
Po łą cze nie idei far ma ceu tycz nych i ko sme tycz nych zo sta ło za po cząt ko -
wa ne w 1961 ro ku przez Ra y mon da Re e da – za ło ży cie la To wa rzy stwa
Che mii Ko sme tycz nej w USA. Re ed za pro po no wał ter min „ko sme ceu -
tyk” dla pro duk tu po śre dnie go mię dzy ko sme ty kiem a le kiem. Ideę Re -
e da roz pro pa go wał pod ko niec lat 70. XX wie ku Al bert M. Klig man[1].
By ło to efek tem roz wo ju  ko sme to lo gii, der ma to lo gii i far ma ko lo gii,
obej mu ją ce go zro zu mie nie fi zjo lo gii skóry oraz spo so bów jej le cze nia
i pie lę gna cji. Na le ży jed nak pa mię tać, że ko sme ceu ty ki – środ ki ko sme -
tycz ne o dzia ła niu lecz ni czym – pod le ga ją re gu la cjom pra wnym i nor -
mom ta kim, jak  ko sme ty ki.

Pro dukt ko sme tycz ny jest de fi nio wa ny ja -
ko pre pa rat do pie lę gna cji po wierzch ni cia ła
czło wie ka, np. skóry, wło sów czy błon ślu zo -
wych ja my ust nej, w ce lu ich oczy szcza nia,
per fu mo wa nia, zmie nia nia wy glą du, ochro ny
lub utrzy ma nia w do brym sta nie. Na le ży pod -
kre ślić, że w prze ci wień stwie do le ków, ko -
sme tyk nie po wi nien wy wo ły wać dzia ła nia
ogól no u stro jo we go. Środ ki ko sme tycz ne
pod da wa ne są tyl ko te stom te stom bez pie -
czeń stwa ich sto so wa nia; kli nicz ne te sty sku -
tecz no ści w ich przy pad ku nie są wy ma ga ne.
Z ko lei  ko sme ceu ty ki naj czę ściej de dy ko wa -
ne są kon kret nym pro ble mom skór nym. Po -
le ca ne są m.in. do pie lę gna cji cer aler gicz nych,
na czy nio wych, z trą dzi kiem, z trą dzi kiem
różo wa tym, łu szczy cą, ło jo to ko wym za pa le -
niem skóry itp. Ze wzglę du na brak osob nych
re gu la cji ko sme ceu ty ki pod da wa ne są kry ty ce.
Czę sto zda rza się, że  skła dni ki ak tyw ne w ko -
sme ceu ty kach nie ma ją ra cjo nal ne go uza sa -
dnie nia do sto so wa nia[2] lub za wie ra ją skła dni -

ki uczu la ją ce[3]. W wie lu przy pad kach  sło wo
„ko sme ceu tyk” na opa ko wa niu jest wy łącz nie
„chwy tem mar ke tin go wym”.

Farmacja a kosmetyka profesjonalna 

Ko sme ceu ty ki pro fe sjo nal ne są pro duk -
ta mi pro jek to wa ny mi do roz wią zy wa nia
kon kret nych pro ble mów skór nych. W ich
przy pad ku do bór skła dni ków ak tyw nych
opar ty jest na do nie sie niach z li te ra tu ry.
Wy bie ra ne są ta kie sub stan cje, które ma ją
po twier dzo ną efek tyw ność dzia ła nia
w okre ślo nym za kre sie stę żeń. Po zo sta łe
skła dni ki pre pa ra tów jak sub stan cje po moc -
ni cze, do bie ra ne są ze szcze gól nym
uwzglę dnie niem ro dza ju po sta ci pre pa ra tu
oraz wła ści wo ści za rów no che micz nych,
jak i fi zy ko che micz nych sto so wa nych sub -
stan cji ak tyw nych. Su row ce po cho dze nia
na tu ral ne go sto so wa ne do pro duk cji ko -
sme ceu ty ków po zba wio ne są ba la stu sub -
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stan cji nie ak tyw nych lub ła two psu ją cych się
skła dni ków. Te sa me aspek ty ja ko ścio we
do ty czą rów nież su row ców syn te tycz nych. 

Su row ce ro ślin ne

Ce chą cha rak te ry stycz ną su row ców ro -
ślin nych jest ich zmien ny skład che micz ny,
który w znacz nym stop niu uza leż nio ny jest
od wa run ków upra wy. Na skład ilo ścio wy
i ja ko ścio wy su row ca po cho dzą ce go z te go
sa me go ga tun ku ro śli ny wpły wa kli mat, gle -
ba, sta dium roz wo jo we i czyn ni ki ge ne tycz -
ne, które wa run ku ją ist nie nie che mo ty pów
w obrę bie jed ne go ga tun ku. Zmien ność jest
naj więk szym pro ble mem prze my słu ko sme -
tycz ne go, który do pro duk cji otrzy mu je su -
ro wiec o róż nej ja ko ści. W ce lu przy go to wa -
nia z nie go go to we go pre pa ra tu ko niecz ne
jest prze pro wa dze nie stan da ry za cji za war -
tość jed ne go lub kil ku klu czo wych skła dni -
ków ak tyw nych. Z te go po wo du w prze my -
śle ko sme tycz nym pre fe ro wa ne są su row ce
z okre ślo ne go re gio nu i z kon kret nych
upraw. Stan da ry za cja su row ców gwa ran tu je
od po wie dnią ja ko ść o raz efek tyw ność far -
ma ko lo gicz ną i ko sme tycz ną. Stan da ry zo -
wa ne eks trak ty są  su row ca mi za wie ra ją cy mi
okre ślo ne stę że nia sub stan cji ak tyw nych,
które pod czas wszy st kich eta pów upra wy,
zbio ru i pro ce sów pro duk cyj nych pod da wa -
ne są ry go ry stycz nej kon tro li ja ko ści[4]. Eks -
trak ty ro ślin ne po win ny być tak że ba da ne na
za war tość po pio łów (wy so ka za war tość
mo że wska zy wać na za nie czy szcze nie eks -
trak tu gle bą), ale rów nież na za war tość 
in nych ro ślin, za nie czy szczeń mi kro bio lo -
gicz nych (szcze gól nie na ra żo ne na nie są su -
row ce bo ga te w skro bię), pe sty cy dów, fu -
mi gan tów (tle nek ety le nu, bro mek me ty lu
i fo sfi nę) i to ksycz nych me ta li cięż kich (ołów,
kadm, rtęć, tal i ar sen). Po win no się tak że
zba dać, czy eks trak ty nie są ra dio ak tyw ne
i czy nie za wie ra ją in nych za nie czy szczeń
np. en do to ksyn czy my ko to ksyn[5].

W ko sme ty ce sto su je się  róż ne me to dy
eks trak cji i wie le form eks trak tów ro ślin nych[6].
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je me to da eks -
trak cji z za sto so wa niem dwu tlen ku wę gla
w sta nie nad kry tycz nym[7]. Za sto so wa nie tem -
pe ra tu ry oto cze nia w tej me to dzie eks trak cji
da je moż li wość izo lo wa nia na wet bar dzo
wraż li wych na podwyż szo ną tem pe ra tu rę skła -
dni ków su row ców ro ślin nych ta kich jak olej ki
ete rycz ne. Z ko lei dzię ki sto so wa niu dwu tlen -
ku wę gla ja ko roz pu szczal ni ka, uzy sku je my czy -
ste eks trak ty bez po zo sta ło ści roz pu szczal ni -
ków orga nicz nych. Me to dę tę wy ko rzy stu je się
do eks trak cji su row ców ko sme tycz nych o cen -
nych wła ści wo ściach pie lę gna cyj nych i lecz ni -
czych z zie lo ne go owsa oraz z kłą czy kur ku my. 

Eks trakt z zie lo ne go owsa uzy ska ny z eks -
trak cji dwu tlen kiem wę gla w sta nie nad kry tycz -
nym bo ga ty jest w be ta-glu ka ny i skro bię. Naj -
cen niej szy mi skła dni ka mi owsa są  di hy dro a -
we nan tra mi dy które są obe cne w su row cu
w stę że niach nie prze kra cza ją cych kil ku dzie się -
ciu ppm.  Udo wo dnio no, że pre pa ra ty za wie -
ra ją ce eks trak ty z owsa w znacz nym stop niu
ob ni ża ją stę że nie kwa su ara chi do no we go, cy -
to zo lo wej fo sfo li pa zy A2 i TNF-� oraz blo ku ją
ją dro wy czyn nik NF-�B w ke ra ty no cy tach. 
Po nad to owe eks trak ty ha mu ją wy dzie la nie
cy to kin pro za pal nych i hi sta mi ny, co jest klu -
czo wym me cha ni zmem le cze nia za pal nych
cho rób skóry. Pre pa ra ty z owsa ma ją tak że
dzia ła nie zwę ża ją ce na czy nia krwio no śne i tym
sa mym usu wa ją obrzę ki. Skła dni ki te ha mu ją
rów nież uwal nia nie hi sta mi ny z ko mórek tucz -
nych in du ko wa ne sub stan cją P, a tym sa mym
re du ku ją świąd skóry[8]. 

Rów nie in te re su ją cym, stan da ry zo wa -
nym eks trak tem jest eks trakt z kłą czy kur ku -
my, który tak że jest uzy ski wa ny w eks trak cji
dwu tlen kiem wę gla w sta nie nad kry tycz nym.
Kur ku ma – ostryż dłu gi (łac. Cur cu ma lon ga)
jest ro śli ną na le żą cą do ro dzi ny im bi ro wa -
tych (łac. Zin gi be ra ce ae), po wszech nie upra -
wia ną ja ko wa rzy wo i przy pra wa w kra jach
azja tyc kich. Kłą cza kur ku my są czę sto sto so -
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wa nym zie lem w ajur we dyj skim, ho li stycz -
nym sy ste mie me dycz nym i sze ro ko wy ko -
rzy sty wa nym w apli ka cjach skór nych, w tym
w le cze niu wrzo dów, ran i sta nów za pal -
nych. Kłą cza i li ście z ro dza ju Cur cu ma za -
wie ra ją olej ki ete rycz ne, które moż na izo lo -
wać za po mo cą de sty la cji z pa rą wod ną lub
eks trak cji roz pu szczal ni ka mi orga nicz ny mi.
Głów ny mi skła dni ka mi frak cji ole jo wych są
se skwi ter pe ny: �-tur me ron, �-tur me ron
i aro ma tycz ne tur me ro ny. Pierw szym eta -
pem pro duk cji jest eks trak cja nad kry tycz nym
dwu tlen kiem wę gla, da ją ca 4% – 5% ole ju,
które go głów ny mi skła dni ka mi są tur me ro ny
(oko ło 60%). W dru gim eta pie na stę pu je de -
sty la cja mo le ku lar na, która po pra wia ko lor
ole ju (od brą zo we go do ja sno żół te go),
wzbo ga ca tur me ro ny, usu wa nie po żą da ne
kur ku mi ny i zmniej sza sil ny za pach, bez zmia -
ny sku tecz no ści pro duk tu. Udo wo dnio no, że
frak cja wzbo ga co na w tur me ron jest rów nież
zdol na do wzmoc nie nia me cha ni zmów
ochron nych ko mórek przed stre sem oksy da -
cyj nym. Frak cja ta sty mu lu je eks pre sję pe ro -
ksy da zy glu ta tio no wej (GPX1) i tio re do ksy ny
(TXR) – wy daj nych zmia ta czy re ak tyw nych
form tle nu[9]. Ostat nie ba da nia na u ko we wy -
ka za ły, że tur me ro ny ha mu ją agre ga cję pły tek
krwi, a tak że wy ka zu ją ak tyw ność w sto sun ku
do re cep to rów PPAR-�[10]. Wy ko rzy sty wa nie
w pro duk tach ko sme tycz nych frak cji tur me -
ro nów z kłą czy kur ku my po wo du je po pra wę
ogól ne go sta nu zdro wia skóry. Po pra wia jej
na wil że nie, to ni za cję i uję dr nie nie. Pre pa ra ty
za wie ra ją ce tur me ro ny wy ka zu ją rów nież
dzia ła nie prze ciw zmar szcz ko we i po pra wia ją
ko lo ryt skóry.

Mig da łecz nik ar ju na (łac. Ter mi na lia ar ju -
na) jest drze wem z ro dzi ny tru dzicz ko wa -
tych (łac. Com bre at ce ae). Wy stę pu je w In -
diach i na Sri Lan ce. Wła ści wo ści lecz ni cze
ar ju ny zna ne są od sta ro żyt no ści w me dy cy -
nie azja tyc kiej. Eks trakt z ko ry drze wa ar ju na
za wie ra głów nie związ ki trój ter pe no we, ta -
kie jak kwas ar ju no wy, ar ju te no zy dy I, II, III,

IV. Po nad to w wy cią gu wy stę pu je ar jun ge ni -
na, ar ju me ty na, kwas ole a no lo wy i kwas ter -
mi no wy. Skła dni kiem eks trak tu z mig da łecz -
ni ka ar ju na są tak że związ ki trój ter pe no we,
których za war tość jest wy tycz ną w stan da ry -
za cji su row ca han dlo we go. W ce lu uła twie -
nia do zo wa nia su row ca do pro duk cji emul sji
ko sme tycz nych sto su je się eks trakt han dlo -
wy, który sta no wi stan da ry zo wa ny roz twór
su che go eks trak tu roz pu szczo ne go w gli ko lu
pen ty le no wym. Eks trakt z ko ry ar ju ny
wzmoc nia struk tu ry bia łek ma cie rzy mię dzy -
ko mór ko wej. Wpły wa rów nież na po pra wę
gę sto ści i ela stycz no ści skóry. Po przez przy -
wróce nie ba rie ry skór nej i zwięk sze nie pro -
duk cji se bum wy ciąg z ar ju ny zmniej sza 
ob ja wy su cho ści skóry i chro ni ją przed za nie -
czy szcze nia mi i nie ko rzy st ny mi czyn ni ka mi
śro do wi sko wy mi. Eks trakt z ar ju ny po pra wia
tak że struk tu rę na czyń wło so wa tych, co wpły -
wa na lep sze za o pa trze nie skóry w skła dni ki
odżyw cze i pra wi dło wy prze bieg pro ce sów
odbu do wy ko mór ko wej. Wy ciąg przy go to -
wa ny z ar ju ny zmniej sza tran se pi der mal ną
utra tę wo dy oraz wpły wa zna czą co na przy -
wróce nie funk cji ba rie ro wych ce ry. Już po 4
ty go dniach sto so wa nia skut ku je to znacz ną
po pra wą po zio mu na wil że nia skóry i zmniej -
sza niem pro ble mu jej łu szcze nia. Dzię ki za -
sto so wa niu eks trak tu z ar ju ny skóra jest bar -
dziej gład ka, a sto so wa nie  przy go to wa ne go
z ar ju ny wy cią gu do sko na le wpły wa na po pra -
wę ogól ne go wy glą du skóry[11, 12].

Waż nym źródłem sub stan cji ak tyw nych
w ko sme ty ce jest kwiat ket mii szcza wio wej
(łac. Hi bi scus sab da rif fa). Jest on źródłem
an to cy ja nów i po li fe no li o dzia ła niu prze -
ciw ro dni ko wym. Kwiat ket mii szcza wio wej
ob fi tu je w kwa sy orga nicz ne – kwas hi bi sku -
so wy 13–24%, kwas cy try no wy 12–20%,
kwas ja bł ko wy 2–9% i kwas wi no wy 8%[13].
Ze wzglę du na obe cność w eks trak cie hy -
dro ksy kwa sów i sub stan cji o dzia ła niu prze -
ciw ro dni ko wym znaj du je on za sto so wa nie
w pro duk cji pre pa ra tu złu szcza ją ce go do
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sto so wa nia w za bie gach ko sme tycz nych
przez ca ły rok.

Ko ra afry kań skie go drze wa Enan tia Chlo -
ran tha sta no wi źródło sub stan cji ak tyw nych
sto so wa nych w pro duk cji ko sme ty ków
o dzia ła niu prze ciw trą dzi ko wym, prze ciw ło -
jo to ko wym i oczy szcza ją cym skórę. Eks trakt
han dlo wy sta no wi roz twór su che go eks trak -
tu w gli ko lu bu ty le no wym. Eks trakt stan da ry -
zo wa ny jest na ja tro ry zy nę i pal ma ty nę oraz
na kwas ole a no lo wy. Al ka lo i dy ta kie jak ja tro -
ry zy na i pal ma ty na dzia ła ją sil nie bak te rio bój -
czo i prze ciw za pal nie[14]. 

Ko lej nym na tu ral nym stan da ry zo wa nym
su row cem ko sme tycz nym jest lak to fe ry na –
skła dnik sia ry (łac. co lo strum). Sia ra sta no wi
wie lo skła dni ko wą mie sza ni nę bia łek, cu -
krów, tłu szczy i wi ta min, ale ma bar dzo
zmien ny skład, a tak że za wie ra skła dni ki
które nie ma ją dzia ła nia ak tyw ne go i na le ży
trak to wać je ja ko ba last. Sto so wa nie czy stej
lak to fe ry ny da je gwa ran cję efek tu lecz ni cze -
go i pie lę gna cyj ne go.   

Lak to fe ry na jest gli ko pro te i ną z ro dzi ny
trans fe ryn, która wią że że la zo. Jest biał kiem
mo no me rycz nym, do dat nio na ła do wa nym
o ma sie czą stecz ko wej 80 kDa, zbu do wa -
nym z 692 ami no kwa sów. Zło żo na jest
z po je dyn cze go łań cu cha po li pep ty do we go
zwi nię te go w dwa ku li ste pła ty N- i C-, po -
łą czo ne re gio nem za wia so wym. Mo że wy -
stę po wać w for mie wol nej apo- lub zwią za -
nej z jo na mi me ta li ho lo-. Biał ko to ma dzia -
ła nie ha mu ją ce roz wój bak te rii, po przez
wią za nie że la za bak te ryj ne go[15]. Lak to fe ry na
sto so wa na w pre pa ra tach ko sme tycz nych
dzia ła go ją co, prze ciw za pal nie i an ty an gio -
gen nie[16]. Uży cie te go skła dni ka ak tyw ne go
do pro duk cji pre pa ra tów ko sme tycz nych
skut ku je tym, iż te wy ka zu ją du żą sku tecz -
ność w miej sco wym le cze niu trą dzi ku po -
spo li te go i łu szczy cy[17]. Czy sta lak to fe ry na
izo lo wa na jest przy uży ciu me tod ultra fil tra -
cji i chro ma to gra fii z udzia łem ży wic jo no -
wy mien nych[18, 19].

Su row ce syn te tycz ne 
i bio tech no lo gicz ne

Czy stość syn te tycz nych sub stan cji ak tyw -
nych sto so wa nych w ko sme ty ce ma bar dzo
du że zna cze nie, gdyż obe cność za nie czy -
szczeń mo że po wo do wać podraż nie nia,
a na wet re ak cje aler gicz ne. Dla te go też czę -
sto w ko sme ty ce sto so wa ne są su row ce
o du żej czy sto ści far ma ceu tycz nej jak np. nia -
cy na mid, aze lo gli cy na, kwas lak to bio no wy
czy kwas hia lu ro no wy.

Nia cy na mid jest ami dem kwa su ni ko ty -
no we go, in a czej na zy wa nym wi ta mi ną PP;
je st jed nym z klu czo wych su row ców ko sme -
tycz nych o dzia ła niu wie lo kie run ko wym.
Przy spie sza go je nie ran, dzia ła prze ciw zmar -
szcz ko wo, zmniej sza pig men ta cję skóry,
dzia ła prze ciw za pal nie, prze ciw trą dzi ko wo,
wzmac nia tak że funk cje ba rie ro we skóry[20, 21,

22]. Wy bie ra jąc ten su ro wiec do pro duk cji ko -
sme ty ków na le ży zwrócić uwa gę, czy nie za -
wie ra śla do wych ilo ści kwa su ni ko ty no we go,
po nie waż kwas ni ko ty no wy wy wo łu je sil ne
podraż nie nie skóry cha rak te ry zu ją ce się za -
czer wie nie niem, szczy pa niem i swę dze -
niem. Nia cy na mid o ja ko ści zgod nej z wy -
mo ga mi far ma ko pe al ny mi nie bę dzie za wie -
rał draż nią ce go za nie czy szcze nia, ale kwas
ni ko ty no wy mo że po wsta wać już w ko sme -
ty ku na sku tek hy dro li zy nia cy na mi du. Dla te -
go też bar dzo waż na jest sta bi li za cja te go
skła dni ka w re cep tu rze ko sme tycz nej. 

Aze lo gli cy na sta no wi che micz ne po łą -
cze nie kwa su aze la i no we go z naj pro st szym
ami no kwa sem – gli cy ną. Dzię ki ta kiej mo -
dy fi ka cji che micz nej uzy ska no po chod ną
kwa su aze la i no we go roz pu szczal ną w wo -
dzie, a sam kwas aze la i no wy jest trud no
roz pu szczal ny w wo dzie. Aze lo gli cy na wy -
ka zu je ak tyw ność prze ciw bak te ryj ną[23],
a ze lo gli cy na w po sta ci so li po ta so wej,
w prze ci wień stwie do kwa su aze la i no we go,
jest bar dzo do brze roz pu szczal na w wo -
dzie[24]. Za war tość sub stan cji ak tyw nej
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w pre pa ra cie han dlo wym jest spe cy fi ko wa -
na w cer ty fi ka cie ja ko ścio wym.

Kwas lak to bio no wy to po li hy dro ksy kwas,
który jest zbu do wa ny z kwa su glu ko no we go
i ga lak to zy. Jest to kwas, który nie wy stę pu je
w na tu rze. Pro du ko wa ny jest w pro ce sach
che micz nych lub bio tech no lo gicz nych z lak -
to zy mle ka kro wie go. Ze wzglę du na swo ją
bu do wę zwią zek ten łą czy w so bie jed no cze -
śnie wła ści wo ści al fa hy dro ksy kwa sów z uni -
kal ny mi wła ści wo ścia mi po chod nych ga lak to -
zy. Ga lak to za ma dzia ła nie przy spie sza ją ce
pro ces go je nia się ran, dzia ła ob kur cza ją co na
na czy nia krwio no śne, cha rak te ry zu je się sil -
ny mi wła ści wo ścia mi an ty o ksy da cyj ny mi, ha -
mu je ak tyw ność me ta lo pro te i naz, przez co
za po bie ga two rze niu się zmar szczek, te le an -
giek ta zji i zwiot cze niu skóry, po bu dza tak że
syn te zę ko la ge nu i wzmac nia me cha ni zmy
na praw cze skóry uszko dzo nej[25, 26]. Kwas lak -
to bio no wy uzy ski wa ny w pro ce sach bio tech -
no lo gicz nych wy ma ga po twier dze nia czy sto -
ści mi kro bio lo gicz nej, gdyż ro dukt ska żo ny
mo że wpły nąć nie ko rzy st nie na ja kość pro -
du ko wa nych ko sme ty ków. 

Kwas hia lu ro no wy jest po li me rem zło żo -
nym z glu ko za mi ny i kwa su glu ku ro no we go.
Jest on obe cny ja ko „ma te riał wy peł nia ją cy”
w więk szo ści tka nek łącz nych, gdzie peł ni
funk cje sta bi li zu ją ce struk tu rę i ochron ne. Ze
wzglę du na swój uni kal ny cha rak ter wi sko pla -
stycz ny, bio kom pa ty bil ność i nie-im mu no gen -
ność sto so wa ny jest ja ko uzu peł nie nie pły nu
sta wo we go, w chi rur gii oka, ja ko wy peł niacz
do usu wa nia zmar szczek oraz ja ko skła dnik
pre pa ra tów uła twia ją cych go je nie i re ge ne ra -
cję ran chi rur gicz nych. Naj waż niej szą wła ści -
wo ścią czą ste czek kwa su hia lu ro no we go jest
ich du ża zdol ność do wią za nia wo dy. Z wie -
kiem po ziom kwa su hia lu ro no we go spa da, co
przy czy nia się do sta rze nia skóry i two rze nia
zmar szczek. Sza cu je się, że u pięć dzie się cio -
lat ków ilość kwa su hia lu ro no we go spa da
o po ło wę w po rów na niu do ilo ści tej sub stan -
cji w mło dym wie ku. Su ro wiec ten jest 

po wszech nie sto so wa ny do pro duk cji ko sme -
ty ków. Kwas hia lu ro no wy szcze gól nie ten 
po zy ski wa ny bio tech no lo gicz nie z uży ciem
bak te rii po wi nien być pod da ny kon tro li mi -
kro bio lo gicz nej[27]. 

Pal mi to i lo i zo leu cy na jest ami do wą po -
chod ną kwa su pal mi ty no we go i na tu ral ne go
ami no kwa su – izo leu cy ny. Sub stan cja ta
otrzy my wa na jest syn te tycz nie. Dzia ła nie te go
su row ca ak tyw ne go po le ga na miej sco wym
róż ni co wa niu fi bro bla stów w adi po cy ty.
W ten spo sób uzy sku je się zwięk szo ną ilość
pod skór nej tkan ki tłu szczo wej. Efekt ten wy -
ko rzy sty wa ny jest w za bie gach po więk sza nia
biu stu i po ślad ków. Za po mo cą pre pa ra tów
za wie ra ją cych pal mi to i lo i zo leu cy nę moż na
uzy skać efekt spły ce nia zmar szczek na twa rzy
i odmło dze nie ko ści stych dło ni[28]. Su ro wiec
po wi nien być spraw dzo ny pod wzglę dem za -
war to ści sub stan cji ak tyw nej i ewen tu al nej po -
zo sta ło ści kwa su pal mi ty no we go.

Pod su mo wa nie

Ko sme ceu ty ki pro fe sjo nal ne są pro duk -
ta mi in spi ro wa ny mi prak ty ką far ma ceu tycz -
ną. Pro duk ty te prze zna czo ne są do kon kret -
nych za bie gów ko sme to lo gicz nych. Ze
wzglę du na do bór skła dni ków oraz ich stę -
żeń efek ty dzia ła nia ko sme ceu ty ków ob ser -
wo wa ne są już po pierw szym za bie gu. Stan -
da ry za cja su row ców po cho dze nia na tu ral ne -
go jest ko niecz na do uzy ski wa nia pro duk tów
bez piecz nych, o po wta rzal nej ja ko ści. Z ko -
lei su row ce po cho dze nia na tu ral ne go czę sto
wy ma ga ją ra fi na cji w ce lu usu nię cia skła dni -
ków ba la sto wych, nie ma ją cych w ko sme ty -
kach dzia ła nia ak tyw ne go. Su row ce ko sme -
tycz ne otrzy my wa ne w pro ce sach bio tech -
no lo gicz nych z udzia łem bak te rii wy ma ga ją
ści słej kon tro li bio tech no lo gicz nej, a su row ce
syn te tycz ne wy ma ga ją kon tro li za nie czy -
szczeń po wsta ją cych ubocz nie w pro ce sach
ich pro duk cji, co zmniej sza to znacz nie ry zy -
ko wy stą pie nia podraż nień lub aler gii. 
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