
STRESZCZENIE

Uprawa winorośli, wino i jego produkcja stanowią nieodzow-
ny element tożsamości kulturowej i cywilizacyjnej Europy. 

Celem niniejszej pracy była charakterystyka surowców po-
zyskiwanych z  winorośli właściwej Vitis vinifera L., ich prze-
znaczenie w  kosmetyce i  kosmetologii oraz przedstawienie 
winoterapii jako ciekawego, kosmetycznie użytecznego po-
dejścia do wykorzystania wina w pielęgnacji ciała i poprawie 
dobrostanu człowieka.

Zabiegi z  zakresu winoterapii stają się w  Polsce popular-
nym uzupełnieniem oferty ośrodków spa i wellness. 

Słowa kluczowe: winoterapia, Vitis vinifera, składniki 
aktywne, spa, wellness

ABSTRACT

Viticulture and wine production are indispensable ele ments 
of Europe’s cultural and civilizational identity. The study 
aimed to characterize raw materials obtained from the com-
mon grape vine Vitis vinifera L., their use in cosmetology, and 
the presentation of vinotherapy as an interesting, cosmeti-
cally useful approach to utilize wine in body care and human 
well-being improvement. In Poland, vinotherapy treatments 
are becoming a popular supplement to the offer of SPA and 
wellness centres.
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Winoterapia w kosmetologii – 
znaczenie surowców kosmetycznych 

pozyskiwanych  
z winorośli właściwej i wina
Vinotherapy in cosmetology - the importance  

of cosmetic materials obtained from grapevines and wine

WSTĘP
Rośliny kosmetyczne i pozyskiwane z nich surowce są wyko-
rzystywane od wielu wieków w  różnych kulturach na całym 
świecie. Współcześnie, przemysł kosmetyczny coraz mocniej 
koncentruje się na wykorzystaniu surowców pochodzenia ro-
ślinnego, stanowiących naturalną alternatywę dla związków 
syntetycznych. Do produkcji kosmetyków wykorzystywane 
są głównie surowce roślinne obfitujące w  witaminy, mikro- 
i makroelementy, antyoksydanty, białka, aminokwasy, fosfo-
lipidy oraz związki, które mogą być wykorzystywane jako na-
turalne konserwanty [1]. 

Rynek kosmetyczny oferuje około kilkuset różnorodnych 
ekstraktów roślinnych, a  możliwości wykorzystania surow-
ców pozyskiwanych z roślin rodzimych i egzotycznych są bar-
dzo wysokie [2]. Ekstrakty roślinne są to wyciągi pozyskiwa-
ne z  różnych części botanicznych rośliny, głównie korzeni, 
łodyg, liści, gałązek, kory, owoców, nasion i  kwiatów. Prepa-
rat powstaje w wyniku ekstrakcji rozpuszczalnikami o różnej 
polarności suszonego i rozdrobnionego surowca lub świeże-
go (ekstrakty, intrakty, bądź soki utrwalane alkoholem etylo-
wym) [2].
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CEL PRACY
Celem niniejszej pracy była charakterystyka surowców po-
zyskiwanych z winorośli właściwej Vitis vinifera L., ich prze-
znaczenie w kosmetyce i kosmetologii oraz przedstawienie 
winoterapii jako ciekawego, kosmetycznie użytecznego po-
dejścia do wykorzystania wina w pielęgnacji ciała i poprawie 
dobrostanu człowieka.

POJĘCIA SPA I WELLNESS 
Współcześnie, określeniu SPA (SPA, sanus per aquam) przy-
pisuje się znaczenie szeroko pojętego wodolecznictwa. Z po-
jęciem tym utożsamia się również kompleksową terapię 
uzdrowiskową obejmującą balneoterapię, hydroterapię, ką-
piele błotne, zabiegi fizjoterapeutyczne i pielęgnacyjne oraz 
ćwiczenia fizyczne z  szeroko pojętymi formami aktywnego 
wypoczynku [3]. Nierozerwalnie związanym z terminem SPA, 
jest pojęcie wellness. Termin ten nie odnosi się jedynie do za-
biegów leczniczych i relaksacyjnych, ale stanowi filozofię ży-
cia głoszącą osiągnięcie harmonii ciała, umysłu i duszy [4].

W ośrodkach SPA, oferowana jest duża ilość zabiegów i ce-
remonii opartych o surowce roślinne. Trend łączenia kosmeto-
logii z naturoterapią stanowi tu dodatkowo połączenie z nur-
tem czerpania korzyści ze składników lokalnych (tzw. etno- 
-chemia) oraz wykorzystywaniem pozostałości, które stano-
wią odpadki przemysłu spożywczego (co wpisuje się w szero-
ko pojętą ekologię). 

Ciekawym surowcem, który idealnie wpisuje się w ten nurt 
jest winorośl. Wino, stanowiące najważniejszy produkt pozy-
skiwany z winorośli, jest bazą dla szeregu zabiegów oferowa-
nych w  ośrodkach SPA, a  sama roślina stanowi także boga-
te źródło innych surowców szeroko wykorzystywanych w re-
cepturze kosmetycznej. 

WINOROŚL WŁAŚCIWA
Winorośl właściwa (Vitis vinifera L.) jest jedną z  najstarszych 
roślin uprawnych. Jest długowiecznym, zdrewniałym pnączem 
pochodzącym z terenów Kaukazu i Iranu. Obecnie uprawiana 
jest w licznych odmianach na terenach południowej i środko-
wej Europy, Australii oraz Ameryk: Środkowej i  Południowej. 
Pędy winorośli osiągają do 40 m długości, pokryte są dużymi, 
sercowato-okrągłymi liśćmi oraz wijącymi się wąsami czepny-
mi. Kwiaty o żółtozielonym kolorze zebrane są w grona, a owo-
ce – winogrona – występują w postaci zielonych, bądź czerwo-
nych jagód o słodkim lub słodko-kwaśnym miąższu [5].

Roślina dostarcza kilku ważnych surowców o  znaczeniu 
przemysłowym: liści, owoców i oleju.

Ekstrakt z liści winorośli właściwej Vitis Vinifera L. dzięki za-
wartości flawonoidów i  garbników wykazuje silne działanie 
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i  przeciwutleniające [6]. 
Obecność kwercetyny, kamferolu, kwasu askorbinowego, kwa-
su kawowego i soli mineralnych w ekstrakcie z liści winorośli 
odpowiada za właściwości antyoksydacyjne [7]. Najliczniejszy-
mi grupami substancji czynnych i najsilniej działającymi an-

tyoksydantami winorośli właściwej są: proantocyjanidyny, le-
ukocyjanidyny oraz skondensowane taniny. Oligometryczne 
proantocyjanidy (oligomeric proanthocyanidins, OPC) stano-
wią aż 65% polifenoli zawartych w winorośli. OPC charaktery-
zują się silnym działaniem antyoksydacyjnym eliminując wol-
ne rodniki tlenowe, wykazują działanie antymutagenne oraz 
przeciwzapalne. Uważane są za substancje poprawiające stan 
naczyń krwionośnych dzięki zdolności do hamowania aktyw-
ności peroksydazy lipidowej, konwertazy angiotensyny i innych 
enzymów powodujących starzenie się naczyń włosowatych [9]. 
Ekstrakt z liści winorośli, obfity w polifenole, zapobiega szko-
dliwemu działaniu promieniowania UVA i UVB [8]. Może być 
wykorzystywany w przypadku redukcji stanów zapalnych skó-
ry [6]. Autorzy Fiume i wsp. wskazali, że ekstrakt z liści winoro-
śli właściwej stosowany jest jako jeden ze składników receptu-
ralnych w około 80 produktach kosmetycznych, stanowi do 3% 
objętości w formulacjach typu leave-on [10]. 

Pestki winogron, do niedawna stanowiące jedynie pozostało-
ści przetwarzania owoców winorośli lub surowiec do produkcji 
oleju, stają się przedmiotem licznych badań i zaczynają być po-
strzegane jako źródło obfitujące w cenne substancje [11]. Nasio-
na winogron zawierają lipidy, antyoksydanty, białka, polifenole 
oraz węglowodany. Wśród związków polifenolowych przeważa-
ją katechiny (w tym epikatechina, galokatechina, epigallokate-
china i 3-O-galusan epikatechiny), procyjanidyny oraz kwasy fe-
nolowe (kwas galusowy, kawowy, ferulowy, p-kumarynowy) [11]. 
Olej wytwarzany z pestek winogron zawiera około 90% niena-
syconych kwasów tłuszczowych, w tym od 58% do 78% kwasu li-
nolowego oraz od 3% do 15% kwasu oleinowego [11]. Zawartość 
antyoksydantów w nasionach winogron powoduje, że surowiec 
ma działanie przeciwstarzeniowe, przyśpiesza też regenerację 
tkanek. Obecnie jest coraz szerzej wykorzystywany w  produk-
tach kosmetycznych i suplementach, głównie w postaci wyciągu 
(ekstraktu) oraz oleju [8]. Podaje się, że wykorzystywany jest jako 
środek przeciwpróchniczy, przeciwłupieżowy, przeciwgrzybi-
czy, przeciwbakteryjny, aromatyzujący, wspomagający działanie 
fotoprotekcyjne, stosowany jest przez to w środkach do higieny 
jamy ustnej i preparatach przeciwsłonecznych [10].

Ekstrakt z  nasion winogron posiada udokumentowany 
wpływ na stopień uwalniania naczyniowo-śródbłonkowego 
czynnika wzrostu (VEGF) w  keratynocytach [12], co ma zna-
czenie między innymi w  tempie gojenia się ran. W  badaniu 
klinicznym wykazano korzystny wpływ 2% kremu zawierają-
cego ekstrakt z nasion winogron na proces gojenia. Całkowite 
zamknięcie ran obserwowano po upływie 8 dni od wykonania 
procedury chirurgicznej. W czasie procesu gojenia, obserwo-
wano powstawanie obszarów proliferacji chronionych grani-
cami ze śródbłonka, zwiększenie gęstości komórek oraz in-
tensywniejsze osadzanie się tkanki łącznej w miejscu powsta-
łej rany, co wpływa na poprawę struktury komórkowej [13]. 

Olej z pestek winogron stanowi ważny surowiec wielu re-
ceptur kosmetycznych. Dobrze wnika przez skórę i przyczy-
nia się do hamowania procesów starzenia [14]. Normalizuje 
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czynności wydzielnicze gruczołów łojowych, zapobiega po-
wstawaniu zaskórników, zmniejsza nadmierne rogowacenie, 
a  także stymuluje procesy regeneracyjne i  wykazuje działa-
nie antyalergiczne. Charakteryzuje się dobrą wchłanialno-
ścią, ułatwia przenikanie przez skórę innych składników ak-
tywnych zawartych w kosmetykach i lekko ją tonizuje [12]. Jest 
dodawany do takich produktów kosmetycznych jak: mlecz-
ka, toniki, emulsje, a  także może być stosowany samodziel-
nie jako olej do ciała i masażu. Zaleca się łączenie go z inny-
mi olejami, np. olejem jojoba w proporcjach 1:1 [14]. Produk-
ty kosmetyczne zawierające olej z pestek winogron, jak i sam 
olej, polecane są szczególnie do pielęgnacji cery tłustej, za-
nieczyszczonej, dojrzałej, a  także w  leczeniu trądziku, odle-
żyn, oparzeń, łupieżu, wyprysków i czyraków [12].

Sproszkowane nasiona winogron stanowią naturalne, eko-
logiczne i biodegradowalne ścierniwo w peelingach [12]. 

Owoce winorośli właściwej zwane potocznie winogrona-
mi, są jednymi z najpopularniejszych produktów pochodze-
nia roślinnego w wielu krajach [15]. Świeże zawierają duże ilo-
ści cukru, a także garbniki, pektyny, prowitaminę A, witami-
nę C, witaminy z grupy B oraz związki fenolowe. Winogrona 
ciemne zawierają dodatkowo antocyjany [16].

Winogrona charakteryzują się wysokim całkowitym poten-
cjałem przeciwutleniającym (TAS, total antioxidant status) dzięki 
resweratrolowi zawartemu głównie w skórce owoców. Związek 
ten wpływa stymulująco na proces różnicowania komórek na-
skórka i zwiększa elastyczność skóry [16]. Podobnie jak pozosta-
łe składniki polifenolowe obecne w winorośli, jest silnym przeci-
wutleniaczem [12]. Resweratrol spowalnia procesy starzenia się, 
chroniąc przed uszkodzeniami materiału genetycznego, wywo-
łanymi spadkami aktywności enzymów z klasy sirtuin. Enzymy 
te modulują odporność komórek na stres oksydacyjny i ich rege-
nerację, a resweratrol jest jednym z najsilniejszych aktywatorów 
sirtuin. Zwiększa odporność skóry na destrukcyjne działanie 
czynników zewnętrznych poprzez aktywowanie jej naturalnych 
procesów naprawczych. Przeciwstarzeniowe działanie reswe-
ratrolu związane jest również ze zdolnością hamowania glikacji, 
czyli procesu niszczenia makromolekuł, w tym białek podporo-
wych skóry, tj. kolagenu i elastyny [12]. Surowcem z którego po-
zyskuje się resweratrol są najczęściej wytłoki owoców winoro-
śli. Wykazano, że ekstrakty powstałe z wytłoków winogronowych 
cechują się wysokim potencjałem przeciwutleniającym. Pest-
ki i skórki owoców winorośli, będące znaczącym komponentem 
wytłoków, stanowią tu kluczowe źródło polifenoli [17].

Ekstrakt pozyskiwany z całych owoców, łącznie z nasiona-
mi, obfituje w oligomeryczne proantocyjanidyny, dzięki cze-
mu wykazuje bardzo dobre właściwości antyoksydacyjne. 
Wpływa łagodząco i przeciwzapalnie na skórę dzięki zdolno-
ści do hamowania aktywności prozapalnych enzymów w skó-
rze, tj. kolagenazy, elastazy i hialuronidazy. Poprawia stan na-
wilżenia skóry oraz zwiększa jej jędrność i elastyczność. Eks-
trakt z winogron uszczelnia naczynia kapilarne skóry, czego 
konsekwencją jest niwelowanie opuchlizny oraz zasinie-

nia okolic oczu. Ekstrakt z owoców winorośli stosowany jest 
w  formulacjach kosmetycznych przeznaczonych do pielę-
gnacji wszystkich rodzajów skóry, a szczególnie polecany jest 
do pielęgnacji cery z oznakami starzenia [14].

Hydrolat z owoców winorośli właściwej jest produktem po-
zostającym po destylacji olejków eterycznych z owoców Vitis 
vinifera. Składowymi hydrolatu są związki biologiczne czyn-
ne rozpuszczalne w  wodzie oraz pozostałości olejków ete-
rycznych. Znajduje szerokie zastosowanie jako produkt sa-
modzielny lub jako składnik balsamów, kremów, preparatów 
myjących, a także w mgiełkach do ciała. Cechują go właściwo-
ści nawilżające, oczyszczające, odświeżające i tonizujące [14].

WINIARSTWO I WINOTERAPIA
Wino stanowi jeden z  najstarszych składników kultury ma-
terialnej ludzkości [18]. Tradycyjne wino otrzymywane jest 
w  wyniku fermentacji alkoholowej owoców winorośli. Wina 
białe powstają w  procesie fermentacji soku wyciśniętego 
przy użyciu prasy i  oddzielonego od miazgi. W  przypadku 
win czerwonych, winogrona poddaje się wstępnej macera-
cji. Zmiażdżone owoce pozostają zalane sokiem przez ponad 
tydzień, dzięki czemu barwniki i substancje biologicznie ak-
tywne zawarte w skórce przechodzą do moszczu. Wina różo-
we otrzymywane są w wyniku skrócenia czasu pozostawienia 
moszczu wraz z miazgą do jednej doby [7, 19]. 

Wino w swoim składzie zawiera wodę: od 60% w winach li-
kierowych do 90% w winach wytrawnych, alkohol etylowy (od 
9 do 18% objętościowych), kwasy organiczne, składniki mi-
neralne (2 g/l), białka, barwniki, związki aromatyczne, garb-
niki, glicerynę, antyoksydanty i witaminy [20]. Ilość ekstrak-
tu waha się od 15 do 175 g na 1 litr wina. Ekstraktem określa się 
ilość cukrów (0-150 g/l), natomiast tzw. ekstrakt bezcukrowy 
jest to suma nielotnych składników wina (w większości nie-
lotnych kwasów organicznych) [20]. 

Największą grupę winnych antyoksydantów stanowią fla-
wonoidy. W  winach występują flawonole, flawan-3-ole (ka-
techiny) oraz antycyjanidyny. Ostatnia z wymienionych grup 
warunkuje barwę wina. Glikozydowe pochodne antycyjanidy-
nów w środowisku kwaśnym łatwo ulegają hydrolizie, dlatego 
część aglikonów jest uwalniana podczas procesu fermenta-
cji alkoholowej, a powstały etanol usprawnia ich rozpuszcza-
nie [19]. Związki polifenolowe występujące w winie to: kwasy 
fenolowe (kwas kumarynowy, kwas cynamonowy, kwas ko-
feinowy), trihydroksystilbeny (resweratol) i  flawonoidy (ka-
techina, epikatechina, kwercetyna). Ogólna zawartość polife-
noli w winach czerwonych wynosi 1000-4000 mg/l.

Resweratrol należący do grupy stilbenów, jest uważany za 
najbardziej aktywny antyoksydant obecny w  winie [19]. To 
związek wielofunkcyjny o  właściwościach: antyoksydacyj-
nych, przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych, neuropro-
tekcyjnych, przeciwstarzeniowych [20, 21]. Wina czerwone 
zawierają ok. 1,9 mg/l resweratrol, a  największą jego ilością 
charakteryzują się wina szczepu Pinot Noir, St. Laurent, Ma-
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rzemino, Merlot czy Blaufränkisch. Mniejsze stężenie wystę-
puje w winach różowych, a wina białe zawierają go najmniej, 
co wynika z procesu produkcji tego typu win [21]. 

Znanymi substancjami wykazującymi silne działanie anty-
oksydacyjne, antybiotyczne i przeciwzapalne obecne w winie 
są także: tyrozol (4-(2-hydroksyetylo) fenol) i  hydroksytyro-
zol (4-(2-hydroksyetylo)-1,2-benzenodiol). Ten ostatni może 
również pośrednio wspierać aktywność układu immunolo-
gicznego [19].

Analizując skład, należy wskazać, że w winie obecne są tak-
że mikroelementy, głównie: sód, potas, wapń, fosfor, magnez, 
żelazo, cynk, miedź, mangan, jod, chlor, a  najważniejszymi 
z  witamin są: witaminy z  grupy B, tj.: B1, B2, B6, kwas foliowy 
oraz witamina C. Ostatnia z wymienionych witamin najczę-
ściej spotykana jest w młodych winach, co więcej, wina czer-
wone zawierają więcej witaminy C niż wina białe [22].

Dwoma najważniejszymi barwnikami obecnymi we wszyst-
kich odmianach winorośli są oenina i  kwercetyna. Oenina 
wykazuje właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne [22].

Do substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka obecnych 
w winie zalicza się siarczany (IV). Dopuszczalna ilość w prze-
liczeniu na SO2 to 160 mg/l w  czerwonym wytrawnym wi-
nie, 210 mg/l w białym. Wina słodkie mogą zawierać znacz-
nie wyższe stężenia [19]. Siarczany u osób wrażliwych mogą 
zaostrzyć objawy astmy, innymi reakcjami organizmu mogą 
być: pokrzywka, rumień, bóle brzucha, intensywne bóle gło-
wy, reakcje gastryczne i wstrząs anafilaktyczny [23]. 

Obok siarczanów, substancjami niepożądanymi w winie są 
mikotoksyny wytwarzane przez niektóre gatunki pleśni z ro-
dzajów Aspergillus i  Penicillium namnażających się na po-
wierzchni skórki winogron. Do najczęściej występujących 
należy ochratoksyna A, wytwarzana przez Aspergillus car-
bonarius. Substancja ta zakłóca działanie układu odporno-
ściowego, jest potencjalnie kancerogenna, gdyż wywiera sła-
be działanie mutagenne. Wina czerwone zawierają znacznie 
więcej toksyn lub substancji ksenobiotycznych niż wina białe, 
jest to spowodowane różnicami w technologii produkcji [19].

Najważniejsze europejskie ośrodki winoterapii
Uprawę winnic i produkcję wina w średniowiecznej Europie za-
początkował zakon benedyktynów, a wyprodukowane przez nich 
wino przeznaczone było głównie na sprzedaż w rejonach Borde-
aux czy Burgundii. Następnie tradycję uprawy winnic przejął za-
kon cystersów. Wino wykorzystywane było nie tylko w obrzędach 
religijnych, ale stanowiło także element codziennej diety, stoso-
wane było również jako środek dezynfekujący oraz leczniczy. Już 
wówczas odkryto bogate właściwości kosmetyczne, dietetyczne 
i zdrowotne winogron, a zabiegi z wykorzystaniem winorośli (li-
ści, soku i wina) cieszyły się wysoką popularnością. 

Obecnie zabiegi wykorzystujące właściwości winorośli i wina 
nazywane są winoterapią, stanowiącą część enoturystyki – tu-
rystyki winiarskiej czyli enologicznej. Za powszechnie przyjętą 
definicję winoterapii przyjmuje się stosowanie winogron, soku 

z  winogron, żeli powstałych na bazie skórek, miąższu i  pestek 
winogron w zabiegach pielęgnacyjnych [24]. Winoterapię moż-
na również określić jako pewnego rodzaju filozofię życia, opar-
tą na nadziei na zachowanie wiecznej lub bardzo długiej młodo-
ści, którą można osiągnąć dzięki odpowiednim zabiegom z wy-
korzystaniem wina. Winoterapia to stymulacja pracy organizmu 
człowieka dzięki spożywaniu w  odpowiednich ilościach wina, 
a  także dzięki zabiegom kosmetycznymi z  wykorzystaniem 
trunku i produktów powstałych przy jego wytwarzaniu [25].

Ojczyzną nowoczesnej winoterapii w  Europie jest Francja. 
Mathilda i Bertrand Thomasowie w 1995 r. opracowali pierwszą 
linię kosmetyków Caudalie stosowaną w winoterapii. Pierwsze 
winne SPA powstało we francuskiej posiadłości Les Sources de 
Caudalie w rejonie Bordeaux w 1999 r. W Portugalii, aktualnie 
na rynku jest obecnych kilka wiodących firm i ośrodków uzdro-
wiskowych specjalizujących się w winoterapii. W ofercie uzdro-
wisk i obiektów SPA zawarte są głównie masaże z wykorzysta-
niem oleju z pestek winogron, zabiegi z ekstraktem z winogron 
oraz kąpiele winne z degustacją wina [26]. Wśród innych zna-
mienitych ośrodków winoterapii można wyróżnić znajdujące 
się w Hiszpanii Hacienda i Arzuaga w regionie Riber del Duero 
oraz Linder Alpentherme w Leukerbad w Szwajcarii [24].

Zabiegi winne zyskują coraz większą popularność rów-
nież w Polsce i coraz częściej stanowią ofertę ośrodków SPA & 
wellness. Najbardziej znane ośrodki zajmujące się winotera-
pią zlokalizowane są na Mazurach, w Krakowie oraz na Poje-
zierzu Brodnickim (to tu znajduje się jedyny w Polsce ośrodek 
całkowicie poświęcony winoterapii) [24].

Przykładowe zabiegi winoterapii
Liczne właściwości winorośli właściwej są niezwykle atrak-
cyjne i  coraz częściej wykorzystywane we współczesnej ko-
smetologii. Maseczki, kremy i peelingi powstałe na bazie su-
rowców pozyskiwanych z  Vitis vinifera przeciwdziałają po-
wstawaniu zmarszczek i  mogą pełnić funkcje liftingujące. 
Wskazaniami do zabiegów są m.in.: utrata jędrności, pierwsze 
oznaki starzenia, cellulit wodny i tłuszczowy, suchość skóry, 
jej zanieczyszczenie i odwodnienie [25]. 

Zabiegi z  zakresu winoterapii wywierają korzystny wpływ 
na skórę i  tkanki, nie tylko wzmagają mikrokrążenie, dzięki 
obecności taniny w winie, produkcję kolagenu i elastyny, ale 
również zapewniają odpowiednie odżywienie i  nawilżenie, 
wygładzają i napinają skórę, wzmacniają naczynia kapilarne 
oraz niwelują zatrzymywanie wody w tkankach. Ponadto po-
lifenole obecne w winie, wykazujące działanie przeciwhista-
minowe, znalazły zastosowanie w kosmetykach do pielęgna-
cji cery wrażliwej i skłonnej do podrażnień [16]. 

Wśród najbardziej popularnych zabiegów winoterapii moż-
na wyróżnić kąpiele w kadziach w soku z czerwonych wino-
gron z dodatkiem wina i oleju z pestek winogron, okłady bądź 
kompresy z pulpy winogronowej, peelingi z pestek winogron 
czy masaże, do których wykorzystywana jest oliwa z  pestek 
winogron [24].
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Istotą rytuału winoterapii jest odpowiednia panująca wo-
kół atmosfera pełnego relaksu, dotycząca głównie oświetlenia 
o niskim natężeniu, temperatury oscylującej w okolicach 25-
28°C, relaksacyjnej muzyki oraz aromaterapii. Przygotowanie 
obejmuje kąpiel winną w  akompaniamencie lampki czerwo-
nego wytrawnego wina. Właściwy etap zabiegu rozpoczyna się 
od pobytu w łaźni parowej, gdzie temperatura wynosi 45-50°C, 
a wilgotność powietrza oscyluje w przedziale 90-100%. Łaźnia 
parowa stanowi przygotowanie do dalszej części rytuału wino-
terapii, wycisza i relaksuje oraz zwiększa ukrwienie i zmiękcza 
naskórek, zwiększając efektywność kolejnych etapów zabiegu. 
Peeling z wykorzystaniem owoców winorośli, moszczu winne-
go, bądź sproszkowanych pestek winogron złuszcza martwy 
naskórek przygotowując go do absorpcji substancji aktywnych. 
Peeling obejmuje kończyny dolne, pośladki, plecy, uda, koń-
czyny górne, brzuch oraz dekolt. Kolejnym etapem jest aplika-
cja serum na bazie ekstraktu z liści, pestek i owoców winorośli 
właściwej oraz maski winogronowej. Aplikacja produktów głę-
bokimi i płynnymi ruchami głaskania pochodzącymi z masa-
żu klasycznego zwiększa intensywność penetracji substancji, 
a co za tym idzie dogłębne nawilżenie warstwy siateczkowatej 
i brodawkowatej skóry właściwej. Masaż twarzy, szyi i dekoltu 
mleczkiem winogronowym stanowi kolejny etap rytuału. Eta-
pem końcowym zabiegu winoterapii jest masaż relaksacyjny 
na bazie oleju z pestek winogron, ze szczególnym uwzględnie-
niem dłoni i stóp. Jako uzupełnienie technik masażu klasycz-
nego wykorzystuje się elementy shiatsu, lomi-lomi czy aku-
presury, wprowadzające klienta w stan głębokiego relaksu [27].

PODSUMOWANIE 
Winorośl właściwa (Vitis vinifera L.) jest jedną z najstarszych ro-
ślin uprawnych, należących do rodziny winoroślowatych (Vita-
ceae). W przemyśle kosmetycznym wykorzystywane są zarów-
no liście, pestki jak i  całe owoce winorośli (winogrona). Dzięki 
zawartości polifenoli, lipidów, białek i witamin surowce pozyski-
wane z winorośli właściwej wykazują działanie antyoksydacyjne, 
przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwrodnikowe. Wskazuje 
się także dobroczynny wpływ na naczynia włosowate w skórze.

Badania potwierdzają właściwości kosmetyczne, dietetycz-
ne i zdrowotne wina. Wykorzystanie winorośli i produkowanego 
z niej trunku w zabiegach pielęgnacyjnych określane jest mia-
nem winoterapii, którą określić należy jako pewnego rodzaju fi-
lozofię życia. Zabiegi z zakresu winoterapii stają się w Polsce po-
pularnym uzupełnieniem oferty ośrodków SPA i wellness. 
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