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Naturalne składniki są bezpieczniejsze dla organizmu i lepiej przyswajalne niż syntetyczne
– tak coraz częściej uważają konsumenci. Przemysł kosmetyczny korzysta więc w pełni z
dobrodziejstw natury przy tworzeniu nowości.
Przemysł kosmetyczny ma bardzo duże możliwości wykorzystania różnorodnych składników
aktywnych, zarówno syntetycznych, otrzymywanych biotechnologicznie, jak i naturalnych, w walce z
procesem starzenia się skóry. Niektóre substancje otrzymywane syntetycznie mają swoje
odpowiedniki w naturze, jak np. konserwanty zaaprobowane przez Ecocert: Sodium Dehydroacetate,
Dehydroacetic Acid czy kwas askorbinowy (Ascorbic Acid) znany jako witamina C. Są również
składniki zarezerwowane tylko dla produkcji biotechnologicznej lub syntezy chemicznej, których nie
znajdziemy w roślinach, takie jak: niskocząsteczkowe peptydy, nanometale (nanozłoto czy
nanosrebro), polimery o działaniu napinającym skórę, kwas hialuronowy czy kolagen.
Na fali zdrowia
Od kilku lat obserwuje się duże zainteresowanie ekologicznymi produktami kosmetycznymi
zawierającymi organiczne i naturalne ekstrakty o działaniu nawilżającym, łagodzącym,
antyoksydacyjnym, regulującym wydzielanie sebum, uszczelniającym naczynia włosowate skóry, a

także przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Na rozwój tego trendu wpływ ma niewątpliwie
obawa przed stosowaniem składników syntetycznych, przywiązywanie większej wagi do zdrowia i
dobrego samopoczucia oraz przekonanie, że naturalne składniki są bezpieczniejsze dla organizmu i
lepiej przyswajalne niż syntetyczne. Jednocześnie konsumenci poszukują kosmetyków o
wielokierunkowym działaniu, które będą odpowiedzią na konkretne problemy skórne.
Przewidywalne efekty
W te potrzeby idealnie wpisują się ekstrakty roślinne, będące bogatym źródłem substancji
biologicznie czynnych, takich jak: węglowodany, tłuszcze, białka, aminokwasy, enzymy, saponiny,
kumaryny, olejki eteryczne, balsamy i żywice, garbniki, flawonoidy, składniki mineralne i witaminy.
Odpowiednia zawartość procentowa oraz proporcje wymienionych substancji decydują o
skuteczności działania danego ekstraktu na skórę. Jeśli natomiast zależy nam na niwelowaniu
konkretnego problemu skórnego, jak np. rozszerzone naczynka lub przyspieszenie gojenia się blizn,
warto wybrać kosmetyk zawierający ekstrakt standaryzowany na daną substancję, np. polisacharydy
z ekstraktu z aloesu wykazujące działanie łagodzące, azjatykozyd lub madekasozyd z wąkroty
azjatyckiej o właściwościach przeciwzapalnych i pobudzających syntezę kolagenu, sylimaryna z
ostropestu plamistego poprawiająca mikrocyrkulację czy polifenole z zielonej herbaty o działaniu
anti-aging. Standaryzacja oznacza, że ekstrakt zawiera ściśle określoną ilość danej substancji o
konkretnym działaniu na skórę. Dzięki temu efekt jego działania jest przewidywalny i zamierzony.
Szerokie działanie ochronne
W przypadku działania anti-aging szczególne znaczenie mają antyoksydanty zawarte w ekstraktach
roślinnych, do których należą bioflawonoidy. Chronią one przed stresem oksydacyjnym, zmiatając
wolne rodniki przyczyniające się do uszkadzania błon komórkowych oraz DNA i białek wchodzących
w skład enzymów. Wolne rodniki niszczą także lipidy naskórka oraz kolagen i elastynę, powodując
utratę elastyczności i powstawanie zmarszczek. Przykładem ekstraktu bogatego w antyoksydanty,
polisacharydy, a także żelazo i cynk jest opuncja figowa. Ekstrakt wykazuje również działanie
ochronne przed niekorzystnymi czynnikami środowiska takimi jak promieniowanie UV, wysoka i
niska temperatura oraz mikrourazy. Dodatkowo ekstrakty roślinne oraz niektóre oleje wykazują
niewielką zdolność absorpcji promieniowania UV. Co prawda działanie to jest znacznie słabsze niż
działanie filtrów chemicznych lub fizycznych, jednak użyte w kosmetyku razem z filtrami UV
wzmacniają ich działanie (są boosterami).
Naturalny naprawdę czy tylko z nazwy?
Efektywność działania ekstraktu na skórę zależy również od miejsca i sposobu uprawy rośliny, z
której jest otrzymywany. Ekstrakty pochodzące z monitorowanych upraw ekologicznych oraz
przetwarzane w sposób fizyczny są zgodne z wymaganiami Ecocertu i spełniają wysokie wymagania
jakościowe. Warto zwrócić uwagę na oznaczenie pochodzenia użytych ekstraktów oraz ich zawartość
procentową w produkcie. Wybierając kosmetyk zawierający ponad 95 proc. składników pochodzenia
naturalnego oraz minimum 10 proc. składników organicznych z plantacji monitorowanych,
zyskujemy pewność, że spełnił najwyższe wymagania jednostki certyfikującej, jaką jest Ecocert, dla
kosmetyku naturalnego i organicznego, a widniejąca na etykiecie nazwa „organiczny” czy
„naturalny” nie jest tylko chwytem marketingowym.
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