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BIOAKTÍVNE LÁTKY (BAL) V KOZMETIKE

 zväčša už v nízkych koncentráciách pôsobia ako biokatalyzátor

biochemických procesov v našej koži

 nevykazujú vlastnosti liečiva a celkovo liečebne neovplyvňujú 

organizmus

 účinkujú lokálne a len na ohraničenej ploche

 v kozmetike sa používajú od jej historických začiatkov (mlieko, med, 

rastlinné extrakty)

 termín BAL ako taký sa v kozmetike začal používať v 50.rokoch 

20.storočia, ale ich progres nastal až v 80.rokoch, kedy sa začalo 

upúšťať od používania chemických látok v kozmetike a obnovil  sa 

trend používania prírodných zdrojov



NAJVÝZNAMNEJŠIE BAL V KOZMETIKE:

 1. Tradičné samostatné BAL

 2. Nové samostatné BAL

 3. BAL spomaľujúce tvorbu pigmentu v pokožke

 4. Biologické komplexy

 5. Transportné systémy BAL



1. Tradičné samostatné BAL
 Vitamíny a provitamíny

 Alfa – hydroxykyseliny a beta – hydroxykyselina

 Enzýmy a koenzýmy

 Iné osvedčené samostatné BAL v kozmetike

❖ VITAMÍNY A PROVITAMÍNY

Hydrofilné vitamíny, provitamíny a ich deriváty 

 Vitamín C (Ascorbic acid)

 Ochrana proti stresu, urýchľuje hojenie rán, má protirakovinové účinky, zosilňuje antioxidačné účinky 
vitamínu E, zlepšuje pružnosť krvných vlásočníc a zabraňuje tvorbe rozšírených žiliek, podporuje 
tvorbu kolagénu a elastínu v koži

 nie je dostatočne stabilný vzhľadom na požadovanú dlhodobú trvanlivosť kozmetických výrobkov (KV)

 Stabilnejšie formy vitamínu C sú napr.: askorbylpalmitát (Ascorbyl Palmitate), askorbylstearát
(Ascorbyl Stearate), sú dobre rozpustné v tukoch (na rozdiel od kyseliny askorbovej) a preto ľahšie 
prestupujú pokožkou

 obvyklé množstvo v KV je 0,05-0,2 %  



1. Tradičné samostatné BAL – Vitamíny a provitamíny

Hydrofilné vitamíny, provitamíny a ich deriváty

 Kyselina pantoténová – vitamín B5 (Panthotenic Acid)

 jej nedostatok – drsná, suchá, citlivá pokožka náchylná na ekzémy, drobné trhlinky v kútikoch 
očí a úst, nadmerná tvorba rohoviny (päty, lakte), degenerácia nechtov, zápaly a opuchy 
sliznice ústnej dutiny, predčasné šedivenie a vypadávanie vlasov

 vápenatá soľ kyseliny pantoténovej (Calcium Panthotenate) – ošetrenie popraskanej a svrbiacej 
príp. popálenej kože

 Pantenol (Panthenol)

 provitamín (prekurzor) vitamínu B5 - pre kozmetologické a dermatologické využitie je 
vhodnejší ako vitamín B5

 účinná je iba D-forma

 urýchľuje obnovu zárodočnej vrstvy pokožky a tvorbu epitelu pri poškodenom kožnom tkanive, 
má upokojujúce účinky (KV po opaľovaní a holení, na vetrom a mrazom podráždenú pokožku, 
v rúžoch a balzamoch na pery, v lipozómovej formulácii – kozmetika pre zrelú suchú pleť so 
sklonom k vráskam, vlasová kozmetika – regenerácia štiepiacich sa vlasov)

 obvyklé množstvo v kozmetických emulziách je 1,5-7,0 %, v šampónoch 0,5-4,0 %



1. Tradičné samostatné BAL – Vitamíny a provitamíny

Hydrofilné vitamíny, provitamíny a ich deriváty

 Pyrydoxín – vitamín B6 (Pyridoxine)

 do KV sa pridáva ako antistatická látka na zlepšenie kondície vlasov (Pyridoxine HCl) a na 

zmiernenie mazotoku mastnej pokožky (Pyridoxine Glycyrrhetinate)

 Biotín – vitamín B7 (Biotin, starší názov vitamín H)

 obsahuje síru, ktorá je nevyhnutná pre zdravie organizmu, dobrý vzhľad kože, vlasov a nechtov

 biotín ovplyvňuje aj látkovú premenu v koži

 dôsledky nedostatku: mastné vlasy, lupiny, nadmerne mastná pokožka so zväčšenými pórmi 

a sklonom ku tvorbe komedónov a akné

 v KV sa používa ako podporná látka pre zlepšenie kondície vlasov v obvyklej koncentrácii 0,1-1,0 %

 Kyselina listová – vitamín B9 (Folic Acid) 

 do KV sa pridáva ako prísada na zlepšenie pokožky kondície pokožky, v dermatológii pomáha pri 

poruchách pigmentácie kože



1. Tradičné samostatné BAL – Vitamíny a provitamíny

Lipofilné vitamíny, provitamíny a ich deriváty

 vitamíny rozpustné v tuku vstrebáva pokožka lepšie ako vitamíny rozpustné vo vode

 Vitamín E (Tocopherol)

 tokoferol – rôzne molekulové izoméry – najúčinnejší alfa – tokoferol

 v KV sa používajú najmä stabilnejšie formy vitamínu E: Tocopherol Acetate a Tocopherol
Linoleate a to najmä v prípravkoch na a po opaľovaní, v kozmetike pre zrelú pleť v obvyklom 
množstve 1 – 2 %, v kvalitných KV aj 2 – 6 %

 spolu s ďalšími antioxidantmi vitamín E a jeho deriváty regulujú oxidačný stres organizmu 

 negatívne účinky voľných radikálov z kozmetologického hľadiska:

 oxidujú lipidy pokožky – tieto následne neplnia ochranné a kozmetické funkcie v pokožke

 poškodzujú zárodočné bunky pokožky – strata regeneračnej schopnosti – horší vzhľad pokožky

 spôsobujú neprirodzené správanie melanocytov pokožky – kožný melanóm

 poškodzujú štruktúrne bielkoviny a fibroblasty, v ktorých sa tvoria – nedostatok funkčného 
kolagénu a elastínu – presušená, ochabnutá koža s predčasnými vráskami až prevismi kože



1. Tradičné samostatné BAL – Vitamíny a provitamíny

Lipofilné vitamíny, provitamíny a ich deriváty

 Vitamín A (Retinol) – „kozmetická jednotka“, „vitamín krásy“

 urýchľuje tvorbu nových buniek pokožky a vlasov, reguluje tvorbu mazu, znižuje rohovatenie pokožky

 nevýhoda: nestálosť

 retinylpalmitát – stabilnejšia forma vitamínu A, v KV používaný v množstve 0,5 – 1,0 %

 POZOR: predávkovanie vitamínom A a jeho derivátmi – poškodenie kože, najmä u detí – do KV je preto 
vhodnejšie použiť jeho provitamín beta – karotén – jeho nadmerné dávky nie sú škodlivé

 kyselina retinová – iba v liekoch, NIE JE povolená pre kozmetiku!!!

 Beta – karotén (Beta – carotene) 

 pre kozmetické účely – syntetický beta – karotén (prírodne identický) - urýchľuje produkciu melanínu 
v melanocytoch pokožky – využitie v pred – opaľovacích KV

 termolabilný nad 40 ºC, na svetle a vplyvom kyslíka málo stabilný

 v prípravkoch po opaľovaní – na regeneráciu pokožky (antioxidačný účinok)

 najväčšie uplatnenie – protivráskové prípravky (podpora delenia zárodočných buniek starnúcej pokožky)

 iné využitie: prírodné kozmetické farbivo

 obvyklé množstvo v KV: 0,05 – 0,2 %



1. Tradičné samostatné BAL
❖ ALFA – HYDROXYKYSELINY a BETA – HYDROXYKYSELINA

 Alfa – hydroxy kyseliny (AHA)

 organické karboxylové kyseliny s hydroxylovou skupinou na druhom (alfa) uhlíku

 bežne prítomné v potravinách, vyrábajú sa synteticky

 kyselina glykolová (Glycolic Acid) – najznámejšia, vyskytuje sa najmä v zelenom čaji, nezrelom hrozne 
cukrovej repe a trstine

 kyselina citrónová (Citric Acid), kyselina jablčná (Malic Acid), kyselina vínna (Tartaric Acid), kyselina mliečna 
(Lactic Acid)

 pozitívne účinky AHA:

 urýchľujú odlupovanie odumretých buniek pokožky (chemický peeling pomocou AHA najmä kyseliny glykolovej
v koncentrácii 30-70% - iba školení odborníci) čím podporujú bunkovú obnovu

 uvoľňujú upchaté vývody mazových žliaz (tlmia akné)

 bielia nežiadúce pigmentové škvrny na pokožke

 prekrvujú a tonizujú suchú a unavenú pokožku

 v KV pre malospotrebiteľov sú AHA obsiahnuté v množstve 1-8 %

 po aplikácii môže nastať neúmerné sčervenanie opuch, svrbenie či pálenie, nemali by sa používať v letnom 
období – po aplikácii AHA je pokožka citlivejšia na slnečné žiarenie



1. Tradičné samostatné BAL

 Beta – hydroxykyselina (Salicylic Acid)

 v koncentrácii 0,1 – 0,5 % má mierny bieliaci a výrazný exfoliačný účinok na odumreté bunky pokožky

 pokožku menej dráždi ako AHA

 nesmie sa použiť do prípravkov pre deti mladšie ako 3 roky

❖ ENZÝMY A KOENZÝMY

 Lyzozým (Lysozyme) 

 enzým sĺz a slín, pre KV sa získava z váječného bielka

 má výrazné protizápalové, antimikrobiálne a regeneračné účinky

 v lotiónoch a krémoch – na mastnú a aknóznu pokožku

 Papaín (Papain), bromelaín (Bromelaine), pepsín (Pepsin), ficín (Ficine)

 v pleťových maskách a krémoch – uvoľňujú keratínové zátky mazových žliaz a pokožku hĺbkovo 
prečisťujú  - pôsobia ako jemný chemický peeling

 Trypsín (Trypsine) – enzým slinivky brušnej, uplatňuje sa v modernej regeneračnej kozmetike 
(vzpružuje povädnutú a unavenú pokožku)

 Chlorofyláza – zo špenátu a iných zelených rastlín je trendom prípravkov po opaľovaní (napomáha 
náprave poškodení zapríčinených UV žiarením)



1. Tradičné samostatné BAL

Enzýmy a koenzýmy

 Superoxid – dismutáza (Superoxide Dismutase) – účinná zložka prirodzeného antioxidačného 

systému kože – v ochrannej kozmetike proti voľným radikálom – trendom sú jej lipozómové

nosiče

 Koenzým Q10 (Ubiquinone)

 aktivizuje delenie zárodočných buniek pokožky a tým aj jej regeneráciu

 zlepšuje detoxikáciu organizmu – pomáha zneškodňovať voľné radikály a toxíny v koži

 zvyšuje adstringenciu buniek mäkkého zubného lôžka – zmierňuje paradentózu (profylaktické 

protiparadentózne gély)

 koenzým Q10 je lipofilný, spôsobuje žlté sfarbenie KV, je termolabilný nad 40 ºC, pre kozmetické 

účely sa pripravuje biotechnológiami

 uplatňuje sa v pleťových a telových emulzných KV v obvyklom množstve 0,05 – 0,2 %



1. Tradičné samostatné BAL

Iné osvedčené samostatné BAL v kozmetike

 ALANTOÍN (Alantoin)

 používa sa rastlinná (z kostihoja lekárskeho) aj syntetická forma

 podporuje bunkovú obnovu pokožky – regeneračné účinky pre starnúcu pleť, poranenú pokožku, 
pokožku poškodenú slnkom, vetrom a mrazom - vyhladzuje a zjemňuje hrubú a popraskanú kožu

 potláča podráždenie kože - veľmi dobre tolerovaný aj citlivou pokožkou

 deriváty syntetického alantoínu – dezinfekčné a dezodoračné účinky – uplatnenie v prípravkoch po 
holení, proti poteniu, na zmiernenie akné, do detskej kozmetiky, do zubných pást – obvyklé 
množstvo v KV je 0,5 – 1,5 %

 BETAGLUKÁN (Betaglucan)

 polysacharid extrahovaný z húb Shii Take alebo Hlivy ustricovej

 posilňuje odolnosť a celkovú imunitu kože

 zneškodňuje voľné radikály, má ochranný účinok pred ionizujúcim žiarením

 uplatňuje sa najmä v regeneračnej kozmetike, v KV po opaľovaní, v regeneračných prípravkoch po 
ožarovaní pokožky pri nádoroch



1. Tradičné samostatné BAL

Iné osvedčené samostatné BAL v kozmetike

 BISABOLOL (Bisabolol)

 spolu s azulénom – hlavná súčasť extraktu rumančeka a rebríčka

 v KV – syntetický tzv. alfa – bisabolol (aby sa predišlo vplyvu alergénnych súčastí z rastlinného zdroja)

 protizápalové, mierne dezinfekčné a upokojujúce účinky na podráždenú pokožku – detské prípravky, 

KV pre citlivú pleť

 ESCÍN (Escin)

 pôsobí proti chorobne zvýšenej priepustnosti krvných ciev, čím zmierňuje tvorbu opuchov (najmä na 

dolných končatinách)

 zlepšuje prekrvenie pri poruchách vonkajšieho krvného obehu (masážne KV)



2. Nové samostatné BAL
❖ RASTLINNÉHO PÔVODU:

 KYSELINA URSOLOVÁ  (Ursolic Acid)

 blokuje kozmeticky nežiadúce enzými, ktoré sa aktivizujú oxidačným stresom (elastáza,hyaluronidáza
a lipooxygenáza)

 prítomná v rozmaríne lekárskom, medovke lekárskej, šalvii lekárskej...

 pre kozmetické účely sa získava predovšetkým zo zemežlče menšej

 uplatnenie v regeneračných prípravkoch po opaľovaní a v regeneračných prípravkoch pre zrelú pleť 
v obvyklom množstve 1 – 2 %

 DARUTOZID (Darutoside)

 diterpenoid prítomný v Siegesbeckia orientalis („nebeská bylina“, „božská tráva“)

 inhibuje činnosť „nežiadúcich enzýmov“ v koži (kolagenáza a cyklooxigenáza, ktoré degradujú kolagénové 
vlákna)

 regeneruje kolagén – spevnenie pleti, zabránenie klesaniu tvárových kontúr v procese stárnutia

 v KV sa používa v obvyklej koncentrácii 1 – 2 % (čistý darutozid) resp. 2 – 5 % rastlinného extraktu



2. Nové samostatné BAL

❖ Rastlinného pôvodu

 KYSELINA AZIATIKOVÁ (Asiatic Acid)

 získava sa z rastliny Centella asiatica (India, Madagaskar, Indonézia)

 pôsobí upokojujúco na kožné bunky poškodené slnečným žiarením, potláča v nich oxidačný stres -

ovplyvňuje syntézu kolagénu v kožných fibroblastoch

 v prípravkoch po opaľovaní, po ožarovaní a proti starnutiu 

 obvyklá koncentrácia v KV je 0,1 – 1,0 % čistej kyseliny

❖ SYNTETICKÉHO PÔVODU:

 NOVÉ DRUHY KOLAGÉNU

 prírodný kolagén tvorí až 1/3 bielkovín v organizmoch cicavcov, vzniká vo väzivových bunkách 

(fibroblastoch) zamše, 1 molekula kolagénu viaže až 50 000 molekúl vody v zamši – zabraňuje 

vysušovaniu kože

 prírodný živočíšny kolagén – v chirurgii ako vstrebatelný materiál na šitie



2. Nové samostatné BAL
❖ Syntetického pôvodu:

 kolagén zo sladkovodných alebo morských rýb (Collagen, Collagen Amino Acids): 

 zo sladkovodného kapra strieborného a morského žraloka

 úprava hydrolýzou na menšie frakcie (molekula kolagénu je priveľká na to, aby prestúpila do pokožky 
+ vznikali časté alergické reakcie)

 zložením aminokyselín je bližší ľudskému telu ako teľací kolagén - v minulosti sa do KV pridával 
kolagén izolovaný z kože a chrupaviek mladých cicavcov (najmä teliat)

 Atelokolagén (Atelocollagen):

 morského pôvodu, za pomoci enzýmu proteáza je zbavený alergizujúcich častí, ktoré sa nazývajú 
telopeptidy – plne tolerovaný v živom tkanive bez imunologickej reakcie

 uplatnenie v kozmetike a ako implantát v medicíne

 rozpustný kolagén (Soluble Collagen):

 štiepením veľkej molekuly kolagénu rybieho pôvodu (ešte intenzívnejšou enzymatickou proteolýzou
ako u atelokolagénu) vznikajú menšie časti (polypeptidy a aminokyseliny), ktoré prestupujú kožou 
ľahšie a stávajú sa „stavebným materiálom“ pre vznik prirodzeného humánneho kolagénu



2. Nové samostatné BAL

❖ Syntetického pôvodu:

 syntetický kolagén (Palmitoyl – tripeptide 3)

 najmodernejšia alternatíva živočíšneho kolagénu

 chemickou syntézou sa pripraví syntetická obdoba fragmentov prírodného kolagénu

 účinky sú porovnateľné s atelokolagénom

❖ BAL OVPLYVŇUJÚCE TVORBU PIGMENTU V POKOŽKE

 účinkom UVB zložky slnečného žiarenia sa v pokožke aktivujú melanocyty, ktoré v priebehu 48 – 72 
hodín z neesenciálnej aminokyseliny tyrozín(4-hydroxyalanín) vytvoria melanín (nerozpustný hnedý 
pigment, ktorý chráni pokožku pred škodlivými vplyvmi UV žiarenia)

 na jednej strane sa tvorba melanínu aktivuje UV žiarením a na druhej strane tento vzniknutý 
melanín chráni pokožku pred týmto žiarením

 Do tejto skupiny zaraďujeme:

 BAL urýchľujúce tvorbu pigmentu v pokožke

 BAL spomaľujúce tvorbu pigmentu v pokožke



2. Nové samostatné BAL
 BAL urýchľujúce tvorbu pigmentu v pokožke

 TYROZÍN (Tyrosine) a JEHO DERIVÁTY

 zvyšujú množstvo prirodzeného tyrozínu v melanocytoch a podporujú biochemický proces tvorby 
melanínu

 čistý tyrozín – málo účinný (príliš hydrofilný, do pokožky ťažko preniká)

 V KV sa častejšie používa syntetická forma tyrozínu: OLEOYL TYROZÍN (Oleoyl Tyrosine) –
v predopaľovacích prípravkoch v konc. 0,2 – 1,0 % (v prepočte na tyrozín)

 BAL spomaľujúce tvorbu pigmentu v pokožke

 blokujú biochemickú premenu tyrozínu na melanín

 pre spotrebiteľov náchylných na tvorbu  pigmentových škvŕn a pieh

 ARBUTÍN (Arbutin)

 spomaľovač tvorby pigmentu v mieste kde sa aplikuje KV s jeho obsahom

 získava sa z medvedice lekárskej, brusníc, čučoriedok a hrušiek

 obvyklé množstvo v kozmetike proti pigmentovým škvrnám je 1-2 %



2. Nové samostatné BAL

 BAL spomaľujúce tvorbu pigmentu v pokožke

 KYSELINA KOJOVÁ (Kojic acid):

 zo sladovej ryže pri výrobe saké alebo sa pripravuje synteticky

 mechanizmus účinku ako pri arbutíne

 pôsobí aj ako silný antioxidant a zachytávač voľných radikálov

 v KV sa používa stabilnejšia forma: DIPALMITÁT KYSELINY KOJOVEJ (Kojic Acid Dipalmitate

 V KV sa používa v koncentrácii 1-4 % (v prepočte na kyselinu kojovú)

3. BIOLOGICKÉ KOMPLEXY

➢ sú zmesou viac ako dvoch samostatných BAL, vykazujú viacsmerné a navzájom úzko prepojené biologické 

prejavy



3. Biologické komplexy

❖ Tradičné biokomplexy z rastlín:

 BIOFLAVONOIDY (Bioflavonoids): resveratrol, kvercetín, rutín, kurkumín

 žlté, červené a modré rastlinné farbivá rozmanitej štruktúry

 protizápalové a antioxidačné účinky na kožu

 HYDROLYZOVANÉ RASTLINNÉ BIELKOVINY (Hydrolyzed Vegetable Protein)

 hydrolýzou bielkovín pomocou chemických alebo enzymatických metód vznikajú menšie molekuly – tieto 

sú vo vode rozpustné, k pokožke a vlasom veľmi šetrné zmierňujú dráždivý účinok iných látok vo výrobku 

napr. tenzidov

 uplatňujú sa najmä v regeneračnej kozmetike na pokožku a vlasy (vytvárajú jemný film na povrchu 

vlasov, vyhladzujú ich, zjemňujú a tým umožnia ľahšie rozčesanie)

 hydrolizované hodvábne proteíny (Hydrolyzed Silk), hydrolizované kukuričné proteíny (Hydrolyzed

Corn Protein), hydrolizované ryžové proteíny (Hydrolyzed Rice Protein), hydrolizované obilné 

proteíny (Hydrolyzed Wheat Protein), hydrolizované proteíny ovsených vločiek (Hydrolyzed Oat

Protein), hydrolizované sójové proteíny (Hydrolyzed Soy Protein), hydrolizované proteíny lupiny 

bielej (Hydrolyzed Lupine Protein)



3. Biologické komplexy

❖ Tradičné biokomplexy živočíšneho pôvodu:

 KRÁĽOVSKÁ VČELIA KAŠIČKA Gellé Royal (Royal Jelly)

 mliečno – sirupovitá až hnedastá hmota typickej vône – potrava pre včelie larvy – obsahuje komplex 
mimoriadne cenných látok (bielkoviny, cukry, lipidy, enzýmy, vitamíny (najmä skupiny B), minerálne 
látky...

 používa sa do regeneračnej emulznej kozmetiky na zrelú, unavenú a citlivú pleť, do pleťových masiek, 
pleťovej vody, pleťového tonika a séra, do vlasových prípravkov, rúžov na pery a pod.

 MLIEČNE LIPIDY (Lactis Lipida), MLIEČNE BIELKOVINY (Lactis Proteinum)

 jemné čistiace, upokojujúce a hydratačné účinky

 v KV pre citlivú až alergickú pokožku (účinné látky kozieho mlieka)

 mliečne bielkoviny obsahujú tzv. rastové faktory – tieto vysielajú signály do zamše , čím sa aktivuje 
tvorba kolagénu a elastínu vo fibroblastoch

 kyselina mliečna – pôsobí ako AHA kyselina, pokožku irituje menej ako iné AHA kyseliny, navodzuje 
slabo kyslé pH 

 SRVÁTKA (Lac) – tekutá časť mlieka po oddelení tvarohu, predstavuje koncentrát minerálnych látok, 
vitamínov a ďalších látok, vďaka čomu pôsobí hydratačne (ošetrovanie suchej a citlivej pokožky so 
sklonom k ekzémom – KV s obsahom srvátky z kozieho mlieka)



3. Biologické komplexy
❖ Tradičné biokomplexy pripravené biotechnológiami:

 KVASNIČNÝ EXTRAKT (Yeast Extract)

 z pivovarských kvasníc – obsahuje komplex BAL (vitamíny skupiny B, minerály a veľký podiel 
kompletných bielkovín)

 regeneračná kozmetika pre zrelú pleť

 pri vnútornom užívaní v kombinácii s probiotikami – výrazné zlepšenie stavu mastnej pokožky so sklonom 
k akné (už po 2 mesiacoch)

 domáca maska z droždia – osviežujúci a regeneračný účinok (pre suchú pleť so smotanou pre mastnú 
pleť s jogurtom alebo bielkovou penou)

❖ Nové biokomplexy z rastlín:

 FYTOHORMÓNY

 Rastlinné hormóny - sú obdobou živočíšnych hormónov (živočíšne hormóny sú pre KV zakázané)

 cca po 35 roku života sa produkcia pohlavných hormónov v ženskom organizme znižuje – tým sa 
spomaľuje aj syntéza kolagénu, elastínu a kyseliny hyalurónovej, medzibunková hmota vysychá, 
produkcia mazu, potu a povrchového hydrolipidového filmu klesá → pokožka je suchšia, stiahnutá 
a precitlivelá, postupne pribúdajú a prehlbujú sa vrásky, kontúry tváre ochabujú...



3. Biologické komplexy
 FYTOESTROGÉNY: súhrnný názov pre podskupinu fytohormónov, ktoré majú podobnú biologickú aktivitu 

ako prirodzené hormóny ženských vaječníkov

 Estrogény v ženskom tele majú veľký vplyv na vzhľad pokožky – aktivizujú fibroblasty v zamši, v ktorých 
prebieha tvorba kolagénu, elastínu a kyseliny hyalurónovej

 fytoestrogény v topických prípravkoch môžu nedostatok prirodzených estrogénov v koži doplniť –
nepôsobia tak intenzívne ako syntetické hormóny v dermatologických hormonálnych liekoch, ale ani 
nemajú vedľajšie nežiadúce účinky (napr.: neprechádzajú cez kožu do krvi a nespôsobujú zvýšenú 
citlivosť na slnečné žiarenie)

 potvrdilo sa, že dokonca zastavujú začiatočnú fázu rakoviny kože spôsobenej UV žiarením

 Genisteín, auxín, coumestrol

 genisteín – uplatňuje sa v KV po opaľovaní a v prípravkoch na spomalenie starnutia kože v obvyklom 
množstve 0,2 – 0,8 %  

 POZOR!!! Nemýľme si ich s fytosterolmi

 fytosteroly vs. fytohormóny z kozmetologického hľadiska:

 1. fytosteroly – rozpustné v tukoch, fytohormóny – rozpustné vo vode

 2. fytosteroly – vhodné pre suchú pokožku všetkých vekových skupín, fytohormóny – vhodné pre zrelú 
pokožku

 3. fytosteroly nie sú BAL (nemajú priamy biokatalyzačný účinok), fytohormóny sú BAL



3. Biologické komplexy

 Do skupiny „nových biokomplexov z rastlín“ zaraďujeme aj ANTIOXIDAČNÉ BIOKOMPLEXY Z HROZNA:

 Extrakt z hroznových jadierok (Vitis Vinifera Seed Extract)

 Extrakt z hroznových šupiek (Vitis Vinifera Skin Extrakt)

 Extrakt z hroznových listov (Vitis Vinifera Leaf Extract)

 zloženie antioxidantov a BAL v nich obsiahnutých sa líši – kozmeticky najvýznamnejšie sú polyfenoly

najmä proantokyanidíny

 pri dobrej formulácii KV extrakt blokuje z kozmetického hľadiska „nežiadúce“ kožné enzýmy – elastáza, 

kolagenáza a hyaluronidáza a pôsobí tak proti predčasnému starnutiu kože

❖ Nové biokomplexy z morských živočíchov: 

 alergické prejavy na ne sú veľmi zriedkavé

 výťažky z kaviáru – pridávajú sa do luxusných prípravkov pre očné okolie s výskytom prvých vrások

 chitozan – získava sa z panciera rakov, v čistej forme – filmotvorná prísada do vlasových stylingov

 deriváty chitozanu – s kyselinou pyrolidónkarboxylovou (Chitosan PCA) – hydratačná látka, Chitosan

Glycolate – antioxidačná látka



3. Biologické komplexy
❖ Nové biokomplexy zo sladkovodných rias:

 Chorella (Chlorella Vulgaris, Chlorella Pyrenoidosa)

 jednobunková sladkovodná zelená riasa, biotechnologicky sa pestuje viac druhov, z ktorých sa usušením 

alebo extrakciou pripravuje produkt bohatý na BAL

 najmä z druhu Chlorella Pyrenoidosa sa pre kozmetické účely pripravuje Chlorella rastový faktor 

(Chlorella Growth Factor – CGF), ktorý pokožku detoxikuje a vyživuje, podporuje regeneráciu 

poškodených a starnúcich tkanív, tvorbu epitelu po poranení, tvorbu kolagénu, delenie a rast pokožkových 

buniek

 aplikuje sa do biostimulačnej kozmetiky pre zrelý vek

 v kozmetických emulziách, vodách a géloch – upokojuje podráždenú pokožku na rukách, regeneruje 

odreniny, opary, upokojuje probematickú pleť (akné, atopický ekzém)

 vlasové toniká a šampóny – podporujú rast vlasov, vyživujú vlasovú pokožku

 Spirullina (Spirullina Platensis Extract)

 extrahuje sa z nej biokomplex účinných látok (65 – 71 % vysušenej spiruliny tvorí plnohodnotná bielkovina 

poskytujúca všetkých 8 esenciálnych aminokyselín, čo je v rastlinnej ríši veľmi vzácne)

 obsahuje 10 – krát viac beta – karoténu ako karotka

 uplatňuje sa v podobných KV ako chlorella



3. Biologické komplexy

❖ Nové biokomplexy zo slaných vôd:

 MORSKÉ RIASY (Algae Extract, Algin)

 látky tzv. šiesteho kontinentu, najčastejšie sa rozdeľujú podľa sfarbenia: zelené, červené a hnedé

 v súčasnosti sú považované za najprogresívnejší zdroj účinných látok pre kozmetiku a výživu

 ich produkty sa označujú aj predponou „Fyko“ (Phyco) alebo „Bio – marine“

 v porovnaní s rastlinami, ktoré dopestujeme na pevnine sú biologicky hodnotnejšie pretože: nie sú zaťažené 
cudzorodými látkami (sú minimálne znehodnotené ľudskou činnosťou, ťažia sa v čistých lokalitách alebo 
hĺbkach pod hranicou povrchového znečistenia morí) a obsahujú mnohonásobne viac významných látok (vo 
svojich bunkách kumulujú aktívne morské látky – bielkoviny, fykoceramidy, enzými, vitamíny, antioxidanty, 
minerály, stopové prvky a vodu)

 uplatnenie extraktov z morských rias v kozmetike:

 Odďaľujú tvorbu vráso: zelené riasy (Monostroma, Aosa), mierne liftingový a protivráskový účinok 
(Macrocystis Pyrifera Extract, Crithmum maritimum a i.)

 Hydratujú pokožku: látky izolované zo zelenej riasy Codium tomentosum – táto riasa žije pod hladinou 
mora, kde je vystavovaná neustálemu vynáraniu a ponáraniu – obsahuje komplex látok MMF (Marine 
Moisturizing Factor), ktoré zamedzujú jej dehydratácii; Fucus Vesiculosus Extract – z riasy chaluhy bublinatej 
– pokožku hydratuje, upokojuje, zvláčňuje a vyhladzuje



3. Biologické komplexy
 uplatnenie extraktov z morských rias v kozmetike:

 Kondiciunujú a regenerujú vlasy – filmotvorné bielkoviny a cukornaté látky izolované z hnedej riasy 
Chondrus crispus – sú plnohodnotnou náhradou za živočíšny keratín v konvenčných regeneračných 
vlasových prípravkoch

 Zoštíhľujú a zmierňujú celulitídu – látky podporujúce lipolýzu tukových buniek kožného tkaniva sa 
izolujú napr. z červenej riasy Gelidium (účinná látka Rhodysterol)

 Chránia pred slnečným žiarením a voľnými radikálmi – hnedá riasa Laminaria ochroleuca (zlatá chaluha) 
má účinne vyvinutý ochranný systém proti slnečnému žiareniu, bol z nej izolovaný prírodný UV filter, ktorý 
sa javí ako perspektívna náhrada za konvenčné chemické syntetické

 izoláty z koralovej riasy Coralina officinalis – v opaľovacích prostriedkoch, najmä pleťovom mejkape

 MORSKÝ PLANKTÓN (Plancton Extract) – tiež zaraďujeme k novým biokomplexom zo slaných vôd

 ovplyvňuje samonápravné mechanizmy kože na metabolickej úrovni, obsahuje veľké množstvo 
prospešných proteínov a enzýmov, nenasýtené mastné kyseliny, ktoré pleť hydratujú a pomáhajú zlepšiť 
vzhľad poškodenej pokožky 

 vďaka chlorofylu má antioxidačné účinky - chráni pleť pred oxidačným stresom a blokuje škodlivé UV lúče

 je bohatý na zinok (antibakteriálna ochrana) a jód (prípravky na zoštíhlenie a proti celulitíde)



3. Biologické komplexy

 MORSKÁ VODA (Maris Aqua), MORSKÉ MINERÁLY (Maris Sal), MORSKÉ BAHNO (Maris Limus Extract)

 sú zdrojom biologicky významných prvkov (jód, horčík, draslík, sodík, vápnik, železo, mangán, bróm a i.) –

čiastočná náhrada týchto látok v koži je možná aj formou kozmetických výrobkov 

❖ Nové biokomplexy pripravené biotechnológiami

 GLYKOPROTEÍNY (Glycoproteins)

 získavajú sa najmä fermentáciou kvasiniek alebo zo srvátky z kravského mlieka

 zaraďujú sa medzi trendové kozmetické látky

 spolu s koenzýmom Q10 podporujú produkciu kyseliny adenozín trifosfátovej v pokožke - prenášača energie 

v organizme

 v prípravkoch na revitalizáciu a upokojenie podráždenej pokožky



3. Biologické komplexy

❖ Nové biokomplexy pripravené chemickými syntézami:

 rôzne komplexy látok, niektoré ešte v štádiu výskumu, ktoré sa javia ako alternatíva za bolestivé zákroky 

v korektívnej dermatológii protivráskovými botoxovými injekciami

 Boswellox® - fytokomplex kyseliny boswelovej, mangánu a ďalších látok (L´Oreal Paris)

 Argireline® - botoxový efekt, stimulačný účinok na tvorbu kolagénu a elastínu vo fibroblastoch 

a v kombinácii s kyselinou hyalurónovou aj výrazná redukcia vrások (Lipotec)

 D - Contraxol® - komplex minerálov, anti – elastázy, vitamínov, rastlinných a syntetických substancií 

v nanokapsuliach – molekula je chránená 11 patentmi

 Kinetín® - fytohormón zo skupiny cytokínov pripravený chemickou syntézou – chráni bunky listov púštnych 

rastlín pred vysušením, účinkom UV žiarenia a rýchlym stárnutím – štúdie preukázali rovnaký vplyv aj na 

bunky ľudskej pleti – v koncentrácii 0,1 – 0,13 % je hlavnou BAL radu pleťovej kozmetiky Kinerase® (Valeant

Pharmaceuticals International)

 Adenoxin® - patentovaný komplex, ktorého hlavnými zložkami sú horčík, adenozín a mikroskopické vosky, 

ktoré rozptyľujú svetlo – súčasťou protivráskovej starostlivosti prípravku Myokine (Vichy Laboratoires)

 Matrixyl® - hlavná zložka Palmitoyl Pentapeptide – 3 – v prípravkoch od francúzskeho výrobcu BAL Sederma

SA v spolupráci s Procter & Gamble



4. Transportné systémy BAL
 tvoria základ pre cielený prenos a riadené uvoľňovanie BAL v žiadúcej hĺbke kože

 najdôležitejšie transportné systémy sú lipozómy (resp. nanozómy) a tekuté kryštály

❖ Lipozómy a nanozómy

 podobné drobným guľovitým kapsuliam, ktorých obal tvorí jedna až tri dvojvrstvy prírodných (napr. 
sójových) alebo syntetických fosfolipidov (Phosphatidylcholine) posilnená cholesterolom

 zložením je obal lipozómu podobný dvojvrstve membrány kožnej bunky – nie je problém, aby prenikol až 
do vnútorných vrstiev kože

 BAL lipofilného charakteru – vitamíny A, E, pupalkový a borákový olej alebo kyselina gama – linolénová, 
ale aj UV filtre – môžu byť viazané v dvojvrstvovom obale lipozómu

 hydrofilné látky – vitamíny C a B, hydratačné látky, látky aktivizujúce fibroblasty, enzými – viazané 
v dutine kapsule lipozómu

 to ako hlboko dopravia lipozómy transportované BAL závisí od ich veľkosti a stability

 v kozmetike sa uplatňujú najmä lipozómy s priemerom 100 – 300 nm – sú teda cca 100-krát menšie ako 
kožná bunka a priemerná guľôčka tradičnej kozmetickej emulzie

 v ideálnom prípade sa obal kapsule rozpadne a zakomponované účinné látky sa uvoľnia až v žiadúcej 
hĺbke kože



4. Transportné systémy BAL

❖ Tekuté kryštály:

 látky, ktoré sa za určitých podmienok môžu nachádzať v prechodnom skupenstve – majú zároveň vlastnosti 

kvapaliny i pevnej látky – tekuté kryštály môžu tiecť ako kvapalina, ale zároveň majú usporiadané 

a orientované molekuly ako kryštál

 v kozmetike sa využívajú tzv. lyotropné tekuté kryštály, ktoré vznikajú pri zmiešaní vody a povrchovo 

aktívnych látok prírodných (najmä na báze cholesterolu) alebo syntetických, kedy sa molekuly usporiadajú 

do lamerálnych štruktúr - vo forme lamelárnych štruktúr sú organizované aj interbunkové kožné lipidy, 

ktoré v zdravej a mladej koži zadržiavajú prirodzenú kožnú vlhkosť

 uplatňujú sa najmä v hydratačných pleťových prípravkoch, rúžoch na pery, odličovačoch a pleťovom 

mejkape

 do hydrofilného základu je možné zakomponovať BAL rozpustné vo vode, do tekutých kryštálov lipofilné 

BAL

 vďaka unikátnej štruktúre, tekuté kryštály sú schopné viazať i labilné BAL (vitamín C) a na druhej strane 

iné BAL (napr. antioxidanty) ochraňujú tekuté kryštály pred účinkom tepla a svetla

 na rozdiel od tradičných emulzií účinné látky sa z tekutých kryštálov neuvoľňujú nárazovo ale postupne



POMOCNÉ LÁTKY V KOZMETIKE

 často sú označované aj ako funkčné kozmetické látky

 z praktického hľadiska sú najdôležitejšími zložkami KV – ovplyvňujú fyzikálnu formu, stabilitu a 

spotrebiteľskú atraktivitu konečného výrobku 

Môžeme ich rozdeliť na:

1. Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

2. Funkčné látky zlepšujúce aplikačné vlastnosti

3. Kozmetické látky dodávajúce farbu, vôňu alebo chuť

4. Látky stabilizujúce kozmetické výrobky



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

 tieto látky „rozhodujú“ o tom, či KV bude kvapalným prípravkom, emulziou, gélpm, suspenziou, práškom, 

sprayom alebo penou

 najdôležitejšie látky určujúce fyzikálnu formu sú:

I. Hydrofilné rozpúšťadlá a základy

II. Lipofilné rozpúšťadlá a základy

III. Organické rozpúšťadlá

IV. Povrchovoaktívne látky

V. Zahusťovadlá a gélotvorné látky

VI. Hnacie plyny



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

I. HYDROFILNÉ ROZPÚŠŤADLÁ A ZÁKLADY:

▪ Voda (Aqua):

‐ v kozmetike má výnimočné postavenie – je to najpoužívanejšia látka prítomná vo väčšine KV

- vodu obsahujú: gély, liehová kozmetika s výnimkou parfumu, tekutá kozmetika na báze vody (šampóny, 

tekuté mydlá), vodná fáza emulzií, disperzné prostredie suspenzií (zubné pasty), odlakovače

- vodu neobsahujú: parfumy, práškové výrobky, niektoré dekoratívne výrobky a bezvodé tukové výrobky

- VÝHODY: je vlastná ľudskému organizmu, pri bežných teplotách je kvapalná, bez chuti, farby a zápachu, 

nehorľavá, lacná, ľahko dostupná, má dobré čistiace schopnosti, ktoré sa v KV ešte zlepšujú prídavkom 

liehu a čistiacich tenzidov

- NEVÝHODY: je neselektívnym rozpúšťadlom, mikrobiologicky nestála, je vhodným prostredím pre rôzne 

chemické reakcie, ktoré zhoršujú stabilitu KV a skracujú jeho trvanlivosť  

▪ Hydrofilné alkoholy: lieh, izopropanol, propylénglykol, glycerol a sorbitol

- časté a dôležité zložky KV, majú max. 6 uhlíkov

- lieh, izopropylalkohol, propylénglykol a glycerol sú kvapalné, sorbitol je tuhá látka



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

➢ Kozmeticky výhodné vlastnosti liehu:

▪ Lieh je selektívnym rozpúšťadlom (rozpúšťa: silice, živice, väčšinu organických kyselín, niektoré cukry; 
nerozpúšťa: bielkoviny, škrob, oleje, vosky, niektoré cukry) 

▪ Využíva sa ako selektívne extrakčné činidlo na extrahovanie účinných látok z rastlín

▪ Má lepšie čistiace schopnosti ako voda

▪ Prchaním osviežuje pokožku

▪ Pôsobí ako adstringentná látka (sťahuje mazové a potné póry)

▪ V koncentrácii nad 20 % pôsobí dezinfekčne

▪ Nepodporuje resp. spomaľuje niektoré nežiadúce chemické reakcie (hydrolýzu, činnosť enzýmov), ktoré 
zhoršujú stabilitu KV a skracujú jeho trvanlivosť

➢ Kozmeticky nevýhodné vlastnosti liehu:

▪ Je horľavý, prchavý, pomerne drahý

▪ Pri koncentráciach nad 25 % pokožku nadmerne odmasťuje a nad 30 % pokožku dráždi

▪ Na rozdiel od viacsýtnych hydrofilných alkoholov neznižuje vysychanie KV



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku
 LIEH (Alcohol, Alcohol Denat.):

 použitie: výroba pleťových, vlasových a ústnych vôd, kvapalných prípravkov pred a po holení, parfumov, 

parfumových, toaletných a kolínskych vôd, francoviek, masážnych liehoviek, niektorých dezodorantov, 

antiperspirantov a iných KV

 uplatňuje sa tiež ako extrakčné činidlo pri výrobe botanických extraktov

 IZOPROPYLALKOHOL (Isopropyl Alcohol):

 nie je zaťažený spotrebnou daňou z liehu, preto sa používa ako náhrada liehu (vlasové vody, laky, peny, 

tužidlá, vody po holení, lacnejšia vonná kozmetika)

 v porovnaní s liehom má lepší dezinfekčný účinok, je menej prchavý, ale pre pokožku je TOXICKEJŠÍ

 využíva sa ako odpeňovacia zložka (v prípade, že penenie nie je žiadúce – napr. pri výrobe niektorých emulzií)

 PROPYLÉNGLYKOL (Propylene Glycol):

 spolu s glycerolom a sorbitolom patria medzi viacsýtne alkoholy – na svojich –OH skupinách viažu vodu a tým 

znižujú vysychanie KV, nazývajú sa preto aj HUMEKTANTY

 propylénglykol znižuje teplotu mrznutia vody – využitie v športových krémoch a zvláčňuje gélové prípravky 

(emolient), má aj antimikrobiálne účinky

 použitie: liehová, emulzná a gélová kozmetika, zubné pasty, líčidlá a dezodoranty, extrakčné činidlo

 nevýhoda: vysoká dráždivosť pokožky



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

 GLYCEROL (Glycerin):

 v kozmetike sa používa látka (nazýva sa glycerín aj glycerol) s obsahom len 84 – 87 % 1,2,3-propántriolu

 v koncentrácii nad 20 % pri nedostatočnej vlhkosti okolitého ovzdušia z pokožky „vyťahuje“ prirodzenú vodu 

a tým ju vysušuje, v koncentrácii vyššej ako 25 % u niektorých ľudí spôsobuje podráždenie, preto sa v KV 

uplatňuje v nižších koncentráciách

 uplatňuje sa v takmer vo všetkých druhoch KV: emulzie, gély, pleťové vody, vody po holení, zlepšuje 

priľnavosť tekutých púdrov, používa sa aj do mejkapov

 SORBITOL (Sorbitol):

 je to šesťsýtny tuhý alkohol

 v kozmetike sa používa ako 70 – percentná hustá sladká kvapalina najmä do zubných pást – nielenže 

spomaľuje ich vysychanie, ale pôsobí v nich aj ako nekariogénne sladidlo (nespôsobuje vznik zubných kazov)

 používa sa aj do ústnych vôd a žuvačiek

 do emulzií a roztokov sa zväčša nepridáva



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

II. LIPOFILNÉ ROZPÚŠŤADLÁ A ZÁKLADY

A) JEDNODUCHÉ LIPIDY:

❖ MASTNÉ ALKOHOLY

- alkoholy s počtom uhlíkov vyšším ako 6, sú vo vode nerozpustné, majú mastný charakter (odtiaľ názov 
mastné alkoholy)

- na rozdiel od rastlinných a živočíšnych olejov a tukov sú stabilné voči teplu, svetlu a oxidácii

- Laurylalkohol (Lauryl Alcohol): samostatne sa používa ako stabilizátor emulzií, jeho sodná soľ po sulfatácii
je najpoužívanejším tenzidom pre čistiace a peniace KV

- Cetylalkohol (Cetyl Alcohol) a Stearylakohol (Stearyl Alcohol): zlepšujú konzistenciu mastných KV a emulzií 
(emulgátory o/v), používajú sa aj pri výrobe rúžov na pery a inej dekoratívnej kozmetike

- ich zmes sa nazýva cetearylalkohol (Cetearyl Alcohol)

❖ MASTNÉ KYSELINY (nasýtené, nenasýtené, esenciálne)

- Nasýtené MK: kyselina laurová, kyselina myristová, kyselina palmitová, kyselina stearová

- Mononenasýtene MK: kyselina palmitolejová, kyselina olejová, kyselina ricínolejová



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

- Kyselina laurová (Lauric Acid): získava sa z palmojadrového tuku, používa sa na výrobu klasických 

mydiel, jej vyšší obsah spôsobuje dráždenie citlivej pokožky pri používaní klasických mydiel

- Kyselina myristová (Myristic Acid): získava sa najmä z kokosového tuku, v zmesi s kyselinou laurovou a 

palmitovou tvorí základ mnohých kozmetických látok, ktoré majú v INCI názve (INCI = medzinárodné 

názvoslovie kozmetických látok) predponu coco- (využívajú sa ako nedráždivé amfotérne tenzidy napr.: 

Coco-betaine) alebo môžu mať príponu cocoate (využívajú sa ako látky zlepšujúce rozotierateľnosť KV 

a vyhladzujúce pokožku napr.: Lauryl Cocoate)

- Kyselina palmitová (Palmitic Acid) a kyselina stearová (Stearic Acid): využívajú sa ako zdroj pre výrobu 

emulgátorov a iných kozmetických látok

- Kyselina palmitolejová (Palmitoleic Acid): vzácna mastná kyselina, ktorá tvorí až 22 % lipidov kyslého 

pokožkového filmu a stárnutím organizmu sa jej syntéza v koži znižuje čo vedie k strate bariérovej 

funkcie kože a k jej vysychaniu, zdroj: makadamiové orechy, rakytníkový olej, norkový tuk

- Kyselina olejová (Oleic Acid): významná z hľadiska premastenia a ochrany pokožky, oxidačne pomerne 

stála, zdroj: olivový olej, avokádový olej, makadamiový olej, mandľový olej, olej z lieskových orechov

- Kyselina ricínolejová (Ricinoleic Acid): má mierne hydrofilné vlastnosti, čo umožňuje ricínovému oleju, 

v ktorom sa jej nachádza najviac čiastočne sa miešať s hydrofilnými rozpúšťadlami, čo sa využíva na 

premastenie odlakovačov, vody po holení, pleťovej vody a pod.



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

Esenciálne mastné kyseliny

- sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie všetkých buniek organizmu, zúčastňujú sa mnohých bunkových 

procesov, zabezpečujú pohyblivosť a elasticitu buniek, sú nutné pre tvorbu ceramidov a fosfolipidov 

bunkových membrán, organizmus si ich nedokáže vytvoriť

- pokožku premasťujú, zvláčňujú a ak obsahujú aj vitamíny a iné biologicky aktívne látky pokožku aj 

vyživujú

- kyselina alfa – linolová (Linoleic Acid): zdroj: pupalkový, hroznový, slnečnicový a svetlicový olej

- kyselina gama – linolénová (Linolenic Acid): zdroj: borákový olej, pupalkový olej, olej z čiernych a 

červených ribezlí

- kyselina alfa – linolénová (Linoleic Acid): zdroj: ľanový olej, rybí olej, listová zelenina, ľanové a tekvicové 

semená, vlašské orechy

- kyselina arachidónová (Arachidonic Acid): v KV pre starnúcu pokožku a suchú pleť so sklonom k ekzémom



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

❖ OLEJE A TUKY 

-rastlinné, živočíšne a syntetické

 RASTLINNÉ OLEJE A TUKY:

 v kozmetike sa používajú od staroveku a aj dnes sú po vode a glyceríne najdôležitejšími zložkami 

regeneračnej emulznej kozmetiky pre pokožku, vlasy a nechty, olejových masážnych, vlasových, telových, 

nechtových a iných kozmetických výrobkov

 kozmeticky najhodnotnejšie sú oleje z rastlín pestovaných bez použitia chemických hnojív a postrekov a z 

hľadiska spôsobu izolácie sú to oleje získané mechanickým lisovaním pri teplote do 35 ºC (za studena)

 kozmeticky výhodné vlastnosti rastlinných olejov: vďaka esterovej skupine (-O-C=O) sú menej hydrofóbne 

ako minerálne oleje a tuky – teda pokožke oveľa bližšie, na pokožke sa dobre rozotierajú a pre pokožku a 

vlas majú kondicionačný efekt, obsahujú rôzne množstvá biologicky aktívnych látok

 kozmeticky nevýhodné vlastnosti rastlinných olejov a tukov: nenasýtené väzby MK v olejoch a tukoch sa za 

prítomnosti kyslíka oxidujú a následne štiepia na nižšie aldehydy a ketóny, ktoré zapáchajú, svetlo a teplo 

oxidáciu podporujú



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

 Najvýznamnejšie rastlinné oleje pre kozmetické aplikácie:

 Amarantový olej (Amaranthus Caudatus Oil)

 Avokádový olej (Persea Gratissima Oil)

 Borákový olej (Borago Officinalis Seed Oil)

 Broskyňový olej (Prunus Persica Kernel Oil)

 Kakaové maslo (Theobroma Cacao Butter)

 Kokosový tuk (Cocos Nucifera Oil)

 Ľanový olej (Linum Usitatissimum Oil)

 Makadamový olej (Macadamia Ternifolia Seed Oil)

 Mandľový olej (Prunus Amygdalus Dulcis Oil)

 Marhuľový olej (Prunus Armeniaca Kernel Oil)

 Olej zo semienok červených/čiernych ríbezlí (Ribes Rubrum/Nigrum Oil)

 Olivový olej (Olea Europaea Oil)

 Olej z hroznových jadierok (Vitis Vinifera Seed Oil) 

 Olej z kukuričných klíčkov (Zea Mays Oil)



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

 Olej z pšeničných klíčkov (Triticum vulgare Germ Oil)

 Olej z vlašských orechov (Junglans Regia Oil)

 Podzemnicový olej (Arachis Hypogaea Oil)

 Pupalkový olej (Oenothera Biennis Oil)

 Rakytníkový olej (Hippophae Rhamnoides Oil)

 Ricínový olej (Ricinus communis Oil)

 Ružový olej (Rosa Canina Fruit Oil)

 Sezamový olej (Sesamum Indicum Oil)

 Shea maslo (Butyrospermum Parkii Butter)

 Slnečnicový olej (Helianthus Annuss Seed Oil)

 Sojový olej (Glycine Soja Oil)

 Svetlicový (saflorový) bodliakový olej (Carthamus Tinctorius Oil)

 Tekvicový olej (Cucurbita Pepo Seed Oil)



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

 ŽIVOČÍŠNE OLEJE A TUKY:

 z dôvodov etických a obavy pred chorobou BSE sa kozmetika odkláňa od používania živočíšnych tukov, 
výnimkou je mliečny tuk (Lactis Lipida)

 zriedka sa používa norkový tuk, korytnačí tuk, rybí tuk, hovädzí loj a bravčová masť

 tieto látky sú pri izbovej teplote tuhé alebo polotuhé, rýchlo sa kazia

 nepríjemný živočíšny zápach, ktorý sa rafináciou  odstráni sa po čase v KV znova prejaví – ich význam v 
modernej kozmetike nie je veľký

 SYNTETICKÉ OLEJE A TUKY:

 sú chemicky stabilnejšie ako rastlinné oleje a tuky

 základ tvorí glycerol a nasýtené MK alebo rastlinné tuky obsahujúce nasýtené MK

 sú riedke, dobre sa rozotierajú a vstrebávajú, pokožku vyhladzujú a nezanechávajú na nej mastný film, 
preto sa nimi v KV nahrádza určitý podiel prírodných tukov a olejov

 pr.: zmes triacylglycerolov C8 a C10 (Caprylic/Capric Tryglycerides), zmes esterov mastných kyselín C8 a C10

s mastnými alkoholmi z kokosového tuku (Coco-Capryate/Caprate), zmes mono-/di-/triglyceridov kyselín z 
kokosového oleja (Cocoglycerides)



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

❖ VOSKY:

-rastlinné, živočíšne a syntetické

-prírodné vosky sú zväčša produkty látkovej premeny rastlín alebo zvierat

-konzistenciou sú to polotuhé až tuhé látky (výnimkou je tekutý jojobový olej)

-najpoužívanejšie rastlinné a živočíšne vosky v kozmetike:

• Jojobový vosk (Simondsia Chinensis Cera)

• Jojobový olej (tekutá frakcia) (Simondsia Chinensis Oil)

• Karnaubský vosk (Cera Carnauba)

• Kandeliový vosk (Candelilla Cera)

• Včelí vosk biely (Cera alba)

• Lanolín (Lanolin Cera, Lanolin)

• Vorvaňovina (Cetaceum)

-pretože kvalita prírodných voskov je rôzna a premenlivá, v modernej kozmetike sa stále viac používajú 

syntetické vosky napr.: cetylpalmitát (Cetyl Palmitate)



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

B) ZLOŽENÉ LIPIDY:

❖ FOSFOLIPIDY:

-v ľudskom organizme tvoria biologické membrány všetkých buniek, okrem toho sú hlavnými lipidmi bazálnej 

vrstvy pokožky, kde tvoria až 44 % obsahu, nachádzajú sa aj v medzibunkových lipidoch rohoviny pokožky v 

množstve asi 5 %

-lecitín (Lecithin) – pre kozmetické účely sa získava zo sóje, má blahodárne účinky na suchú a citlivú pokožku 

so sklonom k ekzémom, nakoľko je kožnej bunke blízky, pokožka ho výborne toleruje, využíva sa ako hlavná 

zložka lipozómov pre prenos BAL do kože, sójový lecitín sa uplatňuje v pleťovej a telovej kozmetike, vo 

vlasových šampónoch a kondicionéroch (antistatické účinky), v detských mydlách...

❖ GLYKOLIPIDY:

-sú deriváty glycerolu, mastných kyselín a sacharidu – sacharidová zložka tvorí hydrofilnú časť molekuly, 

lipidická zložka lipofilnú časť molekuly – sú preto povrchovoaktívne látky

-v kozmetike sa používajú ako nedráždivé moderné neiónové emulgátory a čistiace látky prírodného 

charakteru (tzv. zelené tenzidy) pri výrobe emulzií a ako pokožku ochraňujúce látky v čistiacich KV



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

❖ SFINGOLIPIDY:

-ich základom je nenasýtený aminoalkohol sfingozín, na ktorom sú naviazané mastné kyseliny

-sfingozín získaný z rastlín (Phytosphingosine) sa používa aj ako samostatná kozmetická látka na zlepšenie 
kondície vlasov a pokožky

CERAMIDY:

-tuhé, vosku podobné látky, sú prirodzenou súčasťou bunkových membrán a medzibunkovej lipidovej hmoty 
pokožky

-spolu s cholesterolom a fosfolipidmy pôsobia ako podporný emulgátor pri samoemulgácii pokožkového filmu, 
zároveň v pokožke pôsobia ako tmel – zabraňujú úniku vody z kože a vstupu nežiadúcich látok do kože

-uplatnenie majú v regeneračných a ochranných prostriedkoch na pleť, pokožku tela a vlasy

-pripravujú sa väčšinou chemickou syntézou, do KV sa používa 7 druhov syntetických ceramidov (Ceramide 1-5, 
Ceramide 1A, Ceramide 6II), trendom sú aj rastlinné ceramidy (fytoceramidy) získané z kožovitých listov 
tropických rastlín alebo zo sóje

C) IZOPRENOIDY:

-STEROIDY: cholesterol a fytosteroly (Glycine Soja Sterol, Tall Oil Sterol, Campestris Oleifera Sterol)

-TERPENOIDY: skvalén, karotenoidy



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

D) PARAFINICKÉ UHĽOVODÍKY:

-nepolárne, hydrofóbne látky, nerozpustné vo vode, slabo rozpustné v etanole, rozpustné v organických 

rozpúšťadlách

-získavajú sa destiláciou z ropy pri rôznych teplotách alebo sa pripravujú chemickou syntézou

-kozmeticky výhodné vlastnosti: majú niekoľkoročnú oxidačnú stabilitu (nepodliehajú kazeniu, nežltnú), na 

pokožke a vlasoch sa výborne rozotierajú a vytvárajú na nich vode odolný ochranný film (ochranné KV), 

pokožku na povrchu zmäkčujú, zvláčňujú, pri vyhovujúcej čistote nie sú dráždivé, voči pokožke sú inertné, 

do pokožky nepenetrujú – čo je výhoda aj nevýhoda (sú absolútne odlišné od prirodzeného filmu pokožky),sú 

veľmi lacné

-kozmeticky nevýhodné vlastnosti: do pokožky nepenetrujú, zostávajú na jej povrchu (je to výhoda i 

nevýhoda), fyziologické pôsobenie pokožkového filmu nenahrádzajú, nemajú regeneračné vlastnosti, 

upchávajú kožné póry, čím znemožňujú dýchanie a potenie (perspiráciu kože) – tento nedostatok je možné 

zmierniť pridaním polárnych látok (napr.: cetylalkoholu), v nedostatočne čistých produktoch môžu 

pozostatky cyklických uhľovodíkov a kontaminantov z rafinačného procesu ropy vyvolať nežiadúci 

komedogénny účinok

-vazelínový olej (Paraffinum Liquidum), vazelína (Petrolatum), parafín (Paraffin), cerezín (Ceresin)



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

E) SILIKÓNOVÉ OLEJE A DERIVÁTY: metylsilikónový olej (Dimethicone), deriváty metylsilikónových olejov, 
cyklické dimetylpolysiloxány (Cyclomethicone)

-sú to lineárne alebo cyklické deriváty s rôznym počtom základnej dimetylsiloxánovej jednotky – od jej poču
závisí hustota a iné vlastnosti silikónového oleja (časť názvu podľa INCI je methicone)

-chemicky sú stále, nepodliehajú oxidácii a kazeniu, nereagujú s väčšinou kozmetických látok, zlepšujú 
stabilitu rýchlo sa oxidujúcich rastlinných olejov

-výhody: na pokožke sa ľahko rozotierajú - film na pohmat nie je mastný ani lepkavý, nezamedzujú kožnému 
dýchaniu - pokožkový film je priedušný, niektoré pokožku hydratujú, fyziologicky sú neutrálne, netoxické, 
nedráždia a nesenzibilizujú kožu 

-nevýhody: základné druhy (lineárny Dimethicone a cyklický Cyclomethicone) sa nemiešajú s vodou ani 
olejmi, ani s parafinickými uhľovodíkmi, čo spôsobuje ťažkosti pri správnom dispergovaní v konečných 
formuláciách, ovplyvňuje ich funkčné vlastnosti a stabilitu (riešenie – vhodný typ emulgátora)

-využívajú sa predovšetkým pre svoje vodu odpudivé účinky a pre schopnosť chrániť kožu pred agresívnymi 
látkami, väčšina má kondicionačné účinky (vlasové kondicionéry), niektoré druhy znižujú topenie dekoratívnej 
kozmetiky (divadelné a televízne líčidlá)

-silikóny upravené do mikročastíc zlepšujú rozotieranie mejkapu a rúžov, čím im dávajú nové vlastnosti

-silikónové emulgátory umožňujú pripraviť kvalitatívne nové kozmetické emulzie



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

III. ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

-ich použitie v kozmetike nie je veľké, využívajú sa v lakoch na nechty a odlakovačoch, niektoré aj v 
aerosólových KV na vlasy

-benzyl alkohol (Benzyl Alcohol) – má konzervačné účinky, acetón (Acetone), toluén (Toluene), butylacetát
(Buthyl Acetate), etylacetát (Ethyl Acetate)

IV. POVRCHOVOAKTÍVNE LÁTKY (PAL) - tenzidy

-nachádzajú sa vo väčšine KV

-funkcie tenzidov v KV podľa hodnoty HLR:

-emulgátor v/o (HLR: 3 – 6): napr.: glycerolstearát, sorbitanoleát, emulgátory na báze silikónového oleja, 
lecitín, cholesterol

-zmáčadlo (HLR: 7 – 9): napr.: Diisopropyl Adipate

-emulgátor o/v (HLR: 8 – 18): napr.: syntetické etoxylované emulgátory, estery sacharidov s mastnými 
kyselinami 

-čistiaca a peniaca látka (HLR: 13 – 15): napr.: laurylsulfát sodný (Sodium Lauryl Sulfate), laurylétersulfát
sodný (Sodium Laureth Sulfate)

-solubilizátor (HLR: 15 – 18) 



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

V. ZAHUSŤUJÚCE A GÉLOTVORNÉ LÁTKY

-používajú sa na zvýšenie viskozity a stabilizovanie kozmetických roztokov, emulzií typu o/v alebo v/o, alebo 

niektorých suspenzií (zubné pasty, dekoratívna kozmetika, peelingy)

-niektoré hydrokoloidy za určitých podmienok vytvárajú gély – využívajú sa na prípravu rôznych druhov 

gélovej kozmetiky

-podľa toho, v akom rozpúšťadle vytvárajú priestorovú sieť, rozoznávame hydrofilné, lipofilné a minerálne 

zahusťovadlá a gélotvorné látky

❖ Prírodné a upravené prírodné kozmetické hydrokoloidy:

-gumy pripravené biotechnologicky: xantánová guma (Xantam Gum), gelanová guma (Gella Gum)

-gumy rastlinného pôvodu: guarová guma (Cyamopsis Tetragonolobus Gum), karobová guma (Ceratonia

Siliqua Gum), arabská guma (Agacia Senegal Gum), tragantová guma (Atragallus Gummifer Gum), karaja

guma (Stercullia Urens Gum)

-gumy morského pôvodu: algináty (algin), karagénany (carrageenan)

-chemicky upravené deriváty celulózy: karboxymetylcelulóza (Cellulose Gum), hydroxyetylcelulóza

(Hydroxyethylcellulose), metylcelulóza (Methylcellulose)  



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku
❖ Syntetické kozmetické hydrokoloidy:

-patria medzi najpoužívanejšie zahusťujúce a gélotvorné kozmetické látky

-karbopol (Carbomer) – vysokomolekulárne zosieťované polyméry kyseliny akrylovej

-oxid kremičitý (Silica) – synteticky pripravený koloidný SiO2

-polyvinylpyrolidón (PVP)

❖ Lipokoloidy:

-látky rozpustné v tukoch

-hydroxystearát hlinitohorečnatý

-hydroxystearát hlinitý

-na zahustenie a stabilizovanie olejovej fázy v emulziách v/o, v pleťových púdroch uľahčujujú rovnomerné 
nanesenie na pokožku

❖ Minerálne zahusťovadlá:

-napr.: chlorid sodný (Sodium Chloride) – zahusťujú sa ním šampóny a kúpeľové tenzidové prípravky 
lacnejšieho typu, nevhodný do detských šampónov (dráždi oči)



Látky určujúce fyzikálnu formu kozmetického výrobku

VI. HNACIE PLYNY – propelenty:

-sú plynné látky, ktoré sa pridávajú do KV pod tlakom v tlakovo – odolných nádobách

-slúžia na vytlačenie obsahu nádob po uvoľnení tlaku

-tieto plyny sú pri izbovej teplote ľahko prchavé a preto majú schopnosť rozprašovať iné látky, alebo 
extrémne zväčšovať ich objem

-plynné uhľovodíky: propán (Propane), bután (Butane), izobután (Isobutane), pentán (Pentane)

-sú vysoko horľavé, ale nenarúšajú ozónovú vrstvu (na rozdiel od predtým používaných freónov)

-hnacie plyny sú stlačené, skvapalnené alebo pod tlakom rozpustené v nádobe spolu s účinnou náplňou KV 
(kozmetickým roztokom, emulziou alebo suspenziou) – po mechanickom zatlačení ventilu prechádza obsah 
jeho otvorom, pričom hnací plyn expanduje

-ak hnací plyn v kvapaline (účinnej náplni) nezostáva, vytvára sa aerosólový oblak (hmla) – takýto výrobok sa 
označuje ako sprej

-ak kvapalina hnací plyn zadržiava, vytvára sa pena – peny sú teda výrobky, kde hnací plyn účinnú náplň KV 
napení do veľkého objemu

-časté vdychovanie aerosólových výrobkov môže poškodiť zdravie (pri ich aplikácii treba obmedziť ich 
priame vdychovanie)



Funkčné látky zlepšujúce aplikačné vlastnosti KV
-tieto látky zlepšujú vlastnosti výrobku bezprostredne pri aplikácii alebo aj počas dlhšieho obdobia

-významne ovplyvňujú okamžité prejavy KV – teda ako ľahko sa rozotiera, či je vláčny, či nevysychá a pod.

I. EMOLIENTY – zvláčňujúce látky:

-majú polomastný charakter, pripravujú sa chemickou syntézou hydrofilných alebo mastných alkoholov s 

mastnými kyselinami

-ich hlavnou funkciou je zlepšiť rozotieranie KV a zmäkčiť ho, môžu aj zvláčňovať pokožku

-izopropylmyristát (Isopropyl Myristate), izopropylpalmitát (Isopropyl Palmitate) – zlepšujú prestup účinných 

látok do kože, oxidačne sú stále, na pokožke zanechávajú príjemný pocit, pridávajú sa do väčšiny 

emulzných, masťových a olejových KV

-hexadecyloleát (Hexyldecyl Oleate), oktylstearát (Oktyl Stearate), oktylpalmitát (Oktyl Palmitate), 

oleyloleát (Oleyl Oleate), dioktyladipát (Dioctyl Adipate), izohexadekán (Isohexadecane), acetylovaný

ricínový olej, deriváty silikónového oleja, propylénglykol dioleát (Propylene Glycol Dioleate)

-dobré emolientné a zvláčňujúce vlastnosti majú aj niektoré prírodné oleje a vosky: jojobový olej, 

makadamiový olej, mandľový olej, shea maslo, lanolín, skvalén a skvalan

-niektoré emolienty stabilizujú pomerne labilný typ emulzie v/o



Funkčné látky zlepšujúce aplikačné vlastnosti KV

II. HUMEKTANTY – látky viažuce vlhkosť:

-sú hygroskopické látky, ktoré sa pridávajú do KV s cieľom zadržať vlhkosť

-ich hlavnou funkciou je teda spomaliť vysychanie výrobku

-najpoužívanejšie sú: glycerol a propylénglykol – sú bežnou súčasťou emulzných, gélových a niektorých 

dekoratívnych výrobkov

-pre spomalenie vysychania zubných pást sa používa sorbitol

-humektanty do určitej miery zadržiavajú aj prirodzenú vlhkosť v koži, pri suchom ovzduší však môžu pôsobiť 

opačne – teda vodu z kože odoberajú

-glycerol, propylénglykol, sorbitol a polyetylénglykoly majú ešte jeden kozmeticky vítaný účinok: pôsobia ako 

hydrofilné emolienty – zlepšujú rozotieranie prípravku po pokožke a vlase, zvláčňujú ich (pridávajú sa do 

pleťových a vlasových vôd, prípravkov pred a po holení a pod.)

-fytantriol (Phytantriol) – nie je rozpustný vo vode, je rozpustný v liehu, niektorých organických 

rozpúšťadlách, v olejoch (v minerálnych olejoch sa nerozpúšťa ale disperguje) – získava sa z rastlín s hrubou 

kožou alebo sa pripravuje synteticky – používa sa do vlasovej, pleťovej a nechtovej kozmetiky ako humektant



Kozmetické látky dodávajúce farbu, vôňu alebo chuť

I. FARBIVÁ A PIGMENTY:

-farbivá (menej často pigmenty) sú z hľadiska možnej dráždivosti po konzervačných a vonných látkach v 

poradí tretími rizikovými kozmetickými zložkami

-farbivá sú obmedzene povolené kozmetické látky

-podľa INCI sa slovne označuje len málo prírodných farbív, oveľa častejšie sa označujú skrátenou formou, a to 

písmenami CI (colour Index), za ktorými nasleduje 5 – miestne číslo (napr.: CI 14190 je žlté farbivo)

-v kozmetike sa farbivá a pigmenty používajú:

-vylepšenie vzhľadu KV (pr.: mydlo sa zafarbí modrým farbivom)

-zamaskovanie neestetického zafarbenia výrobku od kozmetických látok (pr.: šedý odtieň zubnej pasty sa 

prekryje zeleným farbivom)

-k vzhľadovému rozlíšeniu podobných prípravkov (pr.: vlasový gél sa zafarbí na ružovo, pleťový gél na modro)

FARBIVÁ – sú farbiace látky,ktoré môžu byť rozpustné buď vo vode (uplatnenie v: kúpeľových prípravkoch, 

šampónoch, géloch, emulziách typu o/v, pleťových a vlasových vodách) alebo v alkohole, oleji alebo 

organických rozpúšťadlách (uplatnenie v: krémoch a väčšine prípravkoch dekoratívnej kozmetiky)



Kozmetické látky dodávajúce farbu, vôňu alebo chuť

❖ Prírodné farbivá:

-sú komplexy chemických látok, ktoré odrážajú alebo inak „spracúvajú“ svetlo do farebných vizuálnych 

vnemov

-chlorofyl: farbivo zelených rastlín a plodov, vo vode nerozpustné, dobre rozpustné v liehu, okrem farbiacich 

má aj mierne dezodoračné účinky 

-karotenoidy: lipofilné farbivá širokej škály – od žltej až po červenú, najvýznamnejší je beta – karotén (CI 40 

800 a CI 75 1130)

-fykoerytrín: červené farbivo izolované z červených morských rias

-henna: žltočervené až hnedé farbivo z rozomletých listov kríka Lawsonia inermis (farbenie vlasov, tetovanie)

-kapsantín/kapsorubín: oranžovočervené farbivo z červenej papriky

-amarant (CI 16 185)

❖ Syntetické farbivá:

-azofarbivá (sulfónované alebo nesulfonované), farbivá xantánového typu, chinónové farbivá, antrachinónové

farbivá, aminoderiváty aromatických uhľovodíkov



Kozmetické látky dodávajúce farbu, vôňu alebo chuť

PIGMENTY – sú v kvapalinách nerozpustné látky, uplatňujú sa najmä v dekoratívnej kozmetike

❖ Prírodné pigmenty: izolujú sa z relatívne neškodných farebných minerálov: z hematitu (hnedočervený 

pigment), zo sideritu (hnedý pigment), z minerálu epidot (zelený pigment), z minerálu ultramarín (modrý 

pigment), ďalšími často používanými pigmentami sú rôzne oxidy železa, drevené uhlie (čierny pigment), 

oxid zinočnatý (Zinc Oxide, CI 77947 – zinková beloba), oxid titaničitý (Titanium Dioxide, CI 77891 –

titanová beloba)

❖ Syntetické pigmenty: uhličitan vápenatý (krieda, CI 77220), uhličitan horečnatý (CI 77713), oxid kremičitý 

(Silica)

II. VONNÉ LÁTKY:

-podľa pôvodu rozoznávame prírodné vonné látky z rastlinných alebo živočíšnych zdrojov a vonné látky 

pripravené chemickými syntézami (prírode identické alebo neidentické

-použitie: zlepšenie spotrebiteľskej atraktivity KV, prekrytie zápachu, príprava vonnej kozmetiky



Kozmetické látky dodávajúce farbu, vôňu alebo chuť

❖ Prírodné vonné látky:

-silice a látky z nich izolované: mentol (Menthol), gáfor (Camphor), tymol (Thymol), farnesol (Farnesol), 

vanilka, pačula, céder, santal, eben, linalol, d-limonen, eugenol, cinnamal, geraniol, citronellol, citral atď

-živočíšneho pôvodu: kastoreum, mošus – pižmo, ambra a cibet

❖ Syntetické vonné látky: v súčasnosti poznáme vyše 10 000 látok 

-prírode identické: oktanol (pomarančová až ružová vôňa), laurylalkohol (fialková vôňa), borneol (gáfrová 

vôňa), amylsalicylát (vôňa orchideí), benzylacetát (vôňa jazmínu), bornylacetát (lesná vôňa)

-prírode neidentické: metylnonylacetaldehyd (Chanel No5)

III. CHUŤOVÉ A OSVIEŽUJÚCE LÁTKY:

-v KV na ústnu hygienu (sorbitol, xylitol, sodná soľ sacharínu, výťažky z kvetov klinčekovca a semien anízu) a 

v rúžoch na pery ale aj v telovej kozmetike (na osvieženie): v masážnych prípravkoch, vodách po holení...

-použitie: zlepšenie chuti KV, zamaskovanie nevhodnej chuti/vône kozmetických látok, aromatizácia, 

osvieženie (pomarančová, grapefruitová, mätová, anízová, rascová, kôprová, badyánová, estragónová, 

eukalyptová, klinčeková, perillová silica, mentol, mentylacetát)



Látky stabilizujúce kozmetické výrobky

I. ANTIOXIDANTY: zabraňujú oxidácii tukov a tým predlžujú dobu trvanlivosti výrobku

-antioxidant zasahuje do procesu oxidácie len vtedy, keď je rozpustený vo fáze, ktorú má chrániť

-do KV sa pridávajú v malom množstve (0,001 – 0,2 %, zriedkavo do 1 %) – ich príliš vysoká koncentrácia môže 

oxidáciu podporiť

-prírodné antioxidanty: vitamín E, sezamol, sezamolín (sezamový olej), gossypol (bavlnníkový olej)

-syntetické antioxidanty: butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluén, estery kyseliny galovej, niektoré fenoly

-synergenty – látky ktoré samotne antioxidačne nepôsobia, ale zosilňujú účinok antioxidantu (napr.: vitamín C, 

kyselina citrónová, kyselina vínna a lecitín)

II. KONZERVAČNÉ LÁTKY: zabraňujú množeniu MO v KV najmä s obsahom vody, ak koncentrácia liehu 

nie je vyššia ako 20 %

-syntetické (sú povolené s obmedzením): parabény, bronopol, 2-chlóracetamid, kyselina benzoová a jej 

deriváty, imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, metylizotiazolín, 2-fenoxyetanol, hexamidín, triklosan, 

triklokarban, chlorofén, climbazol, piroctone olamine, pyritión zinku, kyselina sorbová, kyselina salicylová 

-prírodné (sú povolené bez obmedzenia): éterické oleje: čajovníkový, manukový, klinčekový, tymiánový a 

niektoré alkoholy: etanol, propanol, propylénglykol, mentol, gáfor, tymol, farnesol



TESTOVANIE KOZMETIKY

-cieľom zhodnotenia bezpečnosti KV je zamedziť vzniku nežiadúcich prejavov ako aj vylúčiť vznik 

kontaktnej senzibilizácie kože alebo alergie na niektoré kozmetické látky a ich kombinácie

-proces zhodnotenia bezpečnosti KV uskutočňujú odborníci stanovenými postupmi s ohľadom na čo najširšiu 

cieľovú skupinu spotrebiteľov

-kozmetika pre deti do 3 rokov a kozmetika na vonkajšiu intímnu hygienu podlieha zvláštnemu hodnoteniu 

bezpečnosti

-súčasťou hodnotenia bezpečnosti je toxikologické posúdenie zdravotnej neškodnosti kozmetických zložiek 

a konečného výrobku 

-v minulosti sa KV testovali in vivo na laboratórnych zvieratách 

-v roku 2004 bol v EÚ zavedený zákaz testovania hotových kozmetických produktov na zvieratách, od roku 

2009 sa na nich nesmú testovať ani jednotlivé zložky, ktoré sa používajú pri výrobe

-V EÚ je síce testovanie kozmetiky na zvieratách zakázané ako aj predaj týchto produktov, 80% krajín 

celého sveta to však stále povoľuje

-vedci pracujú na vývoji nových skúšobných metód, ktoré majú skúšky na zvieratách nahradiť, ale nie vždy 

je to možné (skúšky na kancerogénnosť alebo skúšky na reprodukčnosť)



TESTOVANIE KOZMETIKY

Alternatívy ku skúškam na zvieratách:

-chemické látky sa musia testovať, aby ich použitie bolo bezpečné tzn., že potrebujeme vedecky podložené 

informácie o chemických látkach, aby sme porozumeli tomu, aký môžu mať vplyv na ľudí a životné prostredie -

tieto údaje je možné získať rôznymi spôsobmi

-právne predpisy EU vyžadujú, aby spoločnosti používali iné prostriedky ako skúšky na zvieratách kedykoľvek  je to 

možné - môžu napríklad využiť skúšky založené na počítačových modeloch (in silico alebo modelovanie pomocou 

kvantitatívneho vzťahu medzi štruktúrou a aktivitou) alebo skúšky, pri ktorých sa využívajú bunky alebo tkanivá 

(in vitro)

-ďalšou možnosťou je použitie informácií z už existujúcich štúdií o podobných chemických látkach a odhadnúť tak 

vlastnosti skúmanej chemickej látky

-právne predpisy tiež stanovujú, že spoločnosti, ktoré chcú

registrovať rovnakú chemickú látku, tak musia urobiť spoločne

-majú povinnosť zdieľať informácie a výsledky skúšok týkajúcich sa

danej chemickej látky, aby sa nemuseli opakovať štúdie na zvieratách,

-potom ako preskúmajú všetky ostatné dostupné zdroje údajov 

sa musia dohodnúť, či sú potrebné nové skúšky



NAJČASTEJŠIE ALERGÉNY V KOZMETIKE

Rozdiel medzi podráždením a alergickou reakciou:

-podráždenie vzniká ihneď po použití KV, je oveľa častejšie (ako alergia)

a môže sa  prejaviť začervenaním, svrbením, kožnou vyrážkou

-alergická reakcia sa prejaví s oneskorením približne jedného dňa po 

použití KV, pokiaľ sa alergia rozvinie je to celoživotný stav

Najčastejšie alergény a iritanty v KV:

-konzervačné látky: parabény, Kathon CG, imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, bronopol, deriváty fenolu, 

kvartérne amóniové soli, methylchloroisothiazolin, phenoxyethylen, quaternium-15 

-emulgátory: lanalkol, propylénglykol, cetylalkohol, trietanolamin, stearylalkohol, izopropylmyristát, span –

sorbitan monooleát, tween – polyoxyethylene sorbitan monooleate, pentaerythritol monooleate

-antioxidanty: propyl gallate, octyl gallate, dodecyl gallate, butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluene, 

ascorbic acid, askorbylpalmitát, kyselina vínna, kyselina citrónová

-vonné látky (fragrance): eugenol, isoeugenol, cinnamylalkohol, citral, citronellol, kumarin, geraniol, lyral, 

farnesol, škoricový aldehyd, peruánsky balzam (od roku 2009 zakázaný)

-terpény a éterické oleje: kontaktnú alergiu spôsobujú ylang-ylang, jazmínová silica, olej zo santalového 

dreva, čajovníkový olej



NAJČASTEJŠIE ALERGÉNY V KOZMETIKE

-adstringenciá: medzi iritanty patria kyselina salicylová, 

propylénglykol, hydroxychlorid hlinitý

-chemické UV faktory: estery kyseliny paraaminobenzoovej, 

avobenzon, cinamáty, hydroxy-methoxy-benzofenon, butyl methoxydibenzoylmethane, 

4-methylbenzylidene camphor

-iritanty v čistiacich prípravkoch: cocamidopropyl betaine, DEA – diethanolamine

-alergény a iritanty vo farbách a odfarbovačoch na vlasy: parafenylendiamin, amonium persulfate

-iritanty v deodorantoch a antiperspirantoch: vonné látky a soli hliníku

-alergény v rúžoch, tyčinkách a balzámoch na pery: azofarbivá, vonné látky, konzervačné látky 

-v prípravkoch na tvrdenie nechtov: alergén vo forme formaldehydu

-alergény na pseudotetováž (maľovanie na kožu): farbivá s obsahom henny a ďalšie zložky 

obsiahnuté vo farbive na pseudotetováž: parafenylendiamin (PPD), paratoluendiamin, 

esenciálné oleje a iné

-medzi iritanty patria aj: vazelína, minerálny olej, silikón, lanolín, glycerín, propylénglykol



ZAKÁZANÉ LÁTKY V KOZMETIKE
-tieto látky sa do kozmetických výrobkov nesmú pridávať - dôvodom ich zákazu sú ich nepriaznivé účinky na 

organizmus, najmä ich karcinogénne, mutagénne účinky alebo účinky negatívne ovplyvňujúce reprodukciu

-v nariadení (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch sú uvedené v prílohe č. 2 – k 3.9.2017 je ich 1 328 

–toto nariadenie však povoľuje prítomnosť ich stopového množstva v prípade, že v procese výroby z 

technologických dôvodov sa mu nie je možné vyhnúť a konečný KV je bezpečný za bežných alebo racionálne 

predvídateľných podmienok použitia 

-zložkami KV nesmú byť: rádioaktívne látky, bunky, tkanivá a produkty ľudského pôvodu, vakcíny, toxíny, 

hormóny, barbituráty, narkotiká, sulfónamidy, ATB a iné liečivá, zakázané sú aj určité prvky, soli, farbivá, 

enzýmy, oleje, isté chemické zlúčeniny (kyselina retinová),ťažké kovy, výťažky niektorých rastlín a pod.

-v rámci kontroly zakázaných látok sa sledujú napr.:

- hormóny (estrodiol; estriol; progesteron; gluccocorticoides) a hydrochinón (Hydroquinone) vo výrobkoch proti 

starnutiu

-ťažké kovy (Ni; Pb; Cd; CrVI+) vo výrobkoch dekoratívnej kozmetiky pre deti, v hračkách a dekoratívnej 

kozmetike pre dospelých

-farbivá (o-aminopfenol) vo výrobkoch na farbenie vlasov a mihalníc 

-ftaláty vo vonnej kozmetike pre dospelých a výrobkoch do kúpeľa v obale pripomínajúcom hračku pre deti

-konzervačné látky (isopropylparaben, isobutylparaben, phenylparaben, benzylparaben, pentylparaben v 

čistiacich výrobkoch pre deti a dospelých, krémoch a balzamoch pre dospelých



LÁTKY V KOZMETIKE POVOLENÉ S OBMEDZENÍM
-je to cca 500 látok, ktoré sa smú použiť len za podmienok, ktoré sú uvedené v nariadení ES č. 1223/2009 o 

kozmetických výrobkoch

-vývojoví pracovníci kozmetických spoločností ich musia poznať a riadiť sa nimi

-sú to látky, ktoré na jednej strane sú nevyhnutné na zabezpečenie dôležitých vlastností KV, ale na druhej 

strane za určitých okolností môžu poškodiť zdravie spotrebiteľov 

-obmedzene povolenými látkami pre KV sú:

• skupina rôznorodých látok – zahŕňa zhruba 150 látok rôzneho charakteru, ktoré majú jedno alebo viacero 

obmedzení: maximálnu koncentráciu, druh výrobku (napr. len do šampónov proti lupinám), oblasť 

aplikácie, povolenie len na profesionálne použitie, povolenie len na výrobky, ktoré sa zmývajú a 

nezostávajú na koži, nepovolené pre deti mladšie ako 3 roky a pod.

• Farbivá a pigmenty – skupina vyše 150 farbív a pigmentov rôzneho charakteru

• konzervačné látky – skupina takmer 60 chemických konzervačných látok

• UV filtre – skupina zahrňujúca 27 organických UV filtrov a 1 anorganický UV filter

• vonné látky – pre túto skupinu platia osobitné obmedzenia



INTERPRETÁCIA INFORMÁCIÍ NA OBALOCH KOZMETIKY
-na obale, do ktorého je KV zabalený alebo naplnený (vnútorný obal) a na prípadnom spotrebiteľskom obale 

(vonkajší obal) musia byť uvedené tieto údaje:

• obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby – ak sa výrobok

vyrobil mimo EÚ, musí byť uvedená aj krajina pôvodu

• dátum minimálnej trvanlivosti

• nominálny obsah v čase balenia (okrem KV do 5 g, 5 ml, nepredajných vzoriek/vzoriek na 1 použitie)

• upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití KV

• identifikácia výrobnej dávky

• účel použitia

• zoznam zložiek

TRVANLIVOSŤ KOZMETIKY:

-trvanlivosť: aký čas od otvorenia si prípravok zachová všetky 

aktívne látky a je bezpečné ho používať

-označuje sa symbolom otvoreného kelímka s počtom mesiacov, do kedy je potrebné KV spotrebovať



INTERPRETÁCIA INFORMÁCIÍ NA OBALOCH KOZMETIKY

OBJEM / HMOTNOSŤ PRODUKTU:

-používajú sa metrické objemové jednotky mililitre ml alebo gramy g podľa 

hustoty prípravku

-americký výrobcovia označujú objem fl.oz (fluid ounce) (1 unca = 29,57 ml)

-ak sa za prvým údajom uvádza aj písmeno e znamená to, že obsah výrobku 

nie je menší ako sa uvádza

ZLOŽENIE KOZMETIKY:

-na obale sú pod označením ingredients

-zoznam zložiek sa uvádza v zostupnom poradí podľa hmotnosti (tie, ktoré sa nachádzajú na prvých miestach 
tvoria základ produktu), zložky, ktorých množstvo je menšie ako 1% sa uvádzajú v ľubovoľnom poradí, posledné 
v zozname zložiek sa uvádzajú farbivá

-používa sa aj označenie INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), ktoré je medzinárodné

-rastlinné zložky sú v ňom označované dvojslovnými latinskými názvami
-vonné látky sa označujú ako aroma alebo parfum
-farbivá uvádzajú sa nakoniec zloženia označené CI (Colour Index) a číslicami napr CI 42090, CI 60725
-nano častice ak sa nachádzajú v zložení, za zložkou sa použije nano napríklad: titanium oxide (nano)



INTERPRETÁCIA INFORMÁCIÍ NA OBALOCH KOZMETIKY

PIKTOGRAMY NA OBALE:

trojuholník „zacyklený“ prázdnymi šípkami – označujú sa ním obaly, ktoré sa vyrobili z recyklovaných 

materiálov

zelené alebo čiernobiele „koliesko“ so zapletenými šípkami deklaruje, že výrobca zaplatil recyklačný 

poplatok

piktogram skákajúceho zajaca znamená, že kozmetika nebola testovaná na zvieratách, rovnaký význam má 

aj označenie cruelty free.

piktogram Vegan znamená, že produkty neobsahujú žiadne látky živočísneho pôvodu



LEGISLATÍVA VÝROBY KOZMETICKÝCH PRÍPRAVKOV

Požiadavky, ktoré musí spĺňať výrobca kozmetických výrobkov:

každý, kto vyrába kozmetické výrobky za účelom zisku a je zároveň zodpovednou osobou v zmysle článku 4 

nariadenia 1223/2009 o kozmetických výrobkoch musí mať: 

1. oprávnenie na podnikanie 

2. rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky

3. odbornú a zdravotnú spôsobilosť

4. zavedenú správnu výrobnú prax (SVP)

5. informačnú zložku o výrobku vrátane správy o bezpečnosti výrobku

6. vykonanú notifikáciu na CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)

7. výrobky označené povinnými údajmi (musia byť uvedené nezmazateľným, čitateľným a viditeľným písmom 

na obale vnútornom aj vonkajšom) 

8. výrobky označené a prezentované vyhovujúcimi tvrdeniami (nesmú používať texty, názvy, obchodné 

značky, obrázky a názorné alebo iné symboly, ktoré by pripisovali kozmetickým výrobkom vlastnosti alebo 

funkcie, ktoré nemajú)


