
STRESZCZENIE

Elastyczność skóry to jej zdolność do rozciągania się i powrotu 
do pierwotnego kształtu. Utrata elastyczności skóry, nazywa-
na elastozą, jest naturalną częścią procesu starzenia. Powodu-
je, że skóra wygląda na obwisłą lub pomarszczoną. Jedną z me-
tod poprawy elastyczności skóry jest odpowiednia pielęgnacja.

Celem pracy było zaprojektowanie emulsji uelastyczniającej 
oraz ocena wpływu kremu wykonanego na bazie naturalnych 
składników zgodnie ze standardami Ecocert Cosmos Organic.

Przeprowadzono badanie w zakresie działania poprawiające-
go elastyczność skóry. Zaobserwowano istotne zmiany w pozio-
mie elastyczności skóry po zastosowaniu preparatu kosmetycz-
nego wynikające z jego składu jakościowego i ilościowego.

Słowa kluczowe: nawilżenie, oleje naturalne, kosmetyki 
naturalne, kutometria, surowce naturalne

ABSTRACT

The skin’s elasticity is known as its ability to stretch and re-
turn to its original shape. Loss of this function, called elasto-
sis, is a natural part of the aging process. It makes the skin to 
appear saggy or wrinkled. One of the methods of improving 
the skin elasticity is proper care.

The aim of the study was to design an elasticizing emulsion 
and to evaluate the effectiveness of a cream made of natural in-
gredients according to the Ecocert Cosmos Organic standards.

The study was carried out to investigate the effect of impro-
ving skin elasticity. Significant changes in the level of skin elasti-
city were observed after the application of a cosmetic prepara-
tion, depending on its qualitative and quantitative composition.

Keywords: moisture, natural oils, natural cosmetics, 
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Ocena elastyczności skóry  
po zastosowaniu kremu  

wykonanego z surowców naturalnych -  
badanie pilotażowe 

Skin elasticity assessment after application of a cream  
made of natural raw materials - a pilot study

WSTĘP
Klienci coraz chętniej wybierają kosmetyki oparte na natural-
nych surowcach. W 2020 r. sprzedaż kosmetyków naturalnych 
wzrosła w porównaniu z 2019 r. o 10%. Coraz większą uwagę 
klienci przykładają do etycznej działalności firm, składów ko-

smetyków czy sposobu ich wytwarzania. Związane jest to ze 
wzrostem świadomości konsumentów i łatwym dostępem do 
informacji, między innymi artykułów naukowych, stron inter-
netowych, blogów czy szkoleń. W  ostatnich latach spopula-
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ryzował się również trend LOHAS (Lifestyle of Heath and Su-
stainability), który promuje życie w zgodzie z naturą poprzez 
takie aspekty jak: ekologiczne odżywianie, zdrowy styl życia, 
poszanowanie środowiska oraz zrównoważoną konsumpcję. 
Trend ten ma również wpływ na dobór kosmetyków [1, 2].

KOSMETYKI NATURALNE I ICH CERTYFIKACJA
Definicja kosmetyku naturalnego lub ekologicznego nie zosta-
ła do końca sprecyzowana, ponieważ nie została zatwierdzo-
na w strukturach legislacyjnych Unii Europejskiej. Ze względu 
na brak jednolitej definicji przyjmuje się, że są to produkty wy-
tworzone z  substancji pochodzenia roślinnego, zwierzęcego 
lub mineralnego. Dodatkowo, składniki te nie powinny być wy-
soko przetwarzane, a ich produkcja nie powinna wywierać ne-
gatywnego wpływu na środowisko. Pożądanymi składnikami 
kosmetyków naturalnych mogą być np. oleje, ekstrakty roślin-
ne, wody termalne. Warto jednak zaznaczyć, że niezależnie od 
tego, jakie jest pochodzenie substancji wchodzących w  skład 
kosmetyku, wymienione składniki zgodnie z  Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr  1223/2009 
podlegają ograniczeniom stosowania ze względu na związane 
z nimi ryzyko zdrowotne, głównie potencjał uczulający [2-4]. 

Istnieją natomiast instytucje, które nadają certyfika-
ty kosmetykom, ale każda z  nich ma inne kryteria. Wiodą-
cymi organizacjami w  Europie są m.in.: francuski Ecocert, 
niemiecki BDIH (Bundesverband der Industrie- und Han-
delsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungser-
gänzungsmittel und kosmetische Mittel e.V.), a także brytyjska 
organizacja Soil Association [2, 5].

Jednym z  najważniejszych certyfikatów jest uznawany na 
rynku globalnym standard COSMOS (Cosmetic Organic Stan-
dard). Zgodnie z nim, na podstawie analizy jakości i propor-
cji składników, kosmetyki można podzielić na dwie kategorie. 
Do pierwszej z nich należą kosmetyki naturalne, czyli takie do 
produkcji których nie ma konieczności stosowania substan-
cji pochodzenia organicznego. W drugiej kategorii zawierają 
się kosmetyki organiczne, które obligatoryjnie muszą zawie-
rać w  swoim składzie minimum 20% substancji pochodzą-
cych z upraw ekologicznych. W obu przypadkach dopuszcza 
się zastosowanie maksymalnie 5% związków syntetycznych. 
Jest to związane z tym, iż aktualnie nie są dostępne natural-
ne substancje, które mogłyby być alternatywną substancji za-
pewniających bezpieczeństwo i stabilność kosmetyku [5, 6].

ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY
Jednym z parametrów oceny skóry, na który mają wpływ ko-
smetyki naturalne, jest jej elastyczność. Bezpośredni wpływ 
na poziom elastyczności skóry ma zawartość włókien ko-
lagenowych i  elastylowych, których ilość spada wraz z  wie-
kiem. W  kontekście starzenia się skóry wyróżnia się poję-
cie dermatoporozy, która definiowana jest jako przebudowa 
skóry. Szczególną uwagę w jej przebiegu zwraca się na utratę 
ochronnych właściwości mechanicznych skóry, które skutku-

ją jej uszkodzeniami, opóźnieniem gojenia się ran, powstawa-
niem plamicy starczej, pseudo bliznowaceniem gwiaździstym, 
zanikami skórnymi, a  nawet powstawaniem podskórnych 
krwiaków mogących doprowadzić do martwicy [7].

Starzenie skóry można podzielić na endogenne (we-
wnątrzpochodne) i egzogenne (zewnątrzpochodne). 

Endogenne jest ściśle powiązane z wiekiem, co określane 
jest także jako starzenie chronologiczne. Dodatkowo znaczą-
cy wpływ na przebieg tych procesów mają także zaburzenia 
hormonalne (andropauza i menopauza) [8].

Do czynników egzogennych, które znacznie przyspieszają pro-
cesy starzenia się skóry zalicza się przede wszystkim ekspozycję 
na słońce, nie poprzedzoną zastosowaniem filtrów UV. Skutku-
je to przenikaniem promieniowania UVA i UVB w głąb skóry [8].

Najbardziej widocznymi zmianami w  procesie utraty ela-
styczności skóry są zmarszczki, które umiejscowione są 
szczególnie w obrębie twarzy, szyi, dekoltu oraz na grzbieto-
wej powierzchni dłoni [9].

CEL PRACY
Celem pracy było zaprojektowanie emulsji uelastyczniającej oraz 
ocena skuteczności kremu wykonanego na bazie naturalnych 
składników zgodnie ze standardami Ecocert Cosmos Organic.

MATERIAŁ I METODY
Grupę badaną stanowiło 5 kobiet w przedziale wiekowym 22-
23 lata. Probantki przed rozpoczęciem testów nie używały 
w badanych okolicach żadnych kosmetyków. Nie stwierdzo-
no także żadnych występujących dermatoz.

Krem wykonany na bazie naturalnych składników, zgodnie 
ze standardami Ecocert Cosmos Organic, stosowany był na 
skórę wewnętrznej strony przedramienia 2-krotnie w  ciągu 
dnia (co 12 godzin) przez okres 3 tygodni. Skład kremu przed-
stawiono w tabeli 1.

Opracowano właściwości fizykochemiczne hydrolatów 
znajdujących się w  składzie badanego produktu (tabela 2), 
a  także przeanalizowano właściwości organoleptyczne fazy 
olejowej (tabela 3).

Tabela 1 Ramowy skład kremu

Faza Nazwa

A1 woda

A2

hydrolat róża

hydrolat jaśmin

hydrolat wanilia

B1

olej z wiesiołka

olej z opuncji

olej z róży

B2 Olivem 1000

B3 Tegin M

D1 konserwant 

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 2 Właściwości fizykochemiczne hydrolatów

Roślina Róża płatki I Róża płatki II Jaśmin Wanilia

Forma hydrolat hydrolat hydrolat hydrolat

Rozpuszczalnik stosowany I - - - -

PPAI 0 0 0 0

CPAI 100 100 100 100

kg 0 0 0 0

Rozpuszczalnik stosowany II woda woda woda woda

kg 2,1 2,1 2,1 2,1

Naważone (suszone lub świeże) 0,09 0,09 0,09 0,09

Wspólczynnik 4,5 4,5 4,5 4,5

Świeża roślina 0,405 0,405 0,405 0,405

Raito 0,813253012 0,475910693 0,612708018 0,865384615

Obliczenia raito 0,813253012 0,475910693 0,612708018 0,865384615

Procent org 81,3 47,6 61,3 86,5

Finalna ilość ekstraktu/hydrolatu 0,498 0,851 0,661 0,468

pH 4,31 4,43 5,77 4,12

Ilość i rodzaj dodanego konserwantu 6 ml Rokonsal 10,2 ml Rokonsal 6,6 ml Rok, 5,3 ml Geo 5,6 ml Rokonsal

Ilość dodatnego kwasku cytrynowego 10% 5 ml . 6,6 ml 4,7 ml

pH po dodaniu konserwantu 4,89 4,88 4,82 4,91

Gęstość (g/cm3) 1,001 1,001 1,001 1,001

Sucha  masa (Brix) 1,30% 1,30% 3,60% 2,70%

OLD w 1g/1ml limit: ≤1000 <10 <10 <10 <10

Drożdże i pleśnie w 1g/1ml limit:≤1000 <10 <10 <10 <10

E. coli limit: nieobecne w 1g/1ml nieobecne nieobecne nieobecne nieobecne

Ps.aeruginosa limit: nieobecne w 1g/1ml nieobecne nieobecne nieobecne nieobecne

St.aureus  limit: nieobecne w 1g/1ml nieobecne nieobecne nieobecne nieobecne

C.albicans limit: nieobecne w 1g/1ml nieobecne nieobecne nieobecne nieobecne

Źródło: Opracowanie własne
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W obrębie skóry objętej badaniem, probantki nie używa-
ły żadnych dodatkowych preparatów. Dokonano wstępnych 
pomiarów elastyczności skóry przed włączeniem kosmety-
ku do pielęgnacji, a następnie po 3 tygodniach od jego regu-
larnego stosowania. Ostatnia aplikacja kremu została doko-
nana na 8 godzin przed dokonaniem pomiaru kutometrycz-
nego. Na obszar skóry nakładano porcje kremu równą 1 FTU 
(finger tip unit).

W celu zbadania skuteczności produktu posłużono się ku-
tometrem, którego działanie polega na zasysaniu fragmen-
tu skóry przez specjalistyczną sondę pomiarową przy zacho-
waniu stałych parametrów podciśnienia. Urządzenie to mie-
rzy opór, jaki stawia skóra podczas zasysania, a następnie jej 
zdolność powrotu do początkowego stanu [10].

WYNIKI
Zgodnie z  wytycznymi oceny organoleptycznej testowanych 
emulsji kosmetycznych, poddano ocenie nastepujące cechy:
– konsystencja, czyli gęstość i spójność testowanego kosme-

tyku, została oceniona przez probantów jako łatwa do nało-
żenia i nie płynąca; 

– analiza pokazała, że kosmetyk jest jednorodny (brak gru-
dek lub pęcherzyków powietrza) i  tworzy gładką warstwę 
na skórze; 

– ocena efektu poduszki, czyli namacalność emulsji po po-
tarciu palcami, pokazała nieco wyczuwalną substancję; 

– testowany kosmetyk stawia mały opór przed rozprzestrze-
nianiem się (mała migracja);

– wygładzenie. Powierzchnia skóry po nałożeniu, jest bardzo 
miękka i gładka w ocenie probantów;

– lepkość skóry po nałożeniu preparatu oceniono jako małą.
– tłustość. Badani zauważyli cienki tłusty film na skórze bez-

pośrednio po aplikacji; 
– wchłanialność została oceniona jako dobra. Absorpcja 

mieściła się w granicach od 30 sekund do 1 minuty.
Wyniki analizy właściwości sensorycznych badanego kre-

mu przeciwzmarszczkowego przedstawiono na wykresie ra-
darowym (rys. 1). 

Tabela 3 Analiza właściwości organoleptycznych

Rodzaj 
oleju

Surowiec Olej
Barwa/ 
zapach

olej z róży
różowy/
różany

olej  
z wiesiołka

żółto- 
-zielony/
ziołowy

Źródło: Opracowanie własne
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konsystencja

jednorodność

efekt poduszki

migracja

wygładzenie

lepkość

tłustość
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krem przeciwzmarszczkowy
krem…

Rys. 1 Analiza właściwości sensorycznych wykonanego prototypu
Źródło: Opracowanie własne
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Wyniki badań kutometrycznych u  probantki pierwszej, 
przed włączniem badanego kremu przeciwzmarszczkowego 
do codziennej pielęgnacji, wykazywały wartość 84 jednostek 
kutometrycznych, a po trzech tygodniach od rozpoczęcia jego 
stosowania 84,5. 

U probantki drugiej, przed stosowaniem produktu wartość 
ta wynosiła 84, co po trzech tygodniach się nie zmieniło. 

Wartość badań u probantyki trzeciej, w badaniu początko-
wym wynosiła 89, a po trzech tygodniach 90,5. 

Probantka czwarta przed regularnym stosowaniem proto-
typu kosmetyku miała wartość 72, która po trzech tygoniach 
również się nie zmieniła. 

Badanie u probantki piątej wykazało, że przed włączeniem 
kremu do pielęgnacji, wartość wynosiła 71, a po trzech tygo-
dniach 81.

Wyniki badania kutometrycznego u  probantek przedsta-
wiono na rys. 2.

DYSKUSJA
Wzrost elastyczności skóry pod wpływem stosowania za-
projektowanego kosmetyku wynika najprawdopodobniej ze 
składu fazy tłuszczowej kremu. Oleje wykorzystane do jego 
stworzenia odznaczają się przede wszystkim wysoką zawar-
tością niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

Olej z nasion wiesiołka jako jeden z nielicznych olejów ro-
ślinnych posiada w swoim składzie kwas gamma-linolenowy. 
Niedobory tego kwasu tłuszczowego prowadzą do utraty ela-
styczności skóry i pojawienia się charakterystycznej suchości. 
Przyczynia się to bezpośrednio do powstawania zmarszczek. 
Dochodzi także do zaniku naturalnej odporności skóry. Pozy-
tywne działanie kwasu gamma-linolenowego (GLA) na kon-
dycję skóry wynika nie tylko ze wzrostu poziomu jej nawilże-
nia, ale także z właściwości przeciwzapalnych, które ograni-
czają ilość podrażnień i spowalniają procesy starzenia [11].

Olej z nasion dzikiej róży, w porównaniu z innymi olejami, 
jest jednym z  tych, które można znaleźć w  czołówce olejów 
roślinnych pod względem zawartości kwasu linolowego i al-
fa-linolenowego. Deficyt wymienionych kwasów tłuszczo-
wych wiąże się z  objawami suchej skóry. Wymienione kwa-
sy tłuszczowe poprawiają barierę lipidową naskórka, chro-
nią przed transepidermalną utratą wody, a także normalizują 
metabolizm skóry [12, 13].

Olej z opuncji figowej zawiera w swoim składzie dużą ilość 
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, któ-
re stanowią w  przybliżeniu 87%. Posiadają one właściwo-
ści przeciwstarzeniowe oraz wygładzające skórę. Dodatko-
wo olej łagodzi stany zapalne, przyspiesza ich gojenie się oraz 
usprawnia funkcję bariery hydrolipidowej naskórka. Ponad-
to olej z opuncji figowej zawiera także witaminę E, która jest 
naturalnym przeciwutleniaczem. Wszystkie te czynniki spra-
wiają, że olej z opuncji figowej jest szeroko stosowany w prze-
myśle kosmetologicznym do produkcji kremów nawilżają-
co-ujędrniających i  innych szeroko cenionych kosmetyków 
przeciwzmarszczkowych [14, 15].

W celu potwierdzenia skuteczności zaprojektowanej emul-
sji, w  kierunku poprawy elastyczności skóry, planowane są 
badania uzupełniające, które wykonane będą na większej 
grupie probantów, w zróżnicowanym wieku.

WNIOSKI
Z przeprowadzonych analiz wyciągnięto następujące wnio-
ski:
– stosowanie badanego kremu wpłynęło nieznacznie na po-

prawę elastyczności skóry;
– urządzenia diagnostyczne do analizy skóry zostały przy-

datnie wykorzystane podczas oceny jej elastyczności;
– potrzebne są dodatkowe badania dla potwierdzenia sku-

teczności wykonanej emulsji. 

Rys. 2 Wynik analizy badania kutometrycznego
Źródło: Opracowanie własne
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Pomimo tego, że w badaniach osiągnięto wzrost poziomu 
elastyczności skóry, to nie uzyskano istotnej poprawy. Wynika 
to najprawdopodobniej z  bardzo młodego wieku probantek 
i zbyt krótkiego czasu trwania badań. Dlatego badania te mają 
pilotażowy charakter i niezbędne jest przeprowadzenie dal-
szych analiz w omawianym zakresie. Dodatkowo mała grupa 
badanych powoduje, że konieczne jest przeprowadzenie ba-
dań na większej grupie, aby wyniki były bardziej miarodajne.

PODSUMOWANIE
Starzenie się skóry jest nieuniknionym procesem. Doty-
czy ono wszystkich ludzi, niezależnie od płci, rasy, czy statu-
su społecznego. Często nie jest akceptowane, głównie wśród 
kobiet, dlatego producenci kosmetyków wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom konsumentek, proponując produkty, których 
zadaniem jest opóźnienie postępujących w czasie zmian za-
chodzących w skórze. Kosmetyki naturalne stanowią alterna-
tywę kosmetyków konwencjonalnych, dlatego warto wprowa-
dzać je do codziennej pielęgnacji.
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