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Roz wój no wo cze snych po sta ci ko -
sme ty ków po zwa la osią gnąć opty mal ne
stę że nie sub stan cji czyn nej w miej scu
dzia ła nia ko sme ty ku, a do sto so wa nie
for my ko sme ty ku do kon kret nej sub -
stan cji czyn nej za pew nia jej sta bil ność. 
Więk szość ko sme ty ków ma for mę
emul sji. Ko sme ty ki za wie ra ją za rów no
sub stan cje hy dro fi lo we, jak i li po fi lo we,
co po wo du je, że emul sja jest naj pro st -
szym roz wią za niem po zwa la ją cym na
za sto so wa nie sze ro kie go spek trum
sub stan cji o róż nej li po fi lo wo ści. Nie -
mniej jed nak pro ste emul sje ko sme -
tycz ne nie za wsze za pew nia ją opty mal -
ną trwa łość i prze ni ka nie skła dni ków
ak tyw nych przez skórę. W od po wie dzi
na wy zwa nia sto ją ce przed współ cze -
sną ko sme to lo gią po wsta ły za a wan so -
wa ne podło ża ko sme tycz ne i in no wa -

cyj ne no śni ki sub stan cji czyn nych. Ja ko
przy kła dy no wo cze snych form ko sme -
ty ku moż na po dać m.in. emul sje że lo -
we, emul sje ule ga ją ce szyb kie mu roz -
war stwie niu (qu ick bre a king emul sions),
li po so my, nio so my, gra nu lo so my, ko la -
sfe ry, mi kro ka psuł ki, kom ple ksy mo le -
ku lar ne, sy ste my czą stecz ko we, ukła dy
cie kło kry sta licz ne czy na no czą stecz ki 
li pi do we. 

No wo cze sne podło ża, jak np.
emul sje że lo we, po zwa la ją na wy two -
rze nie emul sji, w której ilość fa zy roz -
pro szo nej bę dzie sta no wi ła 99% ma sy
ca łej emul sji. Z ko lei emul sja ule ga ją ca
szyb kie mu roz war stwie niu po apli ka cji
na skórę ule ga na tych mia sto we mu „zła -
ma niu”, co zwięk sza do stęp ność far ma -
ceu tycz ną sub stan cji czyn nych. Ukła dy
no śni ko we ta kie jak np. li po so my czy
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nio so smy  – struk tu ry podob ne do li po -
so mów, ale za miast fo sfo li pi dów za wie -
ra ją nie jo no we sur fak tan ty, uła twia ją
prze ni ka nie sub stan cji czyn nych
i zmniej sza ją ry zy ko in te rak cji po mię dzy
sub stan cją czyn ną a po zo sta ły mi skła dni -
ka mi for mu la cji ko sme tycz nej. 

Mi kro ka psuł ki, sy ste my czą stecz ko -
we czy kom ple ksy mo le ku lar ne po zwa -
la ją na to miast na in kor po ra cje sub stan cji
czyn nej w no śni ku, który ma za za da nie
po wol ne jej uwal nia nie. Po zwa la to
stwo rzyć ko sme ty ki, dla których czas
dzia ła nia wy no si kil ka lub kil ka na ście go -
dzin. Roz wią za nie to po zwa la stwo rzyć
np. ko sme ty ki z fil tra mi UV, które stop -
nio wo uwal nia ją się i po jed no krot nej
apli ka cji chro nią skórę ca ły dzień przed
ne ga tyw nym od dzia ły wa niem pro mie -
nio wa nia sło necz ne go. Jed no cze śnie in -
kor po ra cja sub stan cji czyn nej w no śni ku
chro ni ją przed in ny mi skła dni ka mi for -
mu la cji ko sme tycz nych. 

Szyb ki roz wój no wo cze snych po -
sta ci ko sme ty ków wy ni ka przede wszy -
st kim z co raz lep sze go zro zu mie nia me -
cha ni zmów mo le ku lar nych od po wie -
dzial nych za prze ni ka nie sub stan cji
przez skórę oraz opra co wa nie co raz
do sko nal szych sur fak tan tów. Po nad to
wie le roz wią zań, które opra co wu je się
na po trze by ryn ku far ma ceu tycz ne go,
znaj du je później za sto so wa nie w no wo -
cze snych ko sme ty kach. 

Bio rąc pod uwa gę sku tecz ność ko -
sme ty ków, co raz więk szą uwa gę zwra -
ca się nie na sa mą sub stan cję czyn ną, ale
na podło że lub no śnik, w którym ona
się znaj du je, po nie waż to te aspek ty
w du żej mie rze de cy du ją o sku tecz no ści
ko sme ty ków. 
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