasta tworzenie się zaskórników [31].

Związki polifenolowe znajdujące się we wszystkich 
częściach rokitnika zwyczajnego stanowią główną grupę 
związków bioaktywnych wykazujących działanie przeciw-
bakteryjne oraz przeciwwirusowe [7]. W badaniu przepro-
wadzonym przez Khan i wsp. zaobserwowano, że olejek 
z rokitnika posiada nieznacznie wyższą aktywność prze-
ciwbakteryjną w porównaniu do ekstraktów ze strączyńca 
cewiastego (Cassia fistula) przeciwko bakteriom P. acne i S. 
epidermidis [30].

Olejek rokitnika jest również odpowiedni w pielęgnacji 
suchej, szorstkiej, łuszczącej się i swędzącej skóry. Boca 
i wsp. ocenili wpływ oleju z rokitnika na zmiany łuszczyco-
we pacjentów wcześniej nieleczonych i wykazali poprawę 
w stopniu zaawansowania łuszczycy w skali PASI (Psoriasis 
area and severity index) [25].

Olej jest skuteczny w leczeniu dermatoz i wszelkich cho-
rób skóry oraz wspomaga proces granulacji trudno goją-
cych się ran. W Mongolii, Rosji i Chinach olej z miazgi sto-
suje się miejscowo w leczeniu oparzeń skóry. Wykazano, że 
stymuluje gojenie się ran (w tym ran martwiczych), wpły-
wa na regenerację i procesy tworzenia nowego zdrowego 
naskórka, a ponadto na syntezę kolagenu [32]. 
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Sprawdza się w kosmetykach do każdego typu cery oraz 
w kosmetykach do pielęgnacji ciała i włosów. Dostępny jest 
w postaci gotowych preparatów (balsamów, kremów, mle-
czek itd.), bądź w formie płynnej do samodzielnej produk-
cji kosmetyków. Stosuje się go jako środek kojący po zabie-
gach kosmetycznych np. peelingach, kąpielach, maskach, 
zabiegach depilacji. Olejek z rokitnika wzmacnia struktu-
rę włosów, dlatego jest stosowany jako skuteczny środek 
przeciw wypadaniu włosów, w przypadku łupieżu, a nawet 
łysieniu. Jego obecność w szamponach, odżywkach do 
włosów lub preparatach używanych po farbowaniu wspo-
maga regenerację zniszczonych włosów, przywraca ich 
elastyczność i zapewnia gładkość [32]. 

PODSUMOWANIE
Rokitnik uważany jest za wartościową roślinę, ze względu 
na bogactwo związków aktywnych biologicznie zawartych 
w jego owocach. Olej rokitnikowy jest popularnym skład-
nikiem recepturowym wielu kosmetyków pielęgnacyjnych 
z uwagi na korzystny wpływ na skórę. Zbilansowany skład 
kwasów tłuszczowych oraz zawartość licznych witamin, 
uzasadniają jego częste stosowanie w produktach kosme-
tycznych do pielęgnacji suchej, łuszczącej się lub szybko 
starzejącej się skóry. 
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