N\5+>+<DC8+73<+89A3-D.D3/<ś+A=5+
-OX^\KVXc3X]^c^_^9MR\YXc:\KMc
p:Kħ]^aYac3X]^c^_^,KNKaMdc
5YX^KU^$UKWS\*MSYZZV
.93$ !#

0Y^K`OWK\SY,SQ]^YMUZRY^Y

Substancje konserwuj¹ce
]^Y]YaKXOaZ\dOWcļVOUY]WO^cMdXcW

Jednym z problemów wspó³czesnego przemys³u kosmetycznego jest zapewnienie wymaganej
Mdc]^YļMSWSU\YLSYVYQSMdXOTUY]WO^cU¸aKMYdK^cWSNdSOUYXSOMdXYļë_adQVýNXSKXSKa\OMOZ^_\KMRUY]WO^cMdXcMR]_L]^KXMTSUYX]O\a_TéMcMRAK\^cU_VOZ\dON]^KaSYXYXKTMdýļMSOT]^Y]YaKXO
UYX]O\aKX^cSWOMRKXSdWcSMRNdSKĥKXSKK^KUŜO_\OQ_VYaKXSKZ\KaXOYNXY]déMO]SýNYļ\YNU¸a
UYX]O\a_TéMcMRaUY]WO^cUKMR9W¸aSYXY^KUŜONdSKĥKXSKXSOZYŜéNKXO]_L]^KXMTSUYX]O\a_TéMcMR
które mog¹ stanowiæ zagro¿enie nie tylko dla pracowników zatrudnionych przy produkcji kosmetyków, ale tak¿e dla ich u¿ytkowników, a wiêc niemal ca³ej populacji.
=ĥYaKUV_MdYaO$UY]WO^cUSļ\YNUSUYX]O\a_TéMOZ\dOZS]cZ\KaXONdSKĥKXSKXSOZYŜéNKXO

:\O]O\`K^S`O]_L]^KXMO]_]ONSX^ROMY]WO^SMSXN_]^\c
9XOYP^ROZ\YLVOW]YP^ROWYNO\XMY]WO^SMSXN_]^\cMYX]S]^]SX^ROXOON^YOX]_\O^RO\O[_S\ONWSM\YLSYVYQSMKVZ_\S^cYPMY]WO^SM]KXNMYX]O[_OX^Vc^ROXOON^YSXMV_NOZ\O]O\`K^S`O]SXMY]WO^SMPY\W_VK]>RS]
article discusses the most commonly used preservatives and mechanisms of their action, as well as the legal
Z\Y`S]SYX]YXZ\O]O\`K^S`O]SXMY]WO^SM]3^KV]Y\OZY\^]YX^ROKN`O\]OOPPOM^]YPZ\O]O\`K^S`O]aRSMRWKc
pose a hazard not only to workers involved in manufacturing cosmetics, but also to their users, which means
practically the whole population.
5OcaY\N]$MY]WO^SM]Z\O]O\`K^S`O]VOQKV\OQ_VK^SYX]KN`O\]OOPPOM^]

Wstêp
Stosowanie kosmetyków jest jednym z przeTKa¸a NLKĥYļMS Y MSKĥY U^¸\OQY ZYMdé^U¸a
XSO]ZY]¸L_]^KVSë=ĥYaYiUY]WO^cUnacaYNdS
siê od greckiego kosmetikos, które dla staro¿ytnych Greków oznacza³o sztukê upiêkszania.
Kosmetyka acNKTO ]Sý \¸aXSO ]^K\K MY ]KWK
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U_V^_\K DKa]dO XKVOŜKĥY p Y MdcW Z\dOMdc^Kë
WYŜXKdK\¸aXYaNdSOĥKMRRS]^Y\cMdXcMRTKU
S a O^XYQ\KPSMdXcMR YZYaSOļMSKMR Y V_NKMR
ZSO\aY^XcMRpZYNU\OļVSë]aYTéXSOZ\dcXKVOŜXYļë
NYļaSK^KXK^_\cYNWSOXXYļëYNdaSO\dýMSK[1].
AO a]Z¸ĥMdO]XcW ļaSOMSO ]^Y]YaKXSO UYsmetyków, zarówno do ukrywania czy usuwania

zmian skórnych, hamowania lub maskowania
efektów procesów starzenia siê, jak i do upiêkszania oraz pielêgnowania cia³a, sta³o siê powszechXO3MRNY]^ýZXYļëdKļXSO^cVUYaN\YQO\SKMR
ale i w aptekach, supermarketach czy ma³ych
sklepikach) sprawia, ¿e nie tylko dobrodziejstwa,
KVOSXSOLOdZSOMdOħ]^aKdaSédKXOdSMR]^Y]YaKniem dotycz¹ niemal ca³ej populacji.
Zgodnie z ustaw¹ o kosmetykach kosme^cUSOW TO]^ UKŜNK ]_L]^KXMTK MROWSMdXK V_L
WSO]dKXSXK Z\dOdXKMdYXK NY dOaXý^\dXOQY
UYX^KU^_ d MSKĥOW MdĥYaSOUK$ ]U¸\é aĥY]KWS
aK\QKWSZKdXYUMSKWSdOaXý^\dXcWSXK\déNKWSZĥMSYacWSdýLKWSSLĥYXKWSļV_dYacWSTKWc
_]^XOT U^¸\cMR acĥéMdXcW V_L ZYN]^KaYacW
MOVOWTO]^_^\dcWKXSOSMRaMdc]^YļMSZSOVýQXYaKXSOYMR\YXKZO\P_WYaKXSOdWSKXKacQVéN_
MSKĥKV_L_VOZ]dOXSOTOQYdKZKMR_[2].
<YdZY\déNdOXSO :K\VKWOX^_ /_\YZOT]USOQY
definiuje z kolei, i¿ Z\YN_U^UY]WO^cMdXcYdXKMdK
UKŜNé]_L]^KXMTýV_LWSO]dKXSXýZ\dOdXKMdYXé
NY UYX^KU^_ d dOaXý^\dXcWS MdýļMSKWS MSKĥK
V_NdUSOQY XK]U¸\USOW YaĥY]SOXSOW ZKdXYUMSKWSaK\QKWSY\KddOaXý^\dXcWSXK\déNKWS
ZĥMSYacWSV_LddýLKWSY\KdLĥYXKWSļV_dYacWS
TKWc_]^XOTU^¸\OQYacĥéMdXcWV_LQĥ¸aXcW
MOVOW TO]^ _^\dcWcaKXSO SMR a Mdc]^YļMS ZO\P_WYaKXSO dWSKXK SMR acQVéN_ YMR\YXK
_^\dcWcaKXSOaNYL\OTUYXNcMTSV_LUY\cQYaKXSO
dKZKMR_MSKĥK [3].
Jednym z niezwykle istotnych problemów
wspó³czesnego przemys³u kosmetycznego
TO]^ dKZOaXSOXSO acWKQKXOT Mdc]^YļMS WSU\Ybiologicznej kosmetyków, a co za tym idzie koXSOMdXYļë_adQVýNXSKXSKa\OMOZ^_\KMRUY]WOtycznych substancji konserwuj¹cych. To wi¹¿e siê
dUYVOSdWYŜVSaYļMSéXK\KŜOXSKXKSMRNdSKĥKXSO
zatrudnionych przy produkcji pracowników
przemys³u kosmetycznego, pracowników sektora
us³ug (salonów fryzjerskich i kosmetycznych),
K ^KUŜO a]dc]^USMR _Ŝc^UYaXSU¸a ļ\YNU¸a
kosmetycznych zawieraj¹cych takie substancje.
W artykule przedstawiono charakterystykê
UYX]O\aKX^¸aXKTMdýļMSOT]^Y]YaKXcMRaZ\dOWcļVO UY]WO^cMdXcW _\OQ_VYaKħ Z\KaXcMR
NY^cMdéMcMRļ\YNU¸aUYX]O\a_TéMcMRaUY]WO^cUKMRY\KdWYŜVSacMRNdSKĥKħXSOZYŜéNKXcMR
mog¹cych wyst¹piæ zarówno w wyniku nara¿enia

zawodowego, jak i podczas stosowania kosmetyków w ¿yciu codziennym.
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia stanowi,
ŜOdKNKXSOWļ\YNU¸aUYX]O\a_TéMcMRTO]^dKZYbieganie zanieczyszczeniom mikrobiologicznym
w czasie normalnego i mo¿liwego do przewidzeXSK]^Y]YaKXSKUY]WO^cU_SZYNU\OļVKŜOļ\YNUS
konserwuj¹ce nie powinny byæ stosowane zaWSK]^_^\dcWKXSKXKaĥKļMSacWZYdSYWSORSQSOXc
produkcji [4]. Dla zapewnienia bezpiecznego
stanu mikrobiologicznego wytwarzanych kosmetyków zasadnicze znaczenie ma zachowanie
Mdc]^YļMS$VSXSS^OMRXYVYQSMdXOTZYaSO^\dKaYNc
STKUYļMS]_\YaMKAWSK\ýWYŜVSaYļMSZYaSXXY
siê tworzyæ receptury, w których zastosowane
surowce nie wspomagaj¹ wzrostu drobnoustroT¸aTOļVSTONXKU_ŜcMSOļ\YNUKUYX]O\a_TéMOQY
jest konieczne, to powinien on byæ wybrany
na pocz¹tku opracowywania wyrobu i traktoaKXcTKUYSX^OQ\KVXKMdýļë\OMOZ^_\c

Ļ\YNUSUYX]O\a_TéMO
8KdaK iUYX]O\aKX^cn ZYMRYNdS YN ĥKMSħskiego s³owa MYX]O\`Y MdcVS idKMRYacaKën
– zastosowanie konserwantów ma na celu zachowanie kosmetyków w stanie pozbawionym
dKXSOMdc]dMdOħ WSU\YLSYVYQSMdXcMR XK O^KZSO
ich produkcji oraz u¿ytkowania. Kosmetyki
nale¿¹ bowiem do uk³adów podatnych na zaka¿enie drobnoustrojami. Zainfekowane powoduj¹
XSO^cVUYYLXSŜOXSOTKUYļMSac\YL_KVOWYQé]^Kë
siê tak¿e przyczyn¹ problemów zdrowotnych
u u¿ytkowników. Szczególnie niebezpieczne
s¹ zaka¿enia bakteriami Gram-ujemnymi, które
ZY]SKNKTé acTé^UYaé dNYVXYļë NY Z\dc]^Y]Ywywania siê do zmieniaj¹cych siê warunków
ļ\YNYaS]UYacMREG
Konserwant powinien byæ:
– efektywny w niskim stê¿eniu, zwykle poni¿ej
aYLOMaSOV_Q\_ZWSU\YY\QKXSdW¸a
– ochronny w odniesieniu do naturalnej flory
bakteryjnej skóry
– niedra¿ni¹cy skóry i nieuczulaj¹cy
– nietoksyczny
– niereaguj¹cy z innymi komponentami kosmetyku oraz z opakowaniem
p^\aKĥca]dO\YUSWdKU\O]SOZ2
– rozpuszczalny w wodzie i nieulegaj¹cy
hydrolizie
pYNZY\XcXKNdSKĥKXSOļaSK^ĥK^VOX_SZYNwy¿szonej temperatury
– pozbawiony smaku, zapachu i barwy.
W praktyce zwykle stosuje siê mieszaninê
konserwantów, dobran¹ tak, aby zapewniæ dzia³anie przeciwdrobnoustrojowe w jak najszerszym
zakresie [6].
:YXSOaKŜ Z\OZK\K^c UY]WO^cMdXO ]^KXYaSé
dĥYŜYXOļ\YNYaS]UYNVKWSU\YY\QKXSdW¸aZ\dc
doborze surowców nale¿y braæ pod uwagê
ró¿norodne oddzia³ywania miêdzy sk³adnikami
ac\YL_ a^cW ^KUŜO ļ\YNUSOW V_L ļ\YNUKWS
konserwuj¹cymi. Musz¹ one byæ dostosowane
do sk³adu ca³ego preparatu, rodzaju opakowania
Y\Kd TOQY Z\dOaSNcaKXOQY YU\O]_ ^\aKĥYļMS
.Y Z\KaSNĥYaOT YMOXc ]U_^OMdXYļMS UYX]O\-

0Y^ASUSWONSK-YWWYX]--,C=+

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

Fot. 1. Kwas salicylowy
:RY^Y=KVSMcVSMKMSN

wowania konieczna jest szczegó³owa analiza
UY]WO^cU p ļ\YNOU UYX]O\a_TéMc1. Na wybór
S]U_^OMdXYļëNdSKĥKXSKļ\YNU¸aUYX]O\a_TéMcMR
aZĥcaK Z2 Z\OZK\K^_ Ļ\YNUS UYX]O\a_TéMO
oprócz formaldehydu i zwi¹zków go wydzielaTéMcMRNdSKĥKTéOPOU^caXSOTZ\dcXS]USOTaK\^YļMS
Z2 <OQ_ĥK ^K NY^cMdc dK\¸aXY UaK]¸a TKU
i estrów, gdy¿ czynne s¹ one tylko w postaci
Mdé]^OMdOUXSOdNc]YMTYaKXcMR3MRTYXcXSOWKTé
LYaSOWdNYVXYļMSaXSUKXSKNYUYW¸\USLKU^O\cTnej, przez co nie mog¹ jej dezaktywowaæ.
5YWLSXKMTO \¸ŜXcMR ļ\YNU¸a UYX]O\a_Técych mog¹ dzia³aæ synergistycznie i rozszerzaæ
SMRdKU\O]NdSKĥKXSK9LOMXYļëSXXcMR]UĥKNXSU¸a
np. alkoholi polihydroksylowych (polioli) mo¿e
daSýU]dKë \YdZ_]dMdKVXYļë UYX]O\aKX^¸a
w wodzie, przez co wzmacnia ich dzia³anie. Anionowe lub niejonowe zwi¹zki powierzchniowo
MdcXXOdaSýU]dKTédUYVOSdNYVXYļëZ\dOXSUKXSK
konserwantów przez b³ony komórkowe koW¸\OU LKU^O\cTXcMR daSýU]dKTéM ]U_^OMdXYļë
konserwantu [5].

?\OQ_VYaKXSKZ\KaXO
NY^cMdéMO]^Y]YaKXSKļ\YNU¸a
konserwuj¹cych w kosmetykach
Substancje konserwuj¹ce stanowi¹ niezbêdny
]UĥKNXSU\OMOZ^_\UY]WO^cMdXcMR3MR]^Y]YaKXSO
ZYNVOQKļMS]ĥcW\OQ_VKMTYWZ\KaXcWaPY\WSO
listy substancji konserwuj¹cych, dozwolonych
do stosowania w produktach kosmetycznych.
Wykaz takich substancji stanowi za³¹cznik V
NY \YdZY\déNdOXSK :K\VKWOX^_ /_\YZOT]USOQY
S<KNcA/X\#EGYLYaSéd_TéMOQY
XK ^O\OXSO MKĥOT ?XSS /_\YZOT]USOT YN  VSZMK
2013 r. [7].
Lista substancji konserwuj¹cych dozwolonych
do stosowania w kosmetykach, z podaniem
SMR SVYļMS dKU\O]_ S aK\_XU¸a ]^Y]YaKXSK
zosta³a zamieszczona równie¿ w za³¹czniku
do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30
marca 2005 r. [8].
1
Nale¿y przez to rozumieæ sprawdzenie, jaki konserwant
mo¿na daæ do danego kosmetyku, ¿eby by³ skuteczny,
KTONXYMdOļXSOXSOac]^ýZYaKĥcŜKNXOXSOdQYNXYļMS

8KTMdýļMSOT]^Y]YaKXOaUY]WO^cUKMR
substancje konserwuj¹ce
Zwi¹zki bakterio- i grzybobójcze s¹ stosowane zarówno jako konserwanty kosmetyków, jak
i aktywne sk³adniki preparatów kosmetycznych.
.YXKTMdýļMSOTZYTKaSKTéMcMR]Sýa\OMOZ^_\KMR
preparatów kosmetycznych konserwantów
nale¿¹ [9,10]:
– kwas p-hydroksybenzoesowy i jego estry
(parabeny)
– formaldehyd i wyzwalacze formaliny –
substancje te znajduj¹ siê m.in. w szamponach,
¿elach pod prysznic i dodatkach do k¹pieli
– czwartorzêdowe zasady amoniowe, które
\OKQ_Téa]ĥKLcWļ\YNYaS]U_dK]KNYacWNVKtego najlepiej sprawdzaj¹ siê do konserwowania
ļ\YNU¸aNYZSOVýQXKMTSSNOdcXPOUMTS]U¸\c
– alkohole (np. benzylowy, fenoksyetanol,
glikol propylenowy), które konserwuj¹ preparaty
oparte na wodzie i kosmetyki do makija¿u oczu
– chloroheksydyna i jej sole – s¹ dobrze tolerowane przez skórê i z tego powodu stosuje siê
je do kosmetyków dla niemowl¹t, preparatów
do higieny intymnej i jamy ustnej
– kwas sorbowy
– kwas salicylowy (fot. 1.)
– metylochloroizotiazolinon/metyloizotiazolinon.
/]^\cUaK]_ZRcN\YU]cLOXdYO]YaOQYMdcVS
parabeny (inaczej nipaginy) nale¿¹ do najczêļMSOT ]^Y]YaKXcMR ļ\YNU¸a UYX]O\a_TéMcMR
ze wzglêdu na ich szerokie spektrum dzia³ania
Z\dOMSaN\YLXY_]^\YTYaOQY:K\KLOXc\¸ŜXSé]Sý
rodzajem grupy alkilowej, a co za tym idzie wy]^ýZ_TéWSýNdcXSWS\¸ŜXSMOa\YdZ_]dMdKVXYļMS
oraz sile dzia³ania przeciwdrobnoustrojowego
^KdaSýU]dK]Sýa\KddacNĥ_ŜOXSOWĥKħM_MRK
alkilowego i zwiêkszeniem wspó³czynnika
ZYNdSKĥ_ YU^KXYVaYNK 8KTMdýļMSOT ]^Y]_TO
]Sý WSO]dKXSXc ZK\KLOX¸a K a ]dMdOQ¸VXYļMS
metyl- i propylparabenu z uwagi na synergizm
ich dzia³ania.
:K\KLOXc dXKTN_Té ]Sý a LK\NdY aSOV_ Z\Yduktach kosmetycznych – prawie wszystkie
UY]WO^cUS ## ^cZ_ VOK`O YX (do pozosta-
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Fot. 2. Formaldehyd
:RY^Y0Y\WKVNORcNO

wienia na skórze: kremy, balsamy, pomadki
do ust, podk³ady, maseczki) s¹ konserwowane
dKSMRZYWYMé,K\NdYMdý]^Y!!]ZY^cUK]Sý
je tak¿e w wyrobach typu \SX]OYPP (do sp³ukiwania: szampony, myd³a, od¿ywki do w³osów).
Stê¿enie pojedynczego parabenu w kosmetykach
XSOWYŜOLcëacŜ]dOXSŜXK^YWSK]^WKU]cWKVXK NYZ_]dMdKVXK dKaK\^Yļë WSO]dKXSXc
ZK\KLOX¸a ^Y " 8KTMdýļMSOT ]^Y]YaKXé
WSO]dKXSXéUYX]O\a_TéMéTO]^ZYĥéMdOXSO
WO^cVZK\KLOX_dZ\YZcVZK\KLOX_DK]^Y]Ywanie estrów kwasu p-hydroksybenzoesowego
w kosmetykach mo¿e wynikaæ równie¿ z innych
aĥKļMSaYļMSXSŜ^cVUYNdSKĥKXSOZ\dOMSaN\YLXYustrojowe – np. w myd³ach pe³ni¹ one rolê tak¿e
ļ\YNU¸aZ\dOMSaZYMOXS_]SýKa]dKWZYXKMR
s¹ u¿ywane równie¿ jako substancje przeciw³upie¿owe [11].
Dzia³anie kwasów organicznych jako konseraKX^¸adaSédKXOTO]^dYLXSŜOXSOWZ2ļ\YNYaS]UK NY aK\^YļMS XSO]Z\dcTKTéMcMR \YdaYTYaS
mikroorganizmów, dla których optymalny zakres
]ĥ_ŜéMc\YdaYTYaSdKWcUK]SýaZ\dONdSKVOZ2
od 4,5 do 9,0. Cech¹ wspóln¹ wszystkich kwasów
Y\QKXSMdXcMRSSMRZYMRYNXcMRTO]^]U_^OMdXYļë
przeciwdrobnoustrojowa jedynie w formie niezdysocjowanej. Do kwasów alifatycznych, które
znalaz³y zastosowanie jako konserwanty, zalicza siê
kwas mrówkowy, propionowy, 10-undecylenowy
i sorbowy (2,4-heksadienowy). Ten ostatni, doZ_]dMdKVXca]^ýŜOXS_ TO]^WKĥY^YU]cMdXc
KVOdOadQVýN_XKYLOMXYļëa]aYTOT]^\_U^_\dO
]Z\dýŜYXcMRaSédKħZYNa¸TXcMRW_]SLcë]^Y]YaKXcĥéMdXSOdOļ\YNUSOWKX^cYU]cNKMcTXcWEG
Do kwasów aryloalifatycznych zaliczany
jest równie¿, oprócz kwasu 4-hydroksybenzoesowego, kwas fenoksyoctowy. Do tej samej
grupy nale¿y kwas benzoesowy (który razem
z sorbinianem potasu stosowany jest jako preZK\K^/_bcV5!dXKXcTKUY_UĥKNiXK^_\KVXcMR
UYX]O\aKX^¸an Y\Kd ^KUSO TOQY RcN\YU]cpochodne, jak kwas 2-hydroksybenzoesowy
(inaczej: salicylowy), którego maksymalne
dopuszczalne stê¿enie w kosmetykach nie mo¿e
Z\dOU\KMdKëSXSOZYaSXSOXYXac]^ýZYaKë
w preparatach przeznaczonych dla dzieci poni¿ej
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3. roku ¿ycia (z wyj¹tkiem szamponów), [12].
Wykorzystywany jest m.in. w pudrach, myd³ach,
szamponach przeciw³upie¿owych, wodach
do twarzy i spirytusie salicylowym. Jego ester feXcVYac]KVYV_ŜcaKXcTO]^aļ\YNUKMRNYZSOVýQXKMTSTKWc_]^XOTSdýL¸aE#GA^OUļMSOO^cUSO^c
kosmetyków zawieraj¹cych kwas salicylowy i jego
]YVOZYaSXSOXdXKVOŚë]SýdKZS]$i8SOWYŜOLcë
stosowany w kosmetykach dla dzieci poni¿ej 3.
\YU_ŜcMSKXSO]Zĥ_USaKXcMRdO]U¸\cn
Dzia³anie bakteriobójcze aldehydów wynika
dSMRac]YUSOT\OKU^caXYļMSMROWSMdXOTĤK^aY
reaguj¹ z wolnymi grupami aminowymi i amidowymi bia³ek jako czynniki alkiluj¹ce, tworz¹c
ZYĥéMdOXSKZYWSýNdcĥKħM_MRKWSZOZ^cNYacWS
poprzez mostki metylenowe. W efekcie takich
reakcji nastêpuje kurczenie siê b³ony komórkoaOTSad\Y]^MSļXSOXSKaOaXé^\dUYW¸\UYaOQY
MY Z\YaKNdS NY YL_WSO\KXSK UYW¸\OU :\KUtycznie jako konserwant z grupy aldehydów
wykorzystywany jest tylko formaldehyd (aldehyd
mrówkowy). Formaldehyd jest w handlu najczêļMSOTYPO\YaKXcaZY]^KMS!aYNXOQY\Yd^aY\_YXKdaSOPY\WKVSXKA?/TO]^YXNYZ_]dMdYXc
do preparatów kosmetycznych jako konserwant
aSVYļMSaZ\dOVSMdOXS_XKaYVXcdaSédOU
W produktach do higieny jamy ustnej mo¿na
QY]^Y]YaKëa]^ýŜOXS_8SOTO]^NYZ_]dczony do stosowania w aerozolach. Zwi¹zek ten
wykazuje szerokie spektrum dzia³ania przeciwLKU^O\cTXOQYaļ\YNYaS]U_YZ2p"acUKd_TO
^OŜNYL\éKU^caXYļëZ\dOMSaUYQ\dcLYWEG
W preparatach kosmetycznych formaldehyd
(fot. 2.) mo¿e tak¿e wystêpowaæ w postaci zwi¹zanej, która stopniowo uwalnia formaldehyd,
co jest wygodniejsze i du¿o bardziej bezpieczne.
.Y^OQY^cZ_]_L]^KXMTSXKVOŜcWSX.7.72cdantoin, paraformaldehyd czy urotropina (heksametylenotetraamina). Ta ostatnia ma postaæ
bezbarwnych, drobnych kryszta³ów o s³odkawym
]WKU_%aļ\YNYaS]U_aYNXcWĥK^aY\YdUĥKNK
]SýXKKWYXSKUSaYNý.YļëMdý]^Y]^Y]YaKXK
pochodna urotropiny to Dowicil 200 (chlorek N(3-chloroallilo) heksamoniowy), [9]. Dopuszczalne maksymalne stê¿enie w gotowym produkcie
czêsto stosowanej substancji z tej grupy: DMDM

2cNKX^YSXE,S]RcN\YU]cWO^cVYNSWO^cVYSWSNKdYVSNSXYNSYXGacXY]S 
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e kosmetyk zawieraj¹cy formaldehyd lub substancjê go uwalniaj¹c¹
XZ L\YWYXS^\YNSYU]KX% L\YWYXS^\YZ\YZKXYNSYVMdcVS,\YXYZYVROU]Kmetylenoczteroaminê, imidazolidynylomocznik,
.7.72cNKX^YSXa]^ýŜOXSKMRZYXSŜOT
nie musi ju¿ zawieraæ na opakowaniu ostrze¿enia
idKaSO\KPY\WKVNORcNn
Czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe pod
wzglêdem budowy chemicznej nale¿¹ do zwi¹zków jonowych, które zawieraj¹ w cz¹steczce
4 grupy organiczne i s¹ powi¹zane z atomami
azotu (w tym 3 wi¹zania kowalencyjne i 1 koorNcXKMcTXOEGA\KŜVSaYļëWSU\YY\QKXSdW¸a
na dzia³anie czwartorzêdowych zwi¹zków
amoniowych jest zró¿nicowana i zale¿y nie tylko od stê¿enia, ale równie¿ od indywidualnej
a\KŜVSaYļMS ZY]dMdOQ¸VXcMR N\YLXY_]^\YT¸a
W niskich stê¿eniach (0,5–5 mg/l) zwi¹zki te
NdSKĥKTé LSY]^K^cMdXSO XK aSýU]dYļë LKU^O\SS
pr¹tków i przetrwalników, grzybów i glonów.
A]^ýŜOXSKMRļ\ONXSMRpWQVacUKd_Té
dzia³anie biobójcze na bakterie i grzyby, natomiast
nawet w bardzo wysokich stê¿eniach nie dzia³aj¹
biobójczo na przetrwalniki, pr¹tki i priony [14].
Czwartorzêdowe sole amoniowe dzia³aj¹ równie¿
XK aS\_]c d Y^YMdUé VSZSNYaé aĥéMdKTéM 23@
(R_WKXSWW_XYNOPSMSOXMc`S\_]S2,@hepatitis
, `S\_]), ale nie dzia³aj¹ na wirusy bez otoczki
lipidowej. Zwi¹zki te znajduj¹ szerokie zastosowanie nie tylko w kosmetykach, ale i w rolnictwie
(fungicydy, pestycydy, insektycydy), w ochronie
dN\YaSK VOUS Y\Kd a Z\dOWcļVO ļ\YNUS KX^ckorozyjne i antyelektrostatyczne) [15]. Chlorek,
bromek i sacharynian benzalkonium s¹ dopuszMdYXONY]^Y]YaKXSKTKUYļ\YNOUUYX]O\a_TéMc
aUY]WO^cUKMRa]^ýŜOXS_aZ\dOVSMdOXS_
na chlorek benzalkonium. Na opakowaniu musi
Lcë dKWSO]dMdYXK SXPY\WKMTK Y UYXSOMdXYļMS
unikania kontaktu z oczami.
Dzia³anie przeciwdrobnoustrojowe zwi¹zków
z grupy alkoholi jest zwi¹zane z dehydratacj¹
YNaYNXSOXSOWZ\Y^OSXLKU^O\cTXcMR:YaYN_TO
to zmiany w ich strukturze i w efekcie obni¿a ak^caXYļëN\YLXY_]^\YT¸aS_ZYļVONdKSMRP_XUMTO
Stwierdzono, ¿e alkohole jednowodorotlenowe
s¹ bardziej aktywne w niszczeniu drobnoustrojów ni¿ pozosta³e [6]. Alkohole niszcz¹ nie tylko
LKU^O\SO KVO ^KUŜO dXKMdXé Mdýļë aS\_]¸a
nie dzia³aj¹ jednak na formy przetrwalnikowe.
Jako konserwanty kosmetyczne wykorzystuje siê
pochodne metanolu, etanolu i propanolu, zawie\KTéMOa]aYTOT]^\_U^_\dOZSO\ļMSOħK\YWK^cMdXc
lub atom chlorowca.
Chlorobutanol (1,1,1- trichloro-2-metylo-2-propanol) jest dobrze tolerowany przez skórê
SLĥYXcļV_dYaOa^cWYMdcAļ\YNYaS]U_VOUUY
UaKļXcW TO]^ KU^caXc aYLOM LKU^O\SS 1\KWNYNK^XSMR S ZVOļXS ,\YXYZYV MdcVS L\YWY-2-nitro-1,3-propanodiol to silny konserwant,
bardzo skuteczny w stosunku do bakterii
Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Szczególn¹
OPOU^caXYļë acUKd_TO a ]^Y]_XU_ NY LKU^O\SS
z rodzaju :]O_NYWYXK] w tym chorobotwór-
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czej :]O_NYWYXK]KO\_QSXY]K, które s¹ g³ównie
Z\dcMdcXé]UKŜOħac\YL¸aYN_ŜOTdKaK\^YļMS
wody. Jest równie¿ skuteczny w stosunku
do bakterii sulforedukuj¹cych, nie stwierdza siê
przy tym efektu uodporniania siê bakterii na jego
NdSKĥKXSO.dSKĥKXSOXKQ\dcLcZVOļXSYaOSN\YŜd¿e jest nieco s³absze i dlatego te¿ czêsto bywa
³¹czony z innymi biocydami, np. z parabenami,
kwasem dehydrooctowym, fenoksyetanolem,
fenoksypropanolem, alkoholem dwuchlorobenzylowym, imidazolidynylomocznikiem, chlorkiem
benzalkoniowym.
:YMRYNXOK\cVYaOKVUYRYVS^Y$KVUYRYVLOXzylowy (dzia³a przeciwbakteryjnie oraz haW_TO \Yda¸T N\YŜNŜc S ZVOļXS POXcVYO^KXYV
(szczególnie skuteczny przeciwko bakteriom
Gram-dodatnim), 2-fenoksyetanol oraz 3-fenoksypropanol. Te dwa ostatnie s¹ stosowane
jako konserwanty w wodach do twarzy, kremach,
i szamponach, zazwyczaj w kombinacji z innymi
zwi¹zkami konserwuj¹cymi, jako konserwanty
z³o¿one oraz jako repelenty. Maksymalne stê¿enie 2-fenoksyetanolu w preparacie gotowym
NY_ŜcMSKacXY]SEG
Dzia³anie fenoli i ich pochodnych jest zwi¹zane z denaturacj¹ bia³ek mikroorganizmów
SdWSKXéSMRaĥKļMSaYļMSAZ\YMO]SO^cWdKMRYNdS
dXS]dMdOXSOaSédKħaYNY\YacMRZYaYN_TéMcMR
daSTKXSO]SýĥKħM_MR¸aZYVSZOZ^cNYacMRMYZ\Ywadzi do ich wyprostowania i zmiany struktury
wewnêtrznej bia³ek [6]. Zwi¹zkiem z tej grupy
jest Triclosan [5-chloro-2- (2,4-dichlorofenoksy)
POXYVG -RK\KU^O\cd_Té QY Qĥ¸aXSO aĥKļMSaYļMS
przeciwbakteryjne i s³absze dzia³anie przeciwko grzybom, jest nierozpuszczalny w wodzie,
za to bardzo dobrze rozpuszcza siê w t³uszczach,
olejach i roztworach alkalicznych. Triclosan
TO]^ ļ\YNUSOW acUKd_TéMcW LSY]^K^cMdXé Y\Kd
LSYL¸TMdé ]U_^OMdXYļë a ]^Y]_XU_ NY LKU^O\SS
Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, grzybów
ZVOļXSYacMR S N\YŜNŜYacMR K ^KUŜO a ]^Ysunku do wirusów. Jest szczególnie efektywny
w stosunku do mikroorganizmów wystêpuj¹cych na skórze ludzkiej i powoduj¹cych rozk³ad
potu, jak równie¿ szczepów chorobotwórczych
wystêpuj¹cych w gospodarstwach domowych
Mdc Z\dc Z\YN_UMTS ŜcaXYļMS -Y aKŜXO WYŜO
byæ stosowany w produktach przeznaczonych
do pielêgnacji niemowl¹t. Stosowanie Triclosanu
aac\YLKMRQY^YacMRXSOOVSWSX_TOUYXSOMdXYļMS
_ŜcMSK UVK]cMdXcMR ļ\YNU¸a UYX]O\a_TéMcMR
4O]^ ^Y XK]^ýZ]^aOW TOQY ]ĥKLOT OPOU^caXYļMS
wobec bakterii z grupy :]O_NYWYXK], które
a aSýU]dYļMS Z\dcZKNU¸a ]é YNZYaSONdSKVXO
za ska¿enia detergentowych produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej. Zale¿y to równie¿
od stê¿enia Triclosanu – jego maksymalne doZ_]dMdKVXO]^ýŜOXSO^Y8SOXKVOŜc]^Y]Ywaæ go wraz z formaldehydem i jego donorami
(np. hydantoina, imidazolidynomocznik) oraz
3@\dýNYacWS daSédUKWS KWYXSYacWS QNcŜ
zwi¹zki te powoduj¹ rozk³ad Triclosanu [12].
Chloroheksydyna, stosowana w formie
soli jako chlorowodorek, glukonian czy octan,
jest najpopularniejszym zwi¹zkiem w grupie
pochodnych guanidyny. Skuteczne dzia³anie tych

zwi¹zków zwi¹zane jest z uszkadzaniem b³on cytoplazmatycznych mikroorganizmów prowadz¹MONYdaSýU]dOXSKTOTZ\dOZ_]dMdKVXYļMSAUYX^OUļMSOUYX]O\aYaKXSKKVO^KUŜOacUY\dc]^KXSK
jej jako zwi¹zku dezynfekuj¹cego czy wrêcz,
w czystej postaci, jako antyseptyku w odka¿aniu
LĥYXļV_dYacMRQK\NĥKK^KUŜONYZ\dOZĥ_USaKXSK
pêcherza moczowego (w cytoskopii) i w leczeniu
tr¹dziku i gronkowcowym zaka¿eniu skóry stê¿eXSOMRVY\YROU]cNcXcXSOWYŜOZ\dOU\KMdKë
Silnie dzia³a na bakterie Gram-dodatnie s³abiej
na Gram-ujemne oraz na niektóre wirusy i formy
przetrwalnikuj¹ce. Roztwory myd³a, detergenty
KXSYXYaOTYXcMRVY\UYaOSļ\YNYaS]UYdK]KNYaOdWXSOT]dKTéKU^caXYļëMRVY\YROU]cNcXcEG
Kolejn¹ grupê konserwantów wykorzystywanych w preparatach kosmetycznych
stanowi mieszanina metylochloroizotiazoliny
7-3 S WO^cVYSdY^SKdYVSXc 73 XKTMdýļMSOT
a]^Y]_XU_$MRVY\YWO^cVY2SdY^SKdYVYX_ NY WO^cVY 2 SdY^SKdYVYX_
Maksymalne stê¿enie mieszaniny w produkcie
QY^YacW acXY]S  9N  V_^OQY !
roku metyloizotiazolinon zosta³ zakazany przez
?XSý/_\YZOT]UéaZ\YN_U^KMRXSO]Zĥ_USaKXcMR
Do grupy tej nale¿y Kathon CG, stanowi¹cy
aYNXc \Yd^a¸\ WSO]dKXSXc 7-3 S 73 ]^KLSVSdYaKXcKdY^KXOWWKQXOd_:\YN_U^^OXWSO]dK]Sý
z wod¹ i glikolem propylenowym, nie rozpuszcza
siê natomiast w olejach. Jest to zwi¹zek stabilny
aZ2NY#%a\KŜVSacXKNdSKĥKXSO^OWZO\K^_\c
która po jego dodaniu nie powinna przekroczyæ 50 oC. Jest to surowiec zgodny zarówno
z anionowymi, jak i kationowymi zwi¹zkami
powierzchniowo czynnymi, skuteczny przeciw
LKU^O\SYWZVOļXSYWSQ\dcLYWadKU\O]SOXS]USMR
]^ýŜOħWSO]dMdéMcMR]SýaQ\KXSMKMRp
Wyj¹tek stanowi¹ wyroby zawieraj¹ce bia³ka,
U^¸\cMR YLOMXYļë ZYaYN_TO UYXSOMdXYļë ]^Y]YaKXSKaSýU]dcMRTOQYSVYļMS:YVOMKXcTO]^YX
]dMdOQ¸VXSONY]dKWZYX¸aSOW_V]TS9AE G
Szczególn¹ grupê kosmetyków stanowi¹
MO\^cPSUYaKXO Z\YN_U^c XK^_\KVXO 3]^XSOTO
bardzo ograniczona liczba konserwantów, które
mog¹ byæ wykorzystywane w tego typu wyrobach. Nale¿¹ do nich np. kwas dehydrooctowy
.2+ UaK] LOXdYO]Yac Mdc YVOTUS O^O\cMdXO
^cWSKXUYac QYŚNdSUYac d N\dOaK RO\LKMSKnego, lawendowy, cynamonowy czy sza³wiowy).
W kosmetyce dodaje siê równie¿ mieszaniny
OU]^\KU^¸a \YļVSXXcMR acUKd_TéMcMR NdSKĥKXSO
przeciwdrobnoustrojowe. W kosmetykach na^_\KVXcMRTKUYUYX]O\aKX^YZ¸ŚXSKTéMcZ\YMO]c
YU]cNKMcTXOZ\dONĥ_ŜKTéMc^\aKĥYļëUY]WO^cU_
]^Y]YaKXcTO]^^KUŜO^YUYPO\YVaS^KWSXK/EG

Dzia³ania niepo¿¹dane
substancji konserwuj¹cych
Ļ\YNUSUYX]O\a_TéMOdKTW_TépZYļ\YNUKMR
dKZKMRYacMRpN\_QSOWSOT]MOaļ\¸N]UĥKNXSU¸a
UY]WO^cU¸aZYNadQVýNOWMdý]^YļMSacaYĥcwanych alergii. Alergeny obecne w kosmetykach
mog¹ byæ przyczyn¹ pierwotnego uczulenia
i zmian chorobowych, g³ównie o charakterze
wyprysku. Wywo³any nimi stan zapalny skóry

u³atwia przenikanie przez ni¹ kolejnych zwi¹zków
MROWSMdXcMRYLOMXcMRaļ\YNYaS]U_NYWYacW
SdKaYNYacW:YaYN_TéYXOKVO\QSýaSOVYaKŜXé_^\_NXSKTéVOMdOXSOZYQK\]dKTéTKUYļëŜcMSK
niekiedy równie¿ uniemo¿liwiaj¹ pracê zawodoaé Ļ\YNUS YNUKŜKTéMO dKaK\^O a Z\YN_U^KMR
kosmetycznych, zw³aszcza te, które uwalniaj¹
formaldehyd, s¹ ponadto nierzadko przyczyn¹
reakcji krzy¿owych z konserwantami wielu
produktów przemys³owych. Alergia mieszana
(zawodowa i pozazawodowa) oraz reakcje
krzy¿owe komplikuj¹ diagnostykê ró¿nicow¹
S]éZ\dcMdcXé^\_NXYļMSaY\dOUKXS_YMRY\YLKMR
zawodowych skóry [17].
AĥKļXSOdOadQVýN_XKNdSKĥKXSO_Md_VKTéMO
WO^cVYSdY^SKdYVSXYX_ 73> XK PY\_W _XSTXcW
zapad³a ostatnio decyzja dotycz¹ca wprowadzenia zakazu jego stosowania w produktach
XSO]Zĥ_USaKXcMR5YWS^O^8K_UYacN],OdZSOMdOħ]^aK5YX]_WOX^¸a=--=_dXKĥLYaSOW
¿e z obecnych danych klinicznych wynika, i¿
stê¿enie metyloizotiazolinonu w produktach
kosmetycznych wynosz¹ce 100 ppm nie jest bezpieczne dla konsumentów. W przypadku niesp³ukiwanych produktów kosmetycznych, w tym
nawil¿anych chusteczek, nie wykazano nale¿ycie
LOdZSOMdXcMR]^ýŜOħWO^cVYSdY^SKdYVSXYX_U^¸\O
nie wywo³ywa³yby alergii kontaktowej ani reakcji
alergicznej. Na tej podstawie rozporz¹dzenie
5YWS]TS ?/  #" d NXSK  VSZMK   \
zmieni³o pozycjê nr 57 za³¹cznika V do rozpo\déNdOXSK:K\VKWOX^_/_\YZOT]USOQYS<KNcA/
X\#SNYZ_ļMSĥY]^Y]YaKXSOWO^cVYSdY^SKdYVSXYX_TKUYļ\YNUKUYX]O\a_TéMOQYa]Zĥ_USwanych produktach kosmetycznych w stê¿eniach
XSOZ\dOU\KMdKTéMcMRZZW
9NNXSKV_^OQY!\^cVUYZ\YN_U^cUYsmetyczne zgodne z tym rozporz¹dzeniem mog¹
byæ wprowadzane do obrotu w Unii i udostêpniane na rynku unijnym. Nale¿y jednak zauwa¿yæ,
¿e w wymienionym rozporz¹dzeniu znalaz³a siê
SXPY\WKMTKSŜiWO^cVYSdY^SKdYVSXYXTO]^\¸aXSOŜ
uregulowany w ramach pozycji 39 za³¹cznika V
w mieszaninie z metylochloroizotiazolinonem. Te
dwie pozycje wykluczaj¹ siê nawzajem: stosowanie mieszaniny metylochloroizotiazolinonu (oraz)
metyloizotiazolinonu jest niezgodne ze stosowaniem samego metyloizotiazolinonu w tym
]KWcWZ\YN_UMSOnA]UKd_TO^YXKUYXSOMdXYļë
kolejnych regulacji prawnych dotycz¹cych tego
konserwantu.
Czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe, oprócz
dzia³ania alergennego, odgrywaj¹ tak¿e rolê
czynników o dzia³aniu toksycznym i dra¿ni¹McW XK ]U¸\ý S LĥYXc ļV_dYaO a ^cW ^KUŜO
drogi oddechowe). Mog¹ one torowaæ drogê
alergizacji na alergeny pospolite, powszechnie
YLOMXO a ļ\YNYaS]U_ ZYZ\dOd daSýU]dKXSO
Z\dOZ_]dMdKVXYļMS XKLĥYXUK Y]U\dOVYaOQY
zaburzenia pracy rzêsek i ekspozycji receptorów
czuciowych, a tak¿e ze wzglêdu na negatywny
wp³yw na funkcje makrofagów pêcherzykowych.
3XRKVKMTK MRVY\U_ LOXdKVUYXS_W LýNéMOQY
sk³adnikiem konserwuj¹cym wielu preparatów,
u pacjentów z astm¹ o ciê¿kim przebiegu, wywo³ywa³a skurcz oskrzeli w wyniku uwalniania
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RS]^KWSXc 3XXS K_^Y\dc YL]O\aYaKVS ^KUŜO ]^cmulacjê receptorów dra¿ni¹cych i niemielinowych
Md_MSYacMRdKUYħMdOħXO\aYacMRZ\dOdLOXdKVkonium, co wywo³ywa³o m.in. odruchowy skurcz
oskrzeli [14]. Dzia³anie dra¿ni¹ce na skórê i b³ony
ļV_dYaON\¸QYNNOMRYacMRY\KdYMd_acUKd_TO
te¿ m.in. formaldehyd, metylparaben, etylparaben, propylparaben, butylparaben, fenoksyetanol
oraz chlorofenezyna [3-(-4-chlorofenoksy)
propan-1,2-diol], której maksymalne stê¿enie
w preparacie gotowym do u¿ycia nie mo¿e
Z\dOU\KMdKëE"G
3XXcW XSOLOdZSOMdOħ]^aOW ]cQXKVSdYaKXcWaYNXSO]SOXS_NYļ\YNU¸aUYX]O\a_TéMcMR
obecnych w kosmetykach, mo¿e byæ ich ak^caXYļëRY\WYXKVXK.YXSO]SOXSKYKU^caXYļMS
estrogenowej dotycz¹ parabenów, które jako
KX^KQYXSļMS\OMOZ^Y\¸aO]^\YQOXYacMR]édNYVXO
NY aSédKXSK ]Sý d XSWS+U^caXYļë ^K ad\K]^K
a\KddOad\Y]^OWNĥ_QYļMSĥKħM_MRKKVUSVYaOQY
w cz¹steczce estru (butylparaben > propylparaben > etylparaben > metylparaben), przy czym
Mdé]^OMdUS d \YdQKĥýdSYXcWS ĥKħM_MRKWS LYMdnymi s¹ bardziej aktywne. Wykazano jednak¿e,
¿e parabeny nale¿¹ do grupy zwi¹zków o ekstreWKVXSO]ĥKLOTKU^caXYļMSO]^\YQOXYaOT3MR]SĥK
dzia³ania jest od 1x103 do 1x106 razy mniejsza ni¿
naturalnego estrogenu, 17ȕO]^\KNSYV_ /U]ZYzycja na te zwi¹zki musia³aby byæ co najmniej
1000 razy wiêksza, aby zaistnia³o rzeczywiste
ryzyko negatywnych zmian w funkcjonowaniu
organizmu cz³owieka [11].
Aļ\¸N dKQKNXSOħ NY^cMdéMcMR XSOZYŜéNKXcMR NdSKĥKħ daSédU¸a UYX]O\a_TéMcMR ZYTKwia siê tak¿e kwestia rakotwórczego dzia³ania
formaldehydu. Stwierdzono, ¿e d³ugotrwa³e
dzia³anie dra¿ni¹ce formaldehydu na komórki
nab³onkowe górnych dróg oddechowych
mo¿e byæ przyczyn¹ ich nadmiernej proliferacji,
prowadz¹cej do zmian rozrostowych i raka
XY]YQK\NĥK E#G 9N  ]^cMdXSK   \ dQYNXSO
d \YdZY\déNdOXSOW 5YWS]TS ?/ X\ 
ze zm., formaldehyd jest klasyfikowany jako
]_L]^KXMTK\KUY^a¸\MdKUK^OQY\SS,-K\M,
Nowa klasyfikacja odzwierciedla m.in. stanowi]UY7SýNdcXK\YNYaOT+QOXMTS,KNKħXKN<KUSOW
3+<-U^¸\KYMOXSKPY\WKVNORcNTKUY]_L]^KXMTý
rakotwórcz¹ kategorii 1 [20].
Zmiana ta powoduje, ¿e formaldehyd zostaje
YLTý^c ]ZOMTKVXcW XKNdY\OW a ļ\YNYaS]U_
Z\KMc.d?dX\ZYd"#dZ¸ŚXdW
Y\KddaSýU]dK]SýMdý]^Y^VSaYļëTOQYZYWSK\¸a
a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc .d? d  X\  ZYd
166). Zmieniaj¹ siê równie¿ produkty, dostêpne
NY^éNLOdYQ\KXSMdOħNVKUYX]_WOX^¸a9LOMXYļëPY\WKVNORcN_a]^ýŜOXS_(ZYaYN_TO
zaklasyfikowanie ca³ego produktu jako rako^a¸\MdOQY UK^OQY\SS , :\YN_U^ ^KUS WYŜO Lcë
przeznaczony wy³¹cznie do u¿ytku zawodowego
i powinien byæ opatrzony stosownym napisem
i:\YN_U^ Z\dOdXKMdYXc acĥéMdXSO NY _Ŝc^U_
dKaYNYaOQYn:\YN_U^cUYX]_WOXMUSOY^KUSW
stê¿eniu formaldehydu powinny natomiast
zostaæ wycofane z rynku.
3]^XSOTé ^KUŜO NYXSO]SOXSK ŜO XSOU^¸\O ]_Lstancje konserwuj¹ce dodawane do produktów
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kosmetycznych (np. parabeny czy chlorek
benzalkoniowy) mog¹ tak¿e wp³ywaæ na proces
Z\YQ\KWYaKXOTļWSO\MSUYW¸\UYaOTKZYZ^Ydc
[21-24], która jest bardzo wa¿nym procesem
dla prawid³owego funkcjonowania organizmu.
4OT dKL_\dOXSK ZYaYN_Té ^\_NXYļMS a _^\dcmywaniu homeostazy organizmu i równowagi
pomiêdzy liczb¹ komórek wytwarzanych a tymi,
które musz¹ ulec zniszczeniu (ze wzglêdu
na ich uszkodzenia czy zachodz¹ce w nich
mutacje), a co za tym idzie – mo¿e dochodziæ
do powstawania ró¿norodnych skutków uboczXcMR ,KNKXSK aZĥca_ acL\KXcMR daSédU¸a
konserwuj¹cych na proces apoptozy SX`S^\Y bêd¹
prowadzone w ramach projektu badawczego
\OKVSdYaKXOQY a \KWKMR 3@ O^KZ_ Z\YQ\KW_
aSOVYVO^XSOQY ZX i:YZ\KaK LOdZSOMdOħ]^aK
SaK\_XU¸aZ\KMcna-39::3,

Podsumowanie
Kosmetyk pozbawiony substancji konserwuj¹cych jest trwa³y przez okres od 8 do 14 dni.
W przypadku, gdy np. krem zostanie przelany
NY ZYTOWXSUK d NYdYaXSUSOW TOQY ^\aKĥYļë
mo¿na przed³u¿yæ do 2 tygodni, a trzymany
a VYN¸aMO dKMRYaK ļaSOŜYļë  NXS>\dOLK
sobie zdawaæ sprawê, i¿ masowa produkcja
kosmetyków pozbawionych konserwantów
nie jest w praktyce mo¿liwa ze wzglêdu na bardzo
U\¸^US MdK] ]^KLSVXYļMS UY]WO^cU_ Y\Kd ac]YUS
koszt produktu.
9LOMXYļë UYX]O\aKX^¸a a UY]WO^cUKMR
TO]^ aSýM UYXSOMdXYļMSé aK\^Y dK^OW ZYdXKë
SMR NdSKĥKXSO S ļaSKNYWSO acLSO\Kë UY]WO^cUS
do u¿ytku.
Nale¿y te¿ wiedzieæ, ¿e informacja na opakoaKXS_iXSOdKaSO\KUYX]O\aKX^¸anXSOļaSKNMdc
\dOMdcaSļMSOYSMRL\KU_VOMdY^cWŜOa]UĥKNdSO
preparatu nie ma ¿adnego sk³adnika znajduj¹MOQY]SýXKVSļMSONYZ_]dMdYXcMRaNKXcWU\KT_
substancji lub w produkcie pojawiaj¹ siê zwi¹zki,
których g³ównym zadaniem nie jest konserwoaKXSOKTO]^^YSMRaĥKļMSaYļëNYNK^UYaKEG
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