Mikroplastik w kosmetykach
– zagrożenie dla środowiska
dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dlaczego wybieramy
plastik?
• Niska cena
• Duża zdolność kształtowania gotowych
produktów
• Lżejsze od ich odpowiedników szklanych
• Wytrzymałe
• Odporne na czynniki atmosferyczne

Mikroplastik – cząstki polimeru
poniżej 5 mm

Pierwotny
produkowany jako
surowiec

Wtórny powstaje
w wyniku rozpadu
większych części
plastiku

Mikroplastik w kosmetykach –
zagrożenie dla środowiska
• Mikroplastik o dużej gęstości gromadzi się na dnie
akwenów wodnych i jest pochłonięty przez przydenne
bezkręgowce.
• Mikroplastik o małej gęstości unosi się na powierzchni
wody stanowiąc niebezpieczeństwo dla zooplanktonu i
małych ryb.
• Mikroplastik posiada dużą powierzchnię właściwą
stwarzającą możliwość adsorpcji mikrozanieczyszczeń,
mających właściwości toksyczne, mutagenne i
wpływające na rozrodczość.
• Mikroplastik może rozpadać się w uwalnianiem
niebezpiecznych substancji.

Polimery w kosmetykach - rola
Polimery pełnią rolę:
• Złuszczającą - peelingi
• Filmotwórczą – utrwalacze do włosów, tusze do rzęs,
lakiery do paznokci
• Zwiększającą lepkość kosmetyków – żele i emulsje
kosmetyczne
• Nadające cechę wodoodporności – kremy do
opalania, kosmetyki do makijażu
• Polerującą – pasty do zębów

Polimery syntetyczne w kosmetykach
Nazwa INCI

Nazwa popularna

Kosmetyki

Polyethylene, PE

Polietylen

Peelingi, pasty do zębów, odżywki do
włosów, żele pod prysznic

Polypropylene, PP

Polipropylen

Peelingi, pasty do zębów, odżywki do
włosów, żele

Polyethylene
Terephthalate

Politereftalan
etylenu

Lakiery do paznokci, opakowania do
kosmetyków i farmaceutyków

Polyester, Polyester-1,
Polyester-11

Poliester

Odżywki do włosów i paznokci, emulsje,
kosmetyki do układania włosów,
kosmetyki kolorowe

Nylon-12, Nylon-6,
Nylon-66, Polyamid

Poliamid

Pomadki, baza pod cienie, kremy BB,
podkłady do make-up

Acrylates Copolymer
Acrylates Crosspolymer
Allyl Methacrylates
Crosspolymer
Acrylates/C10-30Alkyl
Acrylate Crosspolymer

Kopolimery
akrylowe

Żele do włosów, odżywki, maski na
bazie hydrożelu, tusze do rzęs, lakiery
do paznokci, kremy BB,
Farmaceutyki w formie żeli oraz emulsji

Polimery syntetyczne w kosmetykach –
polietylen (PE)
• Homopolimer, gdzie jednostką podstawową jest tlenek
etylenu. Jest tworzywem syntetycznym odpornym na
działanie zarówno kwasów jak i soli. Nie pochłania wody
oraz jest odporny na ścieranie.
• W kosmetykach pełni rolę modyfikatora reologii, oznacza
to, że zmienia konsystencję kosmetyku oraz powoduje
wzrost lepkości fazy olejowej. Ponadto, PE wykorzystywany
jako środek ścierny posiada owalny kształt, co czyni go
idealnym składnikiem peelingów.
• Producenci stosują PE z uwagi na jego zalety
technologiczne, głównie przewidywalność pod kątem
stabilności. Wadą natomiast jest brak biodegradowalności.
Występuje w produktach kosmetycznych takich jak peelingi,
pasty do zębów, żele pod prysznic oraz odżywki do włosów.

Polimery syntetyczne w kosmetykach –
kopolimery akrylowe
• W kosmetykach pełnią funkcję stabilizatora, który
zapobiega ich rozwarstwieniu zarówno w przypadku emulsji
tradycyjnych jak i silikonowych.
• Pełnią rolę czynników konsystencjotwórczych,
powodujących wzrost lepkości. Ze względu na właściwości
filmotwórcze wykorzystywane są głównie w kosmetykach
do pielęgnacji włosów. Działają zarówno jako środek
kondycjonujący jak i utrwalający fryzurę w żelach do
włosów. Wykorzystuje się również ich właściwości
antystatyczne.
• Poprawiają właściwości sensoryczne kosmetyków oraz
wykorzystywane są w procesie kapsułkowania substancji
aktywnych w otoczce polimerowej.

Alternatywa dla mikroplastiku w
kosmetykach
•
•
•
•

Naturalne surowce złuszczające
Naturalne surowce filmotwórcze
Naturalne zagęstniki
Kosmetyki certyfikowane (naturalne,
organiczne)

Doskonałe właściwości jako substancje aktywne

Naturalne surowce złuszczające

Wosk Carnauba - najtwardszy
z wosków naturalnych. Ma
właściwości emoliencyjne,
zapobiega przeznaskórkowej
utracie wody.

Wosk pszczeli – tworzy warstwę
okluzyjną , zapobiega utracie wody,
działanie regenerujące.,
przeciwdrobnoustrojowe.

Zmielone łupinki orzechów,
Pestki z moreli
Pył bursztynowy
Sól morska - działa oczyszczająco,
Leczy trądzik, likwiduje cellulit . Zawiera
Mikro- i makroelementy.

Fusy z kawy – zwalcza oznaki
starzenia, poprawia mikrokrążenie
w skórze, zwalcza cellulit,.

Naturalne surowce
filmotwórcze
• Szelak – Jest to żywica naturalna otrzymywana
w wyniku uszlachetnienia gumiaki – wydzieliny
owada pasożytującego na liściach niektórych drzew
tropikalnych. Ma postać cienkich płytek barwy żółtej, pomarańczowej lub
brunatnej. Wykorzystywana w lakierach do włosów.
• Żywica damarowa – Wydzielina drzew Dipterocarpaceae
występujących na wyspach Archipelagu Indyjskiego.
Wykorzystywana w produkcji lakierów do paznokci.
Zwiększa połysk oraz trwałość lakieru.
• Żywica sosnowa – Wykorzystywana jest w preparatach do kąpieli
oraz w maściach dermatologicznych w leczeniu łuszczycy oraz
infekcji skórnych. Zawiera olejki eteryczne, garbniki,
flawonoidy oraz kwasy fenolowe.

Naturalne zagęstniki

-

Wielkocząsteczkowe substancje o właściwościach
kształtujących reologię. Zapobiegają utracie wody z
naskórka, wpływają na trwałość kosmetyku oraz
sensorykę aplikacji.
Agar
Kwas hialuranowy
Śluzy
Pektyny
Gumy (ksantanowa, arabska)
Skrobia
Pochodne celulozy

Kwas hialuranowy
Właściwości
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

biokompatybilny
bezpieczny
zdolność do wiązania dużych ilości wody
zapobieganie nadmiernej przeznaskórkowej utracie
wody
tworzy powłokę ochronną na skórze
poprawia nawilżenie skóry
higroskopijność – transport substancji odżywczych
kontrolna uwodnienia tkanek i regulacja poziomu
płynu tkankowego
aktywność w każdej z faz gojenia ran – procesy
bliznowacenia i
włóknienia skóry
przyspiesza regenerację skóry
działanie antyangiogenne i immunosupresyjne
kontrola wodno-elektrolitowa przestrzeni
pozakomórkowej
działa przeciwzapalnie
chroni przed wolnymi rodnikami
wspomaga tworzenie kolagenu

•polisacharyd
• liniowa, jednorodna struktura
• M = 105 – 107 Da
Występowanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skóra
Ciałko szkliste oka
Płyn stawowy i łzowy
Płuca
Pępowina
Nerki
Chrząstka
Tkanka mięśniowa
Surowica krwi
Mocz
Mózg

•
•
•
•

•
•
•

•

białko najbardziej rozpowszechnione
w organizmie ssaków
białko podporowe – włókienkowe
(fibrylarne), nierozpuszczalne w
wodzie
stanowi 1/3 masę wszystkich białek
znajduje się we wszystkich tkankach i
organach  skóra, kości, żeby,
ścięgna, chrząstki)
główne białko tkanki łącznej
bardzo wysoka odporność na
rozciąganie
jest odpowiedzialny za elastyczność
skóry
ok. 40% ludzkiego kolagenu znajduję
się w skórze właściwej

Kolagen
(X – Y – Gly)n
Unikatowy skład aminokwasów
Pro – (L-prolina)
Hyp (4-L-hydroksyprolina)
L-arginina
L- kwas glutaminowy
L-seryna
L-5-hydroksylizyna

Alternatywa - Kosmetyki naturalne
Kosmetyk naturalny to produkt kosmetyczny wyprodukowany na bazie
naturalnych składników
Świadoma rezygnacja ze składników takich jak:
•
syntetyczne substancje barwne,
•
syntetyczne substancje zapachowe,
•
surowce oksoetylenowane (PEG),
•
silikony,
•
parafiny i inne produkty ropopochodne,
•
glikolu propylenowego,
•
ftalanów,
•
karbomerów (poliakrylanów),
•
SLES, EDTA, BHT

Różnice pomiędzy kosmetykiem
tradycyjnym a naturalnym
Woda o cennych
właściwościach
Oleje mineralne
silikony
Emulgatory
syntetyczne
S. aktywne
konserwanty

65%
f.wodna

45%
woda

15%

25%
f.olejowa

10%
5%
3%
1%

1%

zapach
barwnik

Tradycyjny

Oleje roślinne

20%

Ekstrakty roślinne

8%

Olejki eteryczne

2%
Naturalne konserwanty
emulgatory

Naturalny

Kosmetyk naturalny certyfikacja
• Cele standaryzacji - użycie składników naturalnych oraz
konieczność stosowania składników z organicznych
upraw rolnych.
• Odpowiednie procedury technologiczne - produkcja,
magazynowanie, pakowanie oraz przechowywanie
produktów.
• Naturalne emulgatory - dopuszcza się stosowanie
emulgatorów, które powstają na drodze hydrolizy,
uwodorniania, estryfikacji z surowców naturalnych.
• Certyfikacja kosmetyków - daje nam pewność o ich
naturalności, niestety, gdy brak jest odpowiedniego logo
należy prześledzić skład INCI i wtedy łatwo sprawdzić
czy kosmetyk jest naturalny tak jak twierdzi producent.

Kosmetyk naturalny – farba roślinna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alginat Algin
Pszenne proteiny, Hydrolyzed Wheat Protein
Olej z jojoby, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
Roślinne olejki eteryczne, Parffum (Essential Oils
Henna, Lawsonia Inermis
Cassia, Cassia Auriculata
Kora z drzewa szakłaku, Rhamnus Cathartica
Skorupki orzecha włoskiego, Juglans Regia,
Indygo, Indigofera Tinctoria
Hibiskus, Hibiscus Sabdariffa (Sudanese Tea),
Korzeń rabarbaru, Rheum Undulatum,
Korzeń krzewu peruwiańskiego, Krameria Triandra,
Kawa, Coffea Arabica
Kurkuma, Curcuma Longa,
Farba brązowa umbra
Czerwone buraki, Beta Vulgaris
Zieloną czcionką oznaczoną składniki wg nomenklatury INCI

Kosmetyk naturalny – krem z aloesu
• woda, Aqua
• ekstrakt z aleosu, Aloe Barbadensis Leaf Juice
• olej migdałowy, Prunus amygdalus dulcis (Sweet
Almond) Oil
• emulgator roślinny,
• olej z awokado, Parsea Gratissima (Avocado) Oil
• gliceryna, Glycerin
• olej z jojoby, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil
• wosk pszczeli, Cera Alba
• tłuszcz z wełny, Lanolin
• olej z ziaren winogron, Vitis Vinifera Seed Oil
• ekstrakt z zielonej herbaty, Camellia Sinensis Leaf
(Green Tea) Extract
• krzemionka, Silica
• wit. E, Tocopherol
• mieszanka olejków eterycznych, Etheric Oils
• Guma ksantanowa, Xanthan Gum
• kw. cytrynowy, Citric Acid
• cytrat sodowy, Sodium Citrate

