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Trend Anti-pollution w kosmetykach
Surowce aktywne oraz nowe formy produktów
kosmetycznych wspomagające ochronę skóry
Trend anti-pollution, czyli ochrona skóry przed
zanieczyszczeniami środowiska, w przemyśle kosmetycznym utrzymuje się od 2013 roku i ma tendencję
wzrostową. Nic dziwnego, skoro wskaźniki pomiaru powietrza, szczególnie w dużych miastach coraz częściej
przekraczają dopuszczalne normy. 70-80% zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach pochodzi z emisji
spalin samochodowych. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 80 % populacji żyje w warunkach
nieodpowiedniej czystości powietrza, a wskaźnik ten
od 2016 roku wzrósł o 8%. Przebadano 1600 miast
z 91 krajów i aż 12% z nich spełnia wytyczne WHO dotyczące podwyższonego poziomu zanieczyszczenia
powietrza. Również w Polsce, w dużych miastach pojawiają się alerty smogowe, a stężenia zanieczyszczeń
pyłowych są wyższe niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wyniki wielu badań pokazują, że zarówno
krótko- jak i długotrwała ekspozycja na podwyższone
stężenia typowych zanieczyszczeń powietrza wiąże się
ze zwiększoną zachorowalnością na schorzenia układu
oddechowego. Z negatywnymi skutkami urbanizacji
musi zmierzyć się również nasza skóra.
Do najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza należą cząstki
PM 2.5, czyli tzw. pył zawieszony, którego średnica nie przekracza 2,5 mikrometra. Jest to mieszanina związków metali ciężkich
oraz składników organicznych i nieorganicznych. Cząsteczki PM
2,5 indukują powstawanie wolnych rodników, a co za tym idzie
stresu oksydacyjnego. Uruchamia to kaskadę reakcji w skórze,
takich jak: mutacje DNA, stymulowanie uwalniania metaloproteinaz macierzy (MMP) i czynników prozapalnych (TNF-alfa,
IL-8, IL-1alfa, IL-6), zaburzenia melanogenezy oraz peroksydację lipidów. Konsekwencją jest zewnątrzpochodne starzenie
się skóry, która traci naturalny blask, staje się sucha i matowa,
pojawiają się plamy pigmentacyjne oraz przyspieszony zostaje
proces powstawania zmarszczek. Charakterystyczna jest także
nadaktywność gruczołów łojowych produkujących nadmiar
sebum, nadwrażliwość, występowanie stanów zapalnych oraz
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alergii. Drugim, bardzo niebezpiecznym składnikiem zanieczyszczonego powietrza są wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (ang. PAH – polycyclic aromatic hydrocarbons),
generowane przez spaliny, dym papierosowy oraz emisję zanieczyszczeń ze spalania węgla. Przemieszczają się one osiadając
na powierzchni cząsteczek pyłu, lub są przenoszone przez wiatr
razem z piaskiem. Mogą osadzać się na skórze i włosach, a także przenikać do organizmu wraz z wdychanym powietrzem
powodując zaburzenia pracy układu oddechowego. Kolejnym
rodzajem pyłów zawieszonych są cząsteczki PM10, czyli kurz
i pyłki. W większości cząstki zanieczyszczeń są 20 razy mniejsze,
niż pory skóry i mogą wnikać w głąb naskórka.
Wśród społeczeństwa w ostatnim czasie znacznie wzrosła
świadomość zagrożenia, jakie niosą dla skóry i całego organizmu zanieczyszczenia powietrza. Wg najnowszych badań
przeprowadzonych przez Mintel 61% ludności Chin jest zaniepokojonych poziomem cząstek PM 2,5 w powietrzu, a aż 83%
byłoby zainteresowanych zakupem maseczek przeciwdziałających skutkom skażenia środowiska.
31% Włochów używa do pielęgnacji skóry kosmetyków chroniących przed zanieczyszczeniami powietrza. W Wielkiej
Brytanii 22% klientów poszukuje produktów oczyszczających
usuwających zanieczyszczenia środowiskowe ze skóry. Konsumenci, chociaż zamieszkują odległe części świata sięgają po
kosmetyki anti- pollution kierowani tymi samymi oczekiwaniami co do efektów ich działania. Większość z nich postrzega
kwestię ochronę skóry i włosów całościowo, biorąc pod uwagę nie tylko zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, ale także
działanie innych czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie UV, światło widzialne o wysokiej energii (HEV)
lub inaczej światło niebieskie, emitowane przez ekrany telewizorów, tablety, laptopy, smartfony, a także suche powietrze.

Inne czynniki środowiskowe negatywnie
wpływające na kondycję skóry
Promieniowanie UV

Promieniowanie UV jest czynnikiem środowiskowym od wielu już lat uważanym za największego wroga zdrowej skóry.
Dermatolodzy i kosmetolodzy dołożyli wszelkich starań, aby

uświadomić konsumentom, jak istotną rolę odgrywa ochrona
skóry przed promieniowaniem UV oraz jakie są konsekwencje
jej braku. W dużej mierze działania te odniosły sukces, a ich
efektem jest stosowanie przez konsumentów kosmetyków
z SPF nie tylko w okresie letnim, ale niezależnie od pory roku.
Obecnie poszukują oni alternatywy dla tłustych i bogatych
emulsji zawierających wysoki filtr UV. Napływający z Azji trend
poprawy odczuć sensorycznych po użyciu kosmetyków słonecznych skutkuje wprowadzeniem do receptur nowatorskich
składników i technologii, takich jak enkapsulacja surowców
pełniących funkcję filtrów UV, wprowadzenie zagęstników
i emulgatorów dających lekkie emulsje lub kremo- żele. Dodatkową innowacją jest wzbogacanie kosmetyków słonecznych
w substancje będące prekursorami witaminy D, aby niwelować negatywne skutki jej niedoboru w skórze. Ze względu na
szerokość geograficzną, w której żyjemy większość osób ma
niedobory witaminy D w okresie zimowym, ponieważ synteza tej witaminy odbywa się głównie w skórze pod wpływem
promieniowania UV. Dodatkowo, ochrona skóry za pomocą
kosmetyków z filtrami znacznie zmniejsza tę syntezę. Nie
oznacza to jednak, że ochrona słoneczna przyczynia się do niedoborów witaminy D. Do jej syntezy wystarczy 20- minutowa
ekspozycja około dwudziestu procent powierzchni naszego
ciała w okresie letnim. Na rynku pojawiają się także produkty zapewniające odpowiedni balans pomiędzy ochroną UV
a dodatkiem witaminy D. Przykładem jest seria kosmetyków
z SPF50+ australijskiej marki Solar D zaprojektowana tak, aby
umożliwić małym dawkom UVB dostęp do skóry i zainicjować
naturalny proces produkcji witaminy D, zapewniając jednocześnie optymalną ochronę przed UV.

Światło widzialne o wysokiej energii
lub światło niebieskie

Wysokoenergetyczne światło widzialne (ang. HEV, High Energy Visible Light), zwane również niebieskim światłem, jest
najbardziej szkodliwym spektrum światła widzialnego. Ponadto jest ono emitowane również przez ekrany komputerów,
telewizorów, tabletów, czy smartfonów. W przeciwieństwie
do promieniowania UVA i UVB światło o wysokiej energii nie
powoduje natychmiastowego zaczerwienienia skóry i reakcji
zapalnej. Skutki jego działania kumulują się w czasie, co jest
bezpośrednio związane z generowaniem powstawania wolnych rodników. Przyczynia się to do pośredniego uszkodzenia
DNA oraz aktywacji metaloproteinaz, a tym samym przedwczesnego starzenia się skóry. Typowymi objawami na skórze
są przebarwienia, powstawanie zmarszczek oraz utrata elastyczności i jędrności. Odpowiednia ochrona przed skutkami
napromieniania skóry światłem niebieskim powinna być częścią każdego innowacyjnego kosmetyku chroniącego przed
czynnikami środowiskowymi. Surowce aktywne o działaniu
ochronnym przed światłem HEV to między innymi frakcjonowana melanina, która absorbuje światło o wysokiej energii
oraz zmiata wolne rodniki. Melanina fizjologicznie występuje
w skórze i jest uwalniania z melanocytów jako pierwsza linia działania obronnego przed promieniowaniem. Innym
surowcem aktywnym są melanoidyny - polimery o dużej masie
cząsteczkowej i brązowej barwie. Tworzą się podczas reakcji
Maillarda, z połączenia cukrów i aminokwasow w wysokiej temperaturze i niskiej zawartości wody. Są powszechne spotykane
w żywności, która została poddana jakiejś formie brązowienia
nieenzymatycznego. Pochłaniają światło w zakresie 380-500

Rys. 1. Główne składniki zanieczyszczeń powietrza.

Rys. 2. Narażenie na cząsteczki PM10 w krajach Unii Europejskiej.
Źródło: Eurostat.

Rys. 3. Stężenie cząstek PM 2,5 oraz PM10 w wybranych krajach.
Źródło: Euromonitor.

nm (światło niebieskie), a także UVA UVB, przez co mogą być
stosowane jako boostery w kosmetykach przeciwsłonecznych.

Światło IR (podczerwone)

Promieniowanie IR (ang. Infrared radiation), podobnie jak
promieniowanie UV i światło widzialne wchodzi w skład promieniowania emitowanego przez słońce. W zależności od pasma
promieniowania IR wykazuje ono różne działanie. Najbardziej
niebezpieczne dla skóry jest pasmo IR-A o długości fali 7601400 nm, które przechodzi przez naskórek i skórę właściwą aż
do tkanki podskórnej nie powodując jednak istotnego wzrostu temperatury w komórkach. Wywiera ono jednak działanie
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angiogenne i kancerogenne prowadząc do przyspieszonego fotostarzenia się skóry. Generuje powstawanie wolnych rodników,
zwiększając ekspresję metaloproteinaz zmieniających strukturę
kolagenu typu I i III raz elastyny. Ponadto prowadzi do tworzenia nowych, nieszczelnych naczyń włosowatych, wokół których
dochodzi do powstawania stanów zapalnych. Tego typu zmiany
są szczególnie niebezpieczne dla skóry naczyniowej, wrażliwej
i nadreaktywnej. Natomiast pasma IR-B i IR-C absorbowane są
głównie w naskórku i powodują istotny wzrost temperatury
ciała, jednak nie wpływają na komórki położone w skórze właściwej. Surowcem stosowanym w kosmetykach chroniących
przed działaniem promieniowania IR są np. komórki macierzyste
z borówki brusznicy. W trakcie hodowli komórek macierzystych,
podczas specyficznego procesu biochemicznego, są one pobudzane za pomocą światła do syntezy związków polifenolowych,
które w środowisku naturalnym mają na celu chronić roślinę
przed słońcem. Polifenole wykazują podobne działanie na skórę,
chroniąc ją przed wpływem promieniowania IR oraz UV.

Produkty w sztyfcie i pudry

Mechanizmy działania
kosmetyków anti-pollution

W ostatnim czasie coraz popularniejsza staje się koncepcja
„smart living”, czyli życia w sposób mądry i świadomy, z wykorzystaniem dostępnej technologii i wszelkich rozwiązań
ułatwiających życie, przy jak najmniej inwazyjnym wpływie
na otoczenie. Kosmetyki typu „Smart” (ang. mądre, sprytne,
bystre), czyli produkty zaawansowane w działaniu doskonale
wpisują się w trend ochrony przed czynnikami środowiskowymi. Najczęściej są to kosmetyki słoneczne, dające pełne
spektrum ochrony przed światłem. Łączą one ochronę przed
promieniowaniem UVA i UVB, światłem widzialnym oraz IR,
a także przed światłem niebieskim emitowanym przez ekrany
telewizorów, laptopów, smartfonów. Przykładem może być
seria Sun Control marki Lancaster. Innym przykładem są kosmetyki z filtrami UV, których działanie aktywowane jest przez
wodę, w związku z czym można, a nawet trzeba po ich aplikacji
zanurzyć się w wodzie na około 30 minut. Do technologii „Wet
Force” nawiązuje marka Shiseido w lotionie do twarzy i ciała
SPF50+ z serii Ultimate Sun Protection.
Zanieczyszczenie środowiska, w tym powietrza jest istotnym
faktem, a nie trendem marketingowym. Kosmetyki chroniące
skórę powstały w odpowiedzi na realny problem, który w latach
poprzednich nie był łączony z koniecznością ochrony skóry.

Kosmetyki mające chronić skórę przed zanieczyszczeniami środowiska działają w kilku różnych mechanizmach:
• Tworzą mechaniczną barierę na powierzchni skóry, tzw. aktywną „tarczę miejską”, film ochronny zabezpieczający przed
działaniem zanieczyszczeń (polimerowy lub woskowy).
• Chronią DNA- zawierają antyoksydanty, takie jak: witaminy A,
C, E, glutation, dysmutaza nadtlenkowa, flawonoidy
• Zapobiegają procesom glikacji białek
• Zapewniają szerokie spektrum ochrony przeciwsłonecznej:
UVA, UVB, IR i światło widzialne.
Kosmetyki anti-pollution mają postać kremu na dzień, maseczki na noc, żeli do mycia twarzy i ciała, serum, a także
szamponów i masek do włosów.
Istnieje kilka strategii ochrony skóry przed niekorzystnym
wpływem czynników środowiskowych. Pierwszą z nich i zarazem podstawową jest dokładny demakijaż i oczyszczanie
skóry dla usunięcia nagromadzonych w ciągu dnia cząstek
PM 2,5, np. za pomocą wody micelarnej, sztyftu, żelu lub
mleczka. Przykładem tego typu produktu jest Micellar Water
marki Maybelline, gdzie producent deklaruje usuwanie 97%
cząsteczek PM2.5 z powierzchni skóry, lub sztyft do demakijażu „Twist up” Clinique Take the day off. Drugim etapem jest
dostarczenie skórze dużej dawki antyoksydantów w postaci
witamin C, E, dysmutazy nadtlenkowej czy glutationu. Etap
trzeci to ochrona: przed promieniowaniem UV, IR oraz światłem widzialnym, tzw. tarcza ochronna na powierzchni skóry,
wzmacnianie systemu odpornościowego, poprawa nawilżenia skóry i szczelności bariery naskórkowej. Czwarty etap do
naprawa mikrouszkodzeń naskórka oraz dostarczenie skórze
substancji przeciwstarzeniowych i nawilżających.

Innowacyjne tekstury i formy kosmetyków
Boostery

Zadaniem boosterów jest efektywne wzmocnienie codziennej pielęgnacji dostarczając skórze antyoksydantów,
witamin oraz składników nawilżających. Kosmetyki tego typu
zawierają wysokie stężenia składników aktywnych i stanowią
przygotowanie skóry do nałożenia kremu. Na rynku pojawiły
się boostery energizujące, detoksykujące, naprawcze.
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Bardzo praktycznym rozwiązaniem są kosmetyki w sztyfcie,
które mają wygodną aplikację oraz są niewielkich rozmiarów,
w związku z czym można je mieć zawsze przy sobie. Coraz
popularniejsze stają się kosmetyki w sztyfcie do demakijażu,
które precyzyjnie usuwają zanieczyszczenia, lub kosmetyki
oczyszczające w postaci pudru, którego jednym ze składników
jest soda oczyszczona, aktywująca się pod wpływem wody.

Mgiełki do twarzy

Bardzo praktyczne w codziennej pielęgnacji skóry są mgiełki
do twarzy dające szybkie i długotrwałe nawilżenie oraz łagodzenie podrażnień. Ponadto, dodatkową ich funkcją może
być tworzenie filmu ochronnego przed zanieczyszczeniami
powietrza. Mgiełki można stosować zarówno pod makijaż, jak
i w ciągu dnia na makijaż.

Produkty typu „Smart”
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