chemia kosmetyczna

Nowoczesne postacie
kosmetyków
Główne problemy, które napotyka współczesna kosmetologia w kontekście
skuteczności kosmetyków, to przenikanie substancji czynnych przez skórę oraz
zapewnienie stabilności formulacji kosmetycznych przy jak najmniejszej ilości
substancji pomocniczych.
Rozwój nowoczesnych postaci kosmetyków pozwala osiągnąć optymalne
stężenie substancji czynnej w miejscu
działania kosmetyku, a dostosowanie
formy kosmetyku do konkretnej substancji czynnej zapewnia jej stabilność.
Więk szość ko sme ty ków ma for mę
emulsji. Kosmetyki zawierają zarówno
substancje hydrofilowe, jak i lipofilowe,
co powoduje, że emulsja jest najprostszym rozwiązaniem pozwalającym na
za sto so wa nie sze ro kie go spek trum
substancji o różnej lipofilowości. Niemniej jednak proste emulsje kosmetyczne nie zawsze zapewniają optymalną trwałość i przenikanie składników
aktywnych przez skórę. W odpowiedzi
na wyzwania stojące przed współczesną kosmetologią powstały zaawansowane podłoża kosmetyczne i innowa-

cyjne nośniki substancji czynnych. Jako
przykłady nowoczesnych form kosmetyku można podać m.in. emulsje żelowe, emulsje ulegające szybkiemu rozwarstwieniu (quick breaking emulsions),
liposomy, niosomy, granulosomy, kolasfery, mikrokapsułki, kompleksy molekularne, systemy cząsteczkowe, układy
ciekłokrystaliczne czy nanocząsteczki
lipidowe.
No wo cze sne podło ża, jak np.
emulsje żelowe, pozwalają na wytworzenie emulsji, w której ilość fazy rozproszonej będzie stanowiła 99% masy
całej emulsji. Z kolei emulsja ulegająca
szybkiemu rozwarstwieniu po aplikacji
na skórę ulega natychmiastowemu „złamaniu”, co zwiększa dostępność farmaceutyczną substancji czynnych. Układy
nośnikowe takie jak np. liposomy czy
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niososmy – struktury podobne do liposomów, ale zamiast fosfolipidów zawierają niejonowe surfaktanty, ułatwiają
prze ni ka nie
sub stan cji
czyn nych
i zmniejszają ryzyko interakcji pomiędzy
substancją czynną a pozostałymi składnikami formulacji kosmetycznej.
Mikrokapsułki, systemy cząsteczkowe czy kompleksy molekularne pozwalają natomiast na inkorporacje substancji
czynnej w nośniku, który ma za zadanie
powolne jej uwalnianie. Pozwala to
stworzyć kosmetyki, dla których czas
działania wynosi kilka lub kilkanaście godzin. Rozwiązanie to pozwala stworzyć
np. kosmetyki z filtrami UV, które stopniowo uwalniają się i po jednokrotnej
aplikacji chronią skórę cały dzień przed
negatywnym oddziaływaniem promieniowania słonecznego. Jednocześnie inkorporacja substancji czynnej w nośniku
chroni ją przed innymi składnikami formulacji kosmetycznych.
Szybki rozwój nowoczesnych postaci kosmetyków wynika przede wszystkim z coraz lepszego zrozumienia mechanizmów molekularnych odpowiedzial nych za prze ni ka nie sub stan cji
przez skórę oraz opracowanie coraz
doskonalszych surfaktantów. Ponadto
wiele rozwiązań, które opracowuje się
na potrzeby rynku farmaceutycznego,
znajduje później zastosowanie w nowoczesnych kosmetykach.
Biorąc pod uwagę skuteczność kosmetyków, coraz większą uwagę zwraca się nie na samą substancję czynną, ale
na podłoże lub nośnik, w którym ona
się znajduje, ponieważ to te aspekty
w dużej mierze decydują o skuteczności
kosmetyków.
S.W.
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