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STRESZCZENIE
Starzenie się skóry jest procesem nieuniknionym, 
a największy wpływ na jego postęp mają promie-
nie ultrafioletowe. Innymi czynnikami wpływają-
cymi na proces starzenia są: składniki odżywcze, 
sucha skóra, palenie, hormony i grawitacja. 

Dostępne preparaty  kosmetyczne o działaniu 
przeciwstarzeniowym zawierają wiele substan-
cji, między innymi: kinetynę, retinoidy, filtry 
przeciwsłoneczne, składniki ziołowe  oraz prze-
ciwutleniacze. W ostatnich latach cząsteczki te 
zostały sformułowane jako nośniki w postaci 
nanocząstek, są nimi: układy pęcherzykowe, 
nanocząstki polimerowe i lipidowe, nanoemul-
sje, dendrymery i fulereny. 

W artykule dokonano przeglądu aktywnych 
składników kosmetycznych oraz miejscowych 
sposobów ich dostarczania opartych na nano-
technologii. 

Słowa kluczowe: starzenie się skóry, 
przeciwutleniacze, przeciwstarzeniowe, 
nanonośniki 

ABSTRACT
Skin aging is an unavoidable process, and ultraviolet 
rays have the greatest impact on its progression. Oth-
er factors affecting the aging process are: nutrients, 
dry skin, smoking, hormones and gravity.

Available anti-aging cosmetics contain many sub-
stances, including: kinetin, retinoids, sunscreens, 
herbal ingredients and antioxidants. In recent years, 
these have been formulated as carriers in the form of 
nanoparticles, such as alveolar systems, polymer and 
lipid nanoparticles, nanoemulsions, dendrimers and 
fullerenes.

The article reviews active cosmetic ingredients 
and local delivery methods based on nanotechnology.

Keywords: skin aging, antioxidants, anti-aging, 
nanocarriers
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WPROWADZENIE
Skóra jest największym organem ciała i stano-
wi 16% masy ciała [1, 2]. Ludzka skóra ma wiele 
funkcji, w tym największą z nich jest ochrona 
narządów wewnętrznych przed urazami fizycz-
nymi i chemicznymi. Ponadto ma ona na celu 
ochraniać organizm przed promieniami ultra-
fioletowymi, zapobiegać przedostawaniu się mi-
kroorganizmów, a także zapobiegać utracie wody 

i elektrolitów [3, 4]. Odgrywa ona także aktywną 
rolę jako bariera fizyczna, biochemiczna oraz im-
munologiczna [4, 5]. Skóra składająca się z trzech 
warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki pod-
skórnej, pełni rolę bariery przed przenikaniem 
większości związków chemicznych [6, 7].

Przeciwstarzeniowe substancje 
czynne oraz metody aplikacji  
oparte na nanotechnologii 
Anti-aging active substances and application methods  
based on nanotechnology
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PROCESY STARZENIA
Starzenie się jest konsekwencją zarówno uwarunkowania ge-
netycznego, jak i wpływu środowiska zewnętrznego, klasyfi-
kowane jest jako nieodłączne (chronologicznie) i zewnętrzne 
(fotostarzenie). 

Skóra jest pierwszym narządem, w którym obserwuje 
się oznaki starzenia [8]. Procesy starzenia zachodzą samo-
istnie, jednakże w zależności od regulacji genetycznej oraz 
wpływu toksyczności przebiegają one inaczej [9]. Czynniki, 
które odgrywają ważną rolę w starzeniu, można podzielić 
na cztery podstawowe kategorie: 
• biologiczne – uwarunkowane genetycznie i niezmienne, 
• środowiskowe – narażenie na światło słoneczne, zanie-

czyszczenie lub nikotynę,
• mechaniczne – powtarzające się ruchy mięśni, 
• różne – do których zalicza się: dietę, zachorowalność, 

wzorce snu i zdrowie psychiczne [10].

Starzenie się skóry jest procesem złożonym, wieloczyn-
nikowym zjawiskiem zarówno wewnętrznym, jak i ze-
wnętrznym [11]. Te równoległe procesy przyczyniają się 
do utraty integralności strukturalnej i fizjologicznej funk-
cji skóry. Środowiskowe czynniki takie jak promieniowa-
nie ultrafioletowe, palenie papierosów, zanieczyszczenie 
środowiska i naturalny proces starzenia przyczyniają się 
do tworzenia wolnych rodników tlenowych i wpływają na 
proces zapalny skóry [12].

Starzenie wewnętrzne, zależne od czasu naturalnego sta-
rzenia, to okres, który zaczyna się od spowolnienia odnowy 
komórek (przyczyny chronologiczne i genetyczne), z czasem 
zmniejsza się potencjał podziałowy keratynocytów i spada 
ilość fibroblastów, powodując szybkie starzenia się, tkanka 
staje się twardsza i pojawiają się zmarszczki [11]. Ponadto 
wewnętrzne starzenie prowadzi do zmniejszenia podskór-
nej tkanki tłuszczowej. Utrata wsparcia tkanki tłuszczowej 
powoduje zwiotczenie skóry. Z powodu utraty wyściółki, 
skóra jest bardziej podatna na siniaki [13]. Starzenie ze-
wnętrzne, nazywane fotostarzeniem, może wystąpić przy 
narażeniu na czynniki środowiskowe takie jak: warunki 
klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, promieniowanie 
słoneczne lub nieświadome użycie produktów zawierają-
cych substancje fotouczulające, które wchodzą w kontakt 
ze skórą. Ekspozycja skóry na promienie UV niszczy tkankę 
kolagenową i sieć elastyny powodując tworzenie wolnych 
rodników. W ten sposób odnawianie komórek zmniejsza się, 
występują przebarwienia, suchość i zmarszczki [11]. Starze-
jąca się w taki sposób skóra wydaje się pomarszczona, obwi-
sła, a ponadto z łatwością można zaobserwować nierówno-
mierną pigmentację skóry [14]. 

W produktach kosmetycznych różne składniki aktywne, jak 
np. witamina A, K, mogą być stosowane w celu opóźniania 
oraz leczenia starzenia się skóry. Środki te można pogrupo-
wać na: przeciwutleniacze, składniki ziołowe, retinoidy, kwa-
sy naturalne i ich pochodne oraz filtry słoneczne [15]. 

Zapobiegają one inicjowaniu kaskady reakcji fotouszka-
dzających wywołanej przez promieniowanie UV i wykazu-
ją następujące działania ochronne:
• hamują uszkodzenia macierzy pozakomórkowej ECM 

(extracellular matrix) poprzez inhibicję nadmiernej eks-
presji MMP (matrix metalloproteinase),

• wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwrodnikowe 
i  fotoprotekcyjne. 

SUBSTANCJE AKTYWNE  
O DZIAŁANIU PRZECIWSTARZENIOWYM 
Miejscowe dostarczanie składników aktywnych w celu 
skutecznej terapii zależy od dwóch głównych kryteriów 

– po pierwsze muszą dotrzeć w konkretne miejsce, po dru-
gie, mają za zadanie pozostać w miejscu działania [16, 17]. 

Skóra jest łatwo dostępnym narządem do miejscowej 
aplikacji preparatów leczniczych. Jednocześnie stanowi 
największą barierę ograniczającą proces przenikania 
składników aktywnych   [16, 18]. Konwencjonalne prepa-
raty do stosowania miejscowego, które zwykle wymagają 
stosowania maści lub kremów, mają pewne ograniczenia 
[19]. Konieczne jest wysokie stężenie składników aktyw-
nych w celu skutecznego ich dostarczania w dane miejsce. 
Może to powodować reakcje toksyczne, takie jak podraż-
nienie lub reakcje alergiczne. Inne zagrożenia obejmują 
niekontrolowane parowanie substancji czynnej i nieprzy-
jemny zapach [20]. Farmakokinetyczne dane wskazują 
również niską absorpcję leku, którą można zaobserwo-
wać w powszechnie stosowanych preparatach pielęgna-
cyjnych. Ponadto stosowanie miejscowych leków czasami 
powoduje brak pozytywnej reakcji z powodu problemów 
z tłustością i lepkością, które często związane są z ma-
ściami. U niektórych osób stosuje się środki zwiększające 
penetrację preparatu, do których zalicza się pochodną di-
metylosulfotlenku lub glikol propylenowy. Zastosowanie 
tych substancji w celu wzmocnienia penetracji w formu-
lacjach powoduje zwiększoną szybkość transportu leku 
przez barierę naskórkową i równocześnie nasila niepo-
żądane efekty ze względu na zwiększony poziom danego 
preparatu we krwi. Raporty wskazują, że podrażnienie 
naskórka preparatami zawierającymi pochodne dimety-
losulfotlenku lub glikol propylenowy powoduje toksycz-
ne skutki uboczne tych związków i wpływa znacząco na 
kwestionowanie ich zastosowania w miejscowym poda-
waniu leków [16, 18]. 
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Biologiczne regulatory wzrostu takie jak np. hormon wzro-
stu roślin kinetyna – N-6-furfuryladenina (Kin) są silnymi 
przeciwutleniaczami. Kinetyna chroni przed uszkodzeniem 
oksydacyjnym spowodowanym promieniowaniem słonecz-
nym, opóźnia procesy starzenia i zmniejsza zmarszczki 
związane ze starzeniem się skóry [21]. Zarówno czynniki 
upływającego czasu, jak i środowisko wpływają na proces 
starzenia się skóry, w tym na pogorszenie struktury skóry 
właściwej. Czynniki wzrostu pełnią rolę stymulantów syn-
tezy składników ECM dla słabo odnawiających się struktur 
w skórze dotkniętej starzeniem [2]. W produktach kosme-
tycznych, czynniki wzrostu wykorzystuje się jako skład-
niki aktywne. Najbardziej popularne są: czynniki wzrostu 
pochodzenia płytkowego PDGF (platelet-derived growth fac-
tor), czynnik wzrostu śródbłonka naczyń VEGF (vascular 
endothelial growth factor), naskórkowy czynnik wzrostu EGF 
(epidermal growth factor), transformujący czynnik wzrostu 
TGFß (transforming growth factor beta), fibroblastowy czyn-
nik wzrostu ( fibroblast growth factor) i insulinopodobny 
czynnik wzrostu IGF (insulin-like growth factor).

Ekstrakty ziołowe
Ekstrakty ziołowe stosuje się w dermatologii jako suple-
menty doustne lub jako składnik preparatów do stosowania 
miejscowego. Zioła używane w produktach do pielęgnacji 
skóry posiadają w większości działanie przeciwutleniające. 
Ponadto większość ziół wykazuje szereg innych właściwo-
ści, które mają zastosowanie w kosmetologii np. rozjaśniają 
przebarwienia skórne, działają przeciwnowotworowo (np. 
hamowanie komórek nowotworowych czerniaka skóry, któ-
re posiada betulina) czy też działają przeciwzapalne [22].

Retinoidy
Retinoidy są opisane jako pochodne witaminy A. Naturalnie 
występujące retinoidy są odpowiedzialne za różnicowanie 
i funkcje tkanki nabłonkowej. Retinol jest popularnie sto-
sowanym składnikiem kosmetycznym, ponieważ wpływa 
naprawczo na fotouszkodzenia oraz cellulit [23]. Tretynoina 
(kwas retinowy) jest najczęściej badanym związkiem pod 
kątem fotostarzenia. Retinoidy odpowiedzialne są za niwelo-
wanie drobnych zmarszczek, szorstkości i przebarwień [24].

Kwasy naturalnego pochodzenia i ich pochodne
• Kwas hialuronowy HA (hialuron acid) to organiczny zwią-

zek chemiczny, polisacharyd z grupy glikozoaminoglika-
nów. Jest ważnym składnikiem skóry i odgrywa dużą rolę 
w naprawie tkanek. Ma także znaczącą rolę w zapewnie-
niu jędrności i struktury skóry. Skóra uszkodzona przez 
promieniowanie słoneczne wytwarza mniej kwasu hialu-
ronowego i prowadzi do jego niedoboru, w konsekwencji 
pojawiają się zmarszczki. Lokalne zastosowanie kwasu 
hialuronowego pomaga w zapewnieniu odpowiedniego 
poziomu kolagenu i w nawilżeniu skóry [25]. 

• α-hydroksykwasy AHA (alpha hydroxy acids) to natural-
ne kwasy organiczne występujące w pożywieniu. Najbar-
dziej znanym jest kwas glikolowy. W fotostarzeniu, AHA 
są skutecznymi środkami przeciwstarzeniowymi z za-
stosowaną odpowiednią formulacją i pH. Stwierdzono, 
że produkty w połączeniu z AHA były bardziej skuteczne 
niż sam kwas retinowy. Jednak w artykułach podkre-
ślono, że połączone produkty powodują zwiększone po-
drażnienie skóry [26]. 

• β-hydroksykwasy BHA (beta hydroxy acid) występuje 
często pod tą nazwą występuje kwas salicylowy, jest po-
wszechnie stosowany w wielu rodzajach peelingów. Cha-
rakteryzuje się silnym działaniem złuszczającym, prze-
ciwtrądzikowym i antybakteryjnym.

METODY MIEJSCOWEGO DOSTARCZANIA 
SUBSTANCJI CZYNNYCH  
OPARTE NA NANOTECHNILOGII
Nanotechnologia przejawia postęp na polu badań nauko-
wych zwiększając skuteczność produktu poprzez dostar-
czanie innowacyjnych rozwiązań. Zastosowanie nano-
technologii nasila się w dziedzinie kosmeceutyków, ma 
wspomóc przezwyciężenie pewnych wad tradycyjnych 
produktów kosmetycznych jakimi są m.in. niewystarcza-
jący stopień wchłaniania związków biologiczno czynnych 
przez warstwy skóry. Kosmeceutyki są uważane za naj-
szybciej rosnący segment branży higieny osobistej, a ich 
użycie w ostatnich latach znacznie wzrosło. Nanokosme-
ceutyki stosowane są w pielęgnacji skóry, włosów, paznok-
ci i warg, w stanach takich jak: zmarszczki, fotostarzenie, 
przebarwienia, łupież i uszkodzenie włosów. Nowe nano-
nośniki, takie jak: liposomy, niosomy, nanoemulsje, mikro-
emulsje, stałe nanocząstki lipidowe, nanostrukturalne no-
śniki lipidowe zastąpiły zastosowanie konwencjonalnego 
systemu dostarczania w głąb skóry związków aktywnych. 
Te nowatorskie nanonośniki mają zalety zwiększonej pe-
netracji skóry, kontrolowania i przedłużonego uwalniania 
substancji aktywnych, wyższej stabilności oraz ukierun-
kowania w miejsce docelowe.

Istnieje wiele zalet nanokosmeceutyków. Jedną z nich 
jest zapewnienie kontrolowanego uwalniania substancji 
czynnych z nośników za pomocą kilku czynników, w tym: 
oddziaływania fizycznego lub chemicznego między skład-
nikami, składu związku, polimerów, proporcji i sposobu 
przygotowania kosmeceutyków. Stosuje się je w prepa-
ratach do pielęgnacji włosów, w tym do leczenia łysienia 
plackowatego oraz w zapobieganiu siwienia. Nanokosme-
ceutyki wydłużają również uwalnianie zapachów. Formu-
lacje do pielęgnacji skóry na bazie nanokosmeceutyków są 
bardziej efektywne i zwiększają skuteczność filtrów prze-
ciwsłonecznych poprzez poprawę ochrony przed promie-
niowaniem UV. Dzięki bardzo małemu rozmiarowi czą-
stek zwiększają pole powierzchni, co umożliwia szybszy 
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transport aktywnych składników do warstw skóry. Oklu-
zja zapewnia poprawę penetracji, a nawilżenie skóry jest 
zwiększone. Kosmeceutyki mają dobre właściwości sen-
soryczne oraz są bardziej stabilne niż konwencjonalne 
kosmetyki. Większość nanocząstek nadaje się zarówno do 
lipofilowego, jak i hydrofilowego dostarczania związków 
aktywnych. Nanomateriały są szeroko stosowane w przy-
gotowywaniu kremów przeciwzmarszczkowych, kremów 
nawilżających, szamponów regenerujących włosy, odży-
wek i serum do włosów [11, 12].

Nanoemulsje
Nanoemulsje to stabilne termodynamicznie, przezroczy-
ste nanodyspersje o wielkości kropli mniejszej niż 100 nm, 
które są stabilizowane przez warstwę międzyfazową utwo-
rzoną przez surfaktant. Nanoemulsje, będące jednym 
z najbardziej obiecujących systemów dostarczania ak-
tywnego składnika do docelowego miejsca, są niezwykle 
ważne dla przyszłości produktów kosmetycznych, a także 
w zastosowaniu ich w farmacji i biomedycynie [26]. Nano-
emulsje ulepszają interakcję między skórą a emulsją, co 
powoduje, że więcej substancji aktywnych wchodzi w kon-
takt z powierzchnią skóry.

Małe cząsteczki emulsji nie blokują porów i pozwalają 
aby powietrze i woda przepływały między nimi. Nano-
kropelki posiadają płynny i lipofilowy rdzeń otoczony 
monomolekularną warstwą fosfolipidów, co oznacza, że   
różnią się od liposomów, które mają wodny rdzeń oto-
czony podwójną warstwą fosfolipidów. Ze względu na li-
pofilowe wnętrze są bardziej odpowiednie do dostarcza-
nia związków lipofilowych, w porównaniu z liposomami. 
Nanoemulsje posiadają bioaktywność, która wzmacnia 
funkcję barierową skóry poprzez zmniejszenie transepi-
dermalnej utraty wody [27].

Nanocząsteczki lipidowe
Nanocząsteczki lipidów mają podobną strukturę do na-
noemulsji. Są submikronowymi nośnikami koloidalnymi 
o rozmiarze między 40 a 1000 nm. Różnica polega na tym, 
że rdzeń lipidowy jest stały. Matryca zawiera pojedynczy 
stały lipid lub mieszaninę lipidów [28]. Stałe lipidowe na-
nocząstki (SLN) zostały opracowane jako alternatywa dla 
konwencjonalnych systemów nośników koloidalnych, ta-
kich jak liposomy i nanocząstki polimerowe [29]. Do naj-
większych zalet SLN zalicza się: biologiczną degradowal-
ność oraz przygotowanie z lipidów, które mogą zapewnić 
kontrolowane uwalnianie substancji i mogą pozostawać 
stabilne przez długi czas w postać wodnych dyspersji [30].

Nanostrukturalne nośniki lipidowe (NLC) są lipidami 
drugiej generacji nanocząstek i przygotowane są ze stałej 
i ciekłej mieszaniny lipidów. Ich zaletą jest wyższa wydaj-
ność załadunku i zmniejszone ryzyko wycieku materiału 
z matrycy lipidowej podczas przechowywania [31]. Nowo 
opracowane nanocząsteczki lipidów NLC posiadają lepsze 
wyniki w przezwyciężaniu problemów z ryzykiem żelo-
wania i brakiem odszczepienia się związku aktywnego od 
nanocząstki podczas przechowywania spowodowanego 
polimorfizmem lipidów [16].

W październiku 2005 r. na rynku kosmetycznym wpro-
wadzono pierwsze produkty zawierające nanocząsteczki 
lipidowe oferujące zwiększoną penetrację skóry – krem   
NanoRepair Q10® i serum NanoRepair Q10® (producent: 
Dr. Rimpler GmbH, Niemcy). Obecnie na rynku dostępnych 
jest ponad 30 produktów kosmetycznych zawierających 
NLC [32, 33]. Lista producentów, sprzedawanych produk-
tów i ich zastosowań znajduje się w tabeli 1 [34, 35].

Tabela 1 Przykładowe kosmetyki z NLC

Nazwa produktu Nazwa firmy Działanie
Cutanova Cream 
Nanorepair Q10 

 Dr. Rimpler Wygładzenie drobnych linii, przyczynia się 
do restrukturyzacji skóry 

Intensive Serum 
Nanorepair Q10 

Dr. Rimpler Serum przeciwzmarszczkowe, zwalcza 
oznaki starzenia

Cutanova Cream 
Nanovital Q10 

Dr. Rimpler Zapobiega pojawieniu się zmarszczek, 
ochrona przed promieniami UV

Surmer Crème Legère 
Nano-Protection 

Isabelle Lancray Intensywnie nawilża

Źródło: [34, 35]

Nanozłoto 
Nanozłoto lub złote nanocząsteczki występują w różnych 
rozmiarach: od 5 nm do 400 nm. Interakcje między cząst-
kami nanocząstek złota odgrywają ważną rolę w okre-
ślaniu ich właściwości [36]. Kształt, rozmiar, właściwości 
dielektryczne i warunki środowiskowe nanocząstek złota 
silnie wpływają na częstotliwość rezonansową. Ze wzglę-
du na agregację, kolor nanozłota występuje w odcieniach 
od czerwonego przez fioletowy, niebieski i prawie czarny 
[37]. Złote nanocząstki są z natury obojętne, wysoce sta-
bilne, biokompatybilne i niecytotoksyczne. Nanozłoto jest 
bardzo stabilne w postaci płynnej i nie wybiela się po za-
barwieniu na błonach; jest ono również dostępne w formie 
sprzężonej i niesprzężonej [38]. Może łatwo przemieszczać 
się do komórki docelowej ze względu na mały rozmiar 
i duże pole powierzchni, kształt i krystaliczność [39].
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Złote nanocząstki zostały przebadane jako cenny materiał 
w przemyśle kosmeceutycznym ze względu na ich silne 
właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Te 
nanocząsteczki są stosowane w różnych produktach ko-
smeceutycznych, takich jak: kremy, balsamy, maseczki na 
twarz, dezodoranty, kremy przeciwzmarszczkowe. Gigan-
tyczne firmy kosmetyczne, takie jak L’Oreal i L’Core Paris, 
wykorzystują złote nanocząsteczki do produkcji bardziej 
skutecznych kremów i balsamów [40]. Głównymi zaletami 
nanozłota są: przyspieszenie krążenia krwi, właściwości 
przeciwzapalne, antyseptyczne, ujędrnienie i poprawa 
elastyczności skóry, opóźnienie procesów starzenia się 
skóry oraz ożywienie metabolizmu skóry [41]. Wykaz róż-
nych nazw produktów kosmetycznych sprzedawanych na 
rynku i ich zastosowań podano w tabeli 2 [42-46].

Tabela 2 Lista sprzedawanych przykładowych preparatów zawierających nanocząstki złota

Nazwa produktu Nazwa firmy Działanie
Chantecaille Nano 
Gold Energizing 
Cream 

Chantecaille Rewitalizuje, stymuluje regenerację komó-
rek, produkcję kolagenu, pomaga naprawić 
uszkodzenia słoneczne i ujędrnia skórę

Chantecaille Nano 
Gold Enerizing Eye 
Serum 

Chantecaille Zapobiega starzeniu się skóry, wspomaga 
kolagen, zmniejsza stany zapalne i naprawę 
wzrostu komórek

LR Nano Gold Day & 
Silk Day Cream 

LR Zeitgard Zapobiega pojawieniu się zmarszczek, 
chroni przed promieniami UV

Nuvoderm Nano Gold 
Anti-Aging Lifting 
Serum 

Nuvoderm Redukuje oznaki starzenia, w tym drobne 
zmarszczki. Wspiera produkcję kolagenu 
i elastyny

Źródło: [42-46]

Nanokapsułki
Nanokapsułki są koloidalnymi układami mniejszymi niż 
1000 nm składającymi się z rdzenia działającego jako 

„zbiornik dla cieczy”, ich polimerowa powłoka działa jak 
ochronna membrana. Polimeryczne nanokapsułki zosta-
ły po raz pierwszy wprowadzone na rynek kosmetyczny 
w 1995 r. przez firmę L’Oreal [47, 48].

PODSUMOWANIE
Starzenie się skóry jest złożonym procesem biologicznym po-
wodowanym przez czynniki wewnętrzne organizmu oraz ze-
wnętrzne (80-90% wynika z promieniowania UV). Szkodliwe 
warunki takie jak: niedożywienie, stres, czynniki hormonalne, 
zanieczyszczenie środowiska, palenie i spożywanie alkoholu 
są czynnikami wpływającymi na starzenie się skóry. Zmiany, 
które są efektem wyżej wymienionych czynników powodują 
suchość skóry, zmarszczki oraz utratę elastyczności skóry.

Roztwory, żele, emulsje, zawiesiny, preparaty proszkowe, 
to najczęstsze formy nośników do miejscowego dostarcza-
nia substancji aktywnych, hamujących procesy starzenia 
się skóry, jednak cechują je różne ograniczenia pod wzglę-
dem bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Składniki ak-
tywne, mianowicie przeciwutleniacze, czynniki wzrostu 
i składniki ziołowe mogą być podawane w układzie no-
śnikowym. Nowe systemy nośne mają następujące wła-
ściwości: zapewnienie trwałości działania, zwiększenie 
stabilności aktywnych składników, zmniejszenie poziomu 
podrażnienia skóry i zwiększenie penetracji skóry. Przed 
wprowadzeniem nowych form kosmetyków na rynek ko-
nieczne jest przeprowadzenie w akredytowanych labora-
toriach bardziej precyzyjnych badań in vitro i in vivo nad 
skutecznością i bezpieczeństwem produktu.

Składniki ziołowe są często wykorzystywane w kosmeto-
logii z powodu swojej biodegradacji i niskiej toksyczności. 
W preparatach kosmetycznych zostały przebadane z lipo-
somami, fitosomami, transferosomami, nanoemulsjami, 
nanocząstkami, mikroemulsjami, nanokryształami i ku-
bosomami. Nanoemulsje uznane są za najskuteczniejsze 
z występujących dystrybutorów substancji aktywnych do 
określonych warstw skóry. Układy pęcherzykowe (liposo-
my, niosomy itp.) są również preferowane przy tworzeniu 
formuł w kosmetykach zawierających substancje czynne 
o działaniu przeciwstarzeniowym. Używając systemów 
pęcherzykowych można zapobiec utracie wody przez skó-
rę, wraz ze stabilnością zapewnioną przez witaminy. 

Kosmeceutyki nowej generacji oparte są na rozwijającej 
się technologii i wykorzystywane są do nowatorskich sys-
temów nośników w formulacjach kosmetycznych, oferując 
w ten sposób zaawansowane alternatywy pielęgnacyjne. 
Rozwój produktów kosmetycznych przy użyciu zaawanso-
wanych składników aktywnych w kosmetologii przyczynia 
się do częstszego wykorzystania naturalnych surowców 
jako składników w kosmetykach. 
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