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Substancje konserwuj¹ce 

Jednym z problemów wspó³czesnego przemys³u kosmetycznego jest zapewnienie wymaganej 
-

które mog¹ stanowiæ zagro¿enie nie tylko dla pracowników zatrudnionych przy produkcji kosmety-
ków, ale tak¿e dla ich u¿ytkowników, a wiêc niemal ca³ej populacji.

-

article discusses the most commonly used preservatives and mechanisms of their action, as well as the legal 

pose a hazard not only to workers involved in manufacturing cosmetics, but also to their users, which means 
practically the whole population.

Wstêp
Stosowanie kosmetyków jest jednym z prze-

siê od greckiego kosmetikos, które dla staro-
¿ytnych Greków oznacza³o sztukê upiêkszania. 
Kosmetyka 

[1].
-

smetyków, zarówno do ukrywania czy usuwania 

zmian skórnych, hamowania lub maskowania 
efektów procesów starzenia siê, jak i do upiêksza-
nia oraz pielêgnowania cia³a, sta³o siê powszech-

ale i w aptekach, supermarketach czy ma³ych 
sklepikach) sprawia, ¿e nie tylko dobrodziejstwa, 

-
niem dotycz¹ niemal ca³ej populacji.

Zgodnie z ustaw¹ o kosmetykach kosme-
 

-

-

[2].

definiuje z kolei, i¿ 

-

-

 [3].
Jednym z niezwykle istotnych problemów 

wspó³czesnego przemys³u kosmetycznego 
-

biologicznej kosmetyków, a co za tym idzie ko-
-

tycznych substancji konserwuj¹cych. To wi¹¿e siê 

zatrudnionych przy produkcji pracowników 
przemys³u kosmetycznego, pracowników sektora 
us³ug (salonów fryzjerskich i kosmetycznych), 

kosmetycznych zawieraj¹cych takie substancje.
W artykule przedstawiono charakterystykê 

-

-

mog¹cych wyst¹piæ zarówno w wyniku nara¿enia 
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zawodowego, jak i podczas stosowania kosme-
tyków w ¿yciu codziennym.

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia stanowi, 
-

bieganie zanieczyszczeniom mikrobiologicznym 
w czasie normalnego i mo¿liwego do przewidze-

konserwuj¹ce nie powinny byæ stosowane za-

produkcji [4]. Dla zapewnienia bezpiecznego 
stanu mikrobiologicznego wytwarzanych ko-
smetyków zasadnicze znaczenie ma zachowanie 

siê tworzyæ receptury, w których zastosowane 
surowce nie wspomagaj¹ wzrostu drobnoustro-

jest konieczne, to powinien on byæ wybrany 
na pocz¹tku opracowywania wyrobu i trakto-

-
skiego s³owa 
– zastosowanie konserwantów ma na celu za-
chowanie kosmetyków w stanie pozbawionym 

ich produkcji oraz u¿ytkowania. Kosmetyki 
nale¿¹ bowiem do uk³adów podatnych na zaka-
¿enie drobnoustrojami. Zainfekowane powoduj¹ 

siê tak¿e przyczyn¹ problemów zdrowotnych 
u u¿ytkowników. Szczególnie niebezpieczne 
s¹ zaka¿enia bakteriami Gram-ujemnymi, które 

-
wywania siê do zmieniaj¹cych siê warunków 

Konserwant powinien byæ:
– efektywny w niskim stê¿eniu, zwykle poni¿ej 

– ochronny w odniesieniu do naturalnej flory 
bakteryjnej skóry

– niedra¿ni¹cy skóry i nieuczulaj¹cy
– nietoksyczny
– niereaguj¹cy z innymi komponentami ko-

smetyku oraz z opakowaniem

– rozpuszczalny w wodzie i nieulegaj¹cy 
hydrolizie

-
wy¿szonej temperatury

– pozbawiony smaku, zapachu i barwy.
W praktyce zwykle stosuje siê mieszaninê 

konserwantów, dobran¹ tak, aby zapewniæ dzia-
³anie przeciwdrobnoustrojowe w jak najszerszym 
zakresie [6].

doborze surowców nale¿y braæ pod uwagê 
ró¿norodne oddzia³ywania miêdzy sk³adnikami 

konserwuj¹cymi. Musz¹ one byæ dostosowane 
do sk³adu ca³ego preparatu, rodzaju opakowania 

-

wowania konieczna jest szczegó³owa analiza 
1. Na wybór 

oprócz formaldehydu i zwi¹zków go wydziela-

i estrów, gdy¿ czynne s¹ one tylko w postaci 

-
nej, przez co nie mog¹ jej dezaktywowaæ.

-
cych mog¹ dzia³aæ synergistycznie i rozszerzaæ 

np. alkoholi polihydroksylowych (polioli) mo¿e 

w wodzie, przez co wzmacnia ich dzia³anie. Anio-
nowe lub niejonowe zwi¹zki powierzchniowo 

konserwantów przez b³ony komórkowe ko-

konserwantu [5].

 

konserwuj¹cych w kosmetykach
Substancje konserwuj¹ce stanowi¹ niezbêdny 

listy substancji konserwuj¹cych, dozwolonych 
do stosowania w produktach kosmetycznych. 
Wykaz takich substancji stanowi za³¹cznik V 

2013 r. [7].
Lista substancji konserwuj¹cych dozwolonych 

do stosowania w kosmetykach, z podaniem 

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, 

substancje konserwuj¹ce
Zwi¹zki bakterio- i grzybobójcze s¹ stosowa-

ne zarówno jako konserwanty kosmetyków, jak 
i aktywne sk³adniki preparatów kosmetycznych. 

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 
-

tego najlepiej sprawdzaj¹ siê do konserwowania 

– alkohole (np. benzylowy, fenoksyetanol, 
glikol propylenowy), które konserwuj¹ preparaty 
oparte na wodzie i kosmetyki do makija¿u oczu

– chloroheksydyna i jej sole – s¹ dobrze tole-
rowane 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/metyloizotia-

zolinon.

parabeny (inaczej nipaginy) nale¿¹ do najczê-

ze wzglêdu na ich szerokie spektrum dzia³ania 

rodzajem grupy alkilowej, a co za tym idzie wy-

oraz sile dzia³ania przeciwdrobnoustrojowego 

alkilowego i zwiêkszeniem wspó³czynnika 

metyl- i propylparabenu z uwagi na synergizm 
ich dzia³ania.

-
duktach kosmetycznych – prawie wszystkie 

 (do pozosta-

Fot. 1. Kwas salicylowy
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wienia na skórze: kremy, balsamy, pomadki 
do ust, podk³ady, maseczki) s¹ konserwowane 

je tak¿e w wyrobach typu  (do sp³uki-
wania: szampony, myd³a, od¿ywki do w³osów). 
Stê¿enie pojedynczego parabenu w kosmetykach 

-

-
wanie estrów kwasu p-hydroksybenzoesowego 
w kosmetykach mo¿e wynikaæ równie¿ z innych 

-
ustrojowe – np. w myd³ach pe³ni¹ one rolê tak¿e 

s¹ u¿ywane równie¿ jako substancje przeciw³u-
pie¿owe [11].

Dzia³anie kwasów organicznych jako konser-
-

mikroorganizmów, dla których optymalny zakres 

od 4,5 do 9,0. Cech¹ wspóln¹ wszystkich kwasów 

przeciwdrobnoustrojowa jedynie w formie nie-
zdysocjowanej. Do kwasów alifatycznych, które 
znalaz³y zastosowanie jako konserwanty, zalicza siê 
kwas mrówkowy, propionowy, 10-undecylenowy 
i sorbowy (2,4-heksadienowy). Ten ostatni, do-

-

Do kwasów aryloalifatycznych zaliczany 
jest równie¿, oprócz kwasu 4-hydroksybenzo-
esowego, kwas fenoksyoctowy. Do tej samej 
grupy nale¿y kwas benzoesowy (który razem 
z sorbinianem potasu stosowany jest jako pre-

-
pochodne, jak kwas 2-hydroksybenzoesowy 
(inaczej: salicylowy), którego maksymalne 
dopuszczalne stê¿enie w kosmetykach nie mo¿e 

w preparatach przeznaczonych dla dzieci poni¿ej 

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 fe-

-

kosmetyków zawieraj¹cych kwas salicylowy i jego 

stosowany w kosmetykach dla dzieci poni¿ej 3. 

Dzia³anie bakteriobójcze aldehydów wynika 

reaguj¹ z wolnymi grupami aminowymi i ami-
dowymi bia³ek jako czynniki alkiluj¹ce, tworz¹c 

poprzez mostki metylenowe. W efekcie takich 
reakcji nastêpuje kurczenie siê b³ony komórko-

-
tycznie jako konserwant z grupy aldehydów 
wykorzystywany jest tylko formaldehyd (aldehyd 
mrówkowy). Formaldehyd jest w handlu najczê-

-

do preparatów kosmetycznych jako konserwant 

W produktach do higieny jamy ustnej mo¿na 
-

czony do stosowania w aerozolach. Zwi¹zek ten 
wykazuje szerokie spektrum dzia³ania przeciw-

W preparatach kosmetycznych formaldehyd 
(fot. 2.) mo¿e tak¿e wystêpowaæ w postaci zwi¹-
zanej, która stopniowo uwalnia formaldehyd, 
co jest wygodniejsze i du¿o bardziej bezpieczne. 

-
dantoin, paraformaldehyd czy urotropina (hek-
sametylenotetraamina). Ta ostatnia ma postaæ 
bezbarwnych, drobnych kryszta³ów o s³odkawym 

pochodna urotropiny to Dowicil 200 (chlorek N- 
(3-chloroallilo) heksamoniowy), [9]. Dopuszczal-
ne maksymalne stê¿enie w gotowym produkcie 
czêsto stosowanej substancji z tej grupy: DMDM 

-

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e kosmetyk zawiera-
j¹cy formaldehyd lub substancjê go uwalniaj¹c¹ 

-
-

metylenoczteroaminê, imidazolidynylomocznik, 

nie musi ju¿ zawieraæ na opakowaniu ostrze¿enia 

Czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe pod 
wzglêdem budowy chemicznej nale¿¹ do zwi¹z-
ków jonowych, które zawieraj¹ w cz¹steczce 
4 grupy organiczne i s¹ powi¹zane z atomami 
azotu (w tym 3 wi¹zania kowalencyjne i 1 koor-

na dzia³anie czwartorzêdowych zwi¹zków 
amoniowych jest zró¿nicowana i zale¿y nie tyl-
ko od stê¿enia, ale równie¿ od indywidualnej 

W niskich stê¿eniach (0,5–5 mg/l) zwi¹zki te 

pr¹tków i przetrwalników, grzybów i glonów. 

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¿ 

( hepatitis 
), ale nie dzia³aj¹ na wirusy bez otoczki 

lipidowej. Zwi¹zki te znajduj¹ szerokie zastoso-
wanie nie tylko w kosmetykach, ale i w rolnictwie 
(fungicydy, pestycydy, insektycydy), w ochronie 

-
korozyjne i antyelektrostatyczne) [15]. Chlorek, 
bromek i sacharynian benzalkonium s¹ dopusz-

na chlorek benzalkonium. Na opakowaniu musi 

unikania kontaktu z oczami.
Dzia³anie przeciwdrobnoustrojowe zwi¹zków 

z grupy alkoholi jest zwi¹zane z dehydratacj¹ 

to zmiany w ich strukturze i w efekcie obni¿a ak-

Stwierdzono, ¿e alkohole jednowodorotlenowe 
s¹ bardziej aktywne w niszczeniu drobnoustro-
jów ni¿ pozosta³e [6]. Alkohole niszcz¹ nie tylko 

nie dzia³aj¹ jednak na formy przetrwalnikowe. 
Jako konserwanty kosmetyczne wykorzystuje siê 
pochodne metanolu, etanolu i propanolu, zawie-

lub atom chlorowca.
Chlorobutanol (1,1,1- trichloro-2-metylo-

-2-propanol) jest dobrze tolerowany przez skórê 

-
-

-2-nitro-1,3-propanodiol to silny konserwant, 
bardzo skuteczny w stosunku do bakterii 
Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Szczególn¹ 

z rodzaju  w tym chorobotwór-

Fot. 2. Formaldehyd 
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czej , które s¹ g³ównie 

wody. Jest równie¿ skuteczny w stosunku 
do bakterii sulforedukuj¹cych, nie stwierdza siê 
przy tym efektu uodporniania siê bakterii na jego 

-
d¿e jest nieco s³absze i dlatego te¿ czêsto bywa 
³¹czony z innymi biocydami, np. z parabenami, 
kwasem dehydrooctowym, fenoksyetanolem, 
fenoksypropanolem, alkoholem dwuchloroben-
zylowym, imidazolidynylomocznikiem, chlorkiem 
benzalkoniowym.

-
zylowy (dzia³a przeciwbakteryjnie oraz ha-

(szczególnie skuteczny przeciwko bakteriom 
Gram-dodatnim), 2-fenoksyetanol oraz 3-fe-
noksypropanol. 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 

Dzia³anie fenoli i ich pochodnych jest zwi¹-
zane z denaturacj¹ bia³ek mikroorganizmów 

-
wadzi do ich wyprostowania i zmiany struktury 
wewnêtrznej bia³ek [6]. Zwi¹zkiem z tej grupy 
jest Triclosan [5-chloro-2- (2,4-dichlorofenoksy) 

przeciwbakteryjne i s³absze dzia³anie przeciw-
ko grzybom, jest nierozpuszczalny w wodzie, 
za to bardzo dobrze rozpuszcza siê w t³uszczach, 
olejach i roztworach alkalicznych. Triclosan 

Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, grzybów 
-

sunku do wirusów. Jest szczególnie efektywny 
w stosunku do mikroorganizmów wystêpuj¹-
cych na skórze ludzkiej i powoduj¹cych rozk³ad 
potu, jak równie¿ szczepów chorobotwórczych 
wystêpuj¹cych w gospodarstwach domowych 

byæ stosowany w produktach przeznaczonych 
do pielêgnacji niemowl¹t. Stosowanie Triclosanu 

wobec bakterii z grupy , które 

za ska¿enia detergentowych produktów kosme-
tycznych i chemii gospodarczej. Zale¿y to równie¿ 
od stê¿enia Triclosanu – jego maksymalne do-

-
waæ go wraz z formaldehydem i jego donorami 
(np. hydantoina, imidazolidynomocznik) oraz 

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 cy-
toplazmatycznych mikroorganizmów prowadz¹-

-

jej jako zwi¹zku dezynfekuj¹cego czy wrêcz, 
w czystej postaci, jako antyseptyku w odka¿aniu 

pêcherza moczowego (w cytoskopii) i w leczeniu 
tr¹dziku i gronkowcowym zaka¿eniu skóry stê¿e-

Silnie dzia³a na bakterie Gram-dodatnie s³abiej 
na Gram-ujemne oraz na niektóre wirusy i formy 
przetrwalnikuj¹ce. Roztwory myd³a, detergenty 

-

Kolejn¹ grupê konserwantów wykorzy-
stywanych w preparatach kosmetycznych 
stanowi mieszanina metylochloroizotiazoliny 

-

Maksymalne stê¿enie mieszaniny w produkcie 

roku metyloizotiazolinon zosta³ zakazany przez 

Do grupy tej nale¿y Kathon CG, stanowi¹cy 
-

z wod¹ i glikolem propylenowym, nie rozpuszcza 
siê natomiast w olejach. Jest to zwi¹zek stabilny 

która po jego dodaniu nie powinna przekro-
czyæ 50 oC. Jest to surowiec zgodny zarówno 
z anionowymi, jak i kationowymi zwi¹zkami 
powierzchniowo czynnymi, skuteczny przeciw 

Wyj¹tek stanowi¹ wyroby zawieraj¹ce bia³ka, 
-

Szczególn¹ grupê kosmetyków stanowi¹ 

bardzo ograniczona liczba konserwantów, które 
mog¹ byæ wykorzystywane w tego typu wyro-
bach. Nale¿¹ do nich np. kwas dehydrooctowy 

-
nego, lawendowy, cynamonowy czy sza³wiowy). 
W kosmetyce dodaje siê równie¿ mieszaniny 

przeciwdrobnoustrojowe. W kosmetykach na-

Dzia³ania niepo¿¹dane  
substancji konserwuj¹cych

-
wanych 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 

-

niekiedy równie¿ uniemo¿liwiaj¹ pracê zawodo-

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 

zawodowych skóry [17].

zapad³a ostatnio decyzja dotycz¹ca wprowa-
dzenia zakazu jego stosowania w produktach 

-

¿e z obecnych danych klinicznych wynika, i¿ 
stê¿enie metyloizotiazolinonu w produktach 
kosmetycznych wynosz¹ce 100 ppm nie jest bez-
pieczne dla konsumentów. W przypadku niesp³u-
kiwanych produktów kosmetycznych, w tym 
nawil¿anych chusteczek, nie wykazano nale¿ycie 

nie wywo³ywa³yby alergii kontaktowej ani reakcji 
alergicznej. Na tej podstawie rozporz¹dzenie 

zmieni³o pozycjê nr 57 za³¹cznika V do rozpo-

-
-

wanych produktach kosmetycznych w stê¿eniach 

-
smetyczne zgodne z tym rozporz¹dzeniem mog¹ 
byæ wprowadzane do obrotu w Unii i udostêp-
niane na rynku unijnym. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, 
¿e w wymienionym rozporz¹dzeniu znalaz³a siê 

uregulowany w ramach pozycji 39 za³¹cznika V 
w mieszaninie z metylochloroizotiazolinonem. Te 
dwie pozycje wykluczaj¹ siê nawzajem: stosowa-
nie mieszaniny metylochloroizotiazolinonu (oraz) 
metyloizotiazolinonu jest niezgodne ze stoso-
waniem samego metyloizotiazolinonu w tym 

kolejnych regulacji prawnych dotycz¹cych tego 
konserwantu.

Czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe, oprócz 
dzia³ania alergennego, odgrywaj¹ tak¿e rolê 
czynników o dzia³aniu toksycznym i dra¿ni¹-

drogi oddechowe). Mog¹ one torowaæ drogê 
alergizacji na alergeny pospolite, powszechnie 

zaburzenia pracy rzêsek i ekspozycji receptorów 
czuciowych, a tak¿e ze wzglêdu na negatywny 
wp³yw na funkcje makrofagów pêcherzykowych.

sk³adnikiem konserwuj¹cym wielu preparatów, 
u pacjentów z astm¹ o ciê¿kim przebiegu, wy-
wo³ywa³a skurcz oskrzeli w wyniku uwalniania 
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-
mulacjê receptorów dra¿ni¹cych i niemielinowych 

-
konium, co wywo³ywa³o m.in. odruchowy skurcz 
oskrzeli [14]. Dzia³anie dra¿ni¹ce na skórê i b³ony 

te¿ m.in. formaldehyd, metylparaben, etylpara-
ben, 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 

-

obecnych w kosmetykach, mo¿e byæ ich ak-

estrogenowej dotycz¹ parabenów, które jako 

w cz¹steczce estru (butylparaben > propylpara-
ben > etylparaben > metylparaben), przy czym 

-
nymi s¹ bardziej aktywne. Wykazano jednak¿e, 
¿e parabeny nale¿¹ do grupy zwi¹zków o ekstre-

dzia³ania jest od 1x103 do 1x106 razy mniejsza ni¿ 
naturalnego estrogenu, 17 -
zycja na te zwi¹zki musia³aby byæ co najmniej 
1000 razy wiêksza, aby zaistnia³o rzeczywiste 
ryzyko negatywnych zmian w funkcjonowaniu 
organizmu cz³owieka [11].

-
-

wia 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 

ze zm., formaldehyd jest klasyfikowany jako 

Nowa klasyfikacja odzwierciedla m.in. stanowi-

rakotwórcz¹ kategorii 1 [20].
Zmiana ta powoduje, ¿e formaldehyd zostaje 

166). Zmieniaj¹ siê równie¿ produkty, dostêpne 
-

zaklasyfikowanie ca³ego produktu jako rako-

przeznaczony wy³¹cznie do u¿ytku zawodowego 
i powinien byæ opatrzony stosownym napisem 

stê¿eniu formaldehydu powinny natomiast 
zostaæ wycofane z rynku.

-
stancje konserwuj¹ce dodawane do produktów 

kosmetycznych (np. parabeny czy chlorek 
benzalkoniowy) mog¹ tak¿e wp³ywaæ na proces 

[21-24], która jest bardzo wa¿nym procesem 
dla prawid³owego funkcjonowania organizmu. 

-
mywaniu 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 ubocz-

konserwuj¹cych na proces apoptozy  bêd¹ 
prowadzone w ramach projektu badawczego 

Podsumowanie
Kosmetyk pozbawiony substancji konser-

wuj¹cych jest trwa³y przez okres od 8 do 14 dni. 
W przypadku, gdy np. krem zostanie przelany 

mo¿na przed³u¿yæ do 2 tygodni, a trzymany 

sobie zdawaæ sprawê, i¿ masowa produkcja 
kosmetyków pozbawionych konserwantów 
nie jest w praktyce mo¿liwa ze wzglêdu na bardzo 

koszt produktu.

do u¿ytku.
Nale¿y te¿ wiedzieæ, ¿e informacja na opako-

preparatu nie ma ¿adnego sk³adnika znajduj¹-

substancji lub w produkcie pojawiaj¹ siê zwi¹zki, 
których g³ównym zadaniem nie jest konserwo-
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