
W ciągu ostatnich dwudziestu lat 
można zaobserwować w Polsce in-

tensywny rozwój kosmetologii, który jest 
związany ze zmianami pokoleniowymi, 
rosnącymi potrzebami społeczeństwa, ale 
przede wszystkim intensywnym rozwo-
jem nauk medycznych. Można zauważyć, 
że rozwój tej dziedziny pełni ważną rolę 
w życiu człowieka, który od wieków stale 
poszukiwał preparatów, eliksirów i spe-
cyfików, mających zapewnić mu wieczną 
młodość i urodę. Dziś wiadomo, że procesy 
starzenia można jedynie opóźnić. Dlatego 
każdego dnia w  laboratoriach (ośrodkach 
badawczych) powstają coraz bardziej inno-
wacyjne produkty kosmetyczne oraz zostają 
opracowane nowe metody ich aplikacji, ma-
jące na celu poprawić wywoływany przez 
nie efekt i zwiększyć ich skuteczność. Firmy 
kosmetyczne prześcigają się w poszukiwa-
niu na rynku nowych surowców, głównie 
składników aktywnych. Powstają coraz to 
nowsze preparaty, mające na celu sprawić, 
że niezależnie od wieku człowiek czuje się 
i wygląda młodziej [1, 2]. 

Jedną z prężnie rozwijających się firm na 
polskim rynku jest Laboratorium Kosmety-
ków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., która 
opracowała linię Skalpel – bezinwazyjna 
redukcja zmarszczek. Zabieg ten jest skie-
rowany do osób ze skórą dojrzałą. Zawiera 
między innymi smoczą krew, kwas hialuro-
nowy oraz ciągle popularny i doceniany olej 
arganowy.

Smocza krew jest miękką żywicą natu-
ralną, pozyskiwaną z drzewa dracena smo-
cza zwanego także drzewem smoczym lub 
smokowcem. Posiada silne właściwości re-
generujące, odżywcze i wygładzające. Spo-
walnia oznaki starzenia, doskonale nawilża 

oraz poprawia sprężystość i elastyczność 
skóry [3].

Kwas hialuronowy stanowi jeden  
z najbardziej wartościowych składników 
nawilżających stosowanych w kosmetyce. 
Przyczynia się do odbudowy uszkodzonego 
naskórka, tworzy na skórze film ochron-
ny zapobiegający utracie wody, wygładza, 
ujędrnia oraz poprawia elastyczność skóry. 

Olej arganowy nawilża i ujędrnia skórę, 
działa rewitalizująco, przeciwdziała proce-
som starzenia się skóry, poprawia jej ela-
styczność i jędrność, wspomaga odnowę 
komórek. Wygładza, uspokaja podrażnioną 
skórę oraz działa przeciwzapalnie [3].

Badania doświadczalne
Głównym przedmiotem badań były pre-

paraty kosmetyczne firmy Laboratorium 
Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z 
o.o. z linii Skalpel – bezinwazyjna redukcja 
zmarszczek. Do badań wykorzystano emul-
sje do masażu, koncentrat liftingujący, ma-
skę oraz krem. 

Badania na kosmetykach można podzie-
lić na dwa rodzaje: obowiązkowe i dodat-
kowe. Do badań obowiązkowych zalicza się 
wymagane prawnie: badania dermatolo-
giczne, aplikacyjne, ocenę bezpieczeństwa 
oraz tzw. test konserwacji. Producent prze-
prowadza szereg badań kosmetyku przed 
zatwierdzeniem samej receptury, w trakcie 
produkcji oraz po jej zakończeniu. Są to 
badania mikrobiologiczne, badania fizyko-
chemiczne, różnego rodzaju testy stabilno-
ści w czasie itp. Mają one na celu przede 
wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo 
produktu, ale także określić, czy jego recep-
tura jest właściwa, odpowiednio skompo-
nowana i adekwatna do założeń [2, 4].

Do badań dodatkowych zalicza się mię-
dzy innymi badania aparaturowe i senso-
ryczne.

Najbardziej cenione są badania aplika-
cyjne inaczej zwane użytkowymi. Przepro-
wadza się je pod nadzorem lekarzy der-
matologów i  kosmetologów na wybranej 
grupie probantów, którzy przez określony 
czas i  w  ściśle ustalony sposób stosują 
preparaty kosmetyczne oraz wypełniają 
specjalne ankiety, zawierające opinie na 
temat ich działania. Wyniki tych badań są 
podawane w formie skali procentowej. Re-
prezentatywne próby dla badań aplikacyj-
nych określa się dla 10-15 i większej liczby 
osób, które są dobrane w taki sposób, aby 
było możliwe dokładne określenie zakresu 
i skuteczności działania preparatu. 

Dynamiczny rozwój przemysłu kosme-
tycznego sprawił, że wzrasta zaintereso-
wanie właściwościami reologicznymi ko-
smetyków, ponieważ reometria staje się 
jedną z rutynowych technik kontroli jakości 
produktu i ważnym narzędziem w pracach 
badawczo – rozwojowych [5]. 

Właściwości reologiczne preparatów ko-
smetycznych nie tylko wpływają na ich wła-
ściwości użytkowe, ale często są dobrane 
do rodzaju kosmetyku, jego przeznaczenia 
i działania na skórę, włosy czy paznokcie. 
Często wymaga się, by niektóre preparaty 
pozostawały pewien czas na skórze, nale-
żą do nich np. maseczki kosmetyczne. Inne 
mogą mieć rzadszą konsystencję, związaną 
z koniecznością lepszego rozprowadzania 
na większej powierzchni, np. balsamy do 
ciała. W niektórych przypadkach celem sto-
sowania danego kosmetyku jest stworzenie 
ochronnego filmu na skórze. Z tych powo-
dów właściwości reologiczne preparatów 

Nowoczesne metody badań kosmetyków 
na przykładzie linii Skalpel 
– bezinwazyjna redukcja zmarszczek  
oraz innowacyjne składniki aktywne  
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powinny się weryfikować z deklaracjami 
producentów, związanymi z  przeznacze-
niem i funkcją kosmetyku. 

Ogromne znaczenie ma prowadzenie 
badań w zakresie testowania zmian właści-
wości reologicznych gotowych preparatów 
podczas ich użytkowania. Daje to możliwość 
udoskonalenia już wprowadzonych kosme-
tyków i poprawy ich właściwości, np. łatwo-
ści rozsmarowania, lepkości lub odczucia 
przy ich aplikacji na skórę. Dla producentów 
kosmetyków właściwości reologiczne sta-
nowią parametr, dzięki któremu możliwa 
jest kontrola jakości otrzymanego produk-
tu. Możliwość uzyskania jednorodnej i sta-
bilnej emulsji może zależeć między innymi 
od dostępności i pochodzenia surowców, 
temperatury wytwarzania i otoczenia a tak-
że warunków przechowywania [6, 7]. 

Materiały i metody badań
Przeprowadzono badania aplikacyjne na 

odpowiednio dobranej grupie probantów, 
mające na celu potwierdzenie użytkowych 
właściwości badanego preparatu. Badania 
użytkowe wykonuje się również po to, aby 
zapewnić konsumenta o  bezpieczeństwie 
stosowania produktów oraz wykluczyć nie-
pożądane działania i potencjalne zagroże-
nia. 

Badania aplikacyjne przeprowadzono na 
10 kobietach w wieku od 30 do 40 lat, które 
poddały się 5 zabiegom z użyciem kosmety-
ków z linii Skalpel – bezinwazyjna redukcja 
zmarszczek, w odstępach czasowych 7 dni. 

Dodatkowo wykorzystując urządzenie 
do badania skóry Visioscope® PC, prze-
prowadzono dokładną diagnostykę skóry 
probantów. Kamera do oceny skóry pozwa-
la na oglądanie powierzchni skóry, porów, 
zmarszczek, blizn, przebarwień, znamion 
oraz włosów w  powiększeniu. Badanie to 
wykonano przed i po zastosowaniu prepa-
ratów kosmetycznych z linii Skalpel – bez-
inwazyjna redukcja zmarszczek. 

W kolejnym etapie przeprowadzono ba-
dania reologiczne, które wykonano za po-
mocą reometru rotacyjnego HAAKE RS75. 
Analizie poddano właściwości tiksotropowe 
wybranych kosmetyków firmy Laborato-
rium Kosmetyków Naturalnych Farmona 
Sp. z o.o. Właściwości te mogą być mierzone  
w różny sposób. Jednak zgodnie z doniesie-
niami literaturowymi nie udało się opraco-
wać uniwersalnej metody pomiaru jedno-
znacznie opisującej to zjawisko. Właściwo-
ści tiksotropowe są uzależnione zarówno od 

metodyki pomiaru, sposobu przygotowania 
i rodzaju emulsji kosmetycznej, a  także 
od czasu trwania eksperymentu. Dlatego z 
punktu widzenia reologii właściwości tikso-
tropowe są cechą emulsji, związaną z nisz-
czeniem jej struktury wewnętrznej oraz 
uzależnioną od czasu i szybkości ścinania. 

Badania reologiczne przeprowadzono  
w trzech krokach:
•     sporządzono wykres krzywej płynięcia 

w trybie CS zwiększając liniowo naprę-
żenie styczne aż do osiągnięcia wartości 
szybkości ścinania γ = 500 s-1;

•     próbkę emulsji poddawano ścinaniu 
w trybie CR przy szybkości ścinania  
γ = 500 s-1 przez czas 60 s, rejestrując 
zmiany naprężenia ścinającego;

•     w trybie CR stoγγpniowo obniżano szyb-
kość ścinania do zera rejestrując zmiany 
naprężenia stycznego. 

Właściwości reologiczne kosmetyków 
badano w temperaturze 32°C, która odpo-
wiada temperaturze aplikacji preparatu na 
skórze. 

Omówienie wyników badań
Probantki, które wybrano do badań po-

siadały skórę suchą. W pierwszej kolejności 
wykonywano 20 minutowy masaż kosme-
tyczny, następnie na oczyszczoną skórę 
zaaplikowano koncentrat liftingujący. Po 
wmasowaniu koncentratu nałożono pędzel-
kiem cienką warstwę maski i pozostawiono 
ją na około 15-20 minut. Po upływie tego 
czasu stonizowano skórę i  wmasowano 
krem liftingujący na zakończenie zabiegu. 

Wszystkie probantki po każdym zabiegu 
kosmetycznym wypełniały ankietę, w której 
dokonywały oceny efektów zabiegu. Wyniki 
przedstawiono graficznie na rysunkach od 
1 do 2. 

Rys. 1. 
Ocena sprężystości i elastyczności skóry twarzy po 
przeprowadzeniu pięciu  zabiegów z linii Skalpel – 
bezinwazyjna redukcja zmarszczek. 

Rys. 2. 
Ocena nawilżenia i wygładzenia skóry twarzy po 
przeprowadzeniu pięciu zabiegów z linii Skalpel – 
bezinwazyjna redukcja zmarszczek.

Analizując wyniki badań (rys. 1 i 2) apli-
kacyjnych linii Skalpel – bezinwazyjna re-
dukcja zmarszczek, można zauważyć, że już 
po pięciu zabiegach widoczne są rezultaty. 
Skóra jest nawilżona i zdecydowanie wy-
gładzona. 90% osób poddanych zabiegowi 
zauważyło poprawienie sprężystości i ela-
styczności skóry. 

Przed przeprowadzeniem i po wykona-
niu pięciu zabiegów Skalpel – bezinwazyj-
na redukcja zmarszczek wykonano zdjęcia 
skóry twarzy urządzeniem do badania skóry 
Visioscope® PC (rys. 3 i 4). 

Rys. 3. 
Zdjęcie skóry twarzy kobiety 38 letniej przed 
wykonaniem zabiegu z linii Skalpel – bezinwazyjna 
redukcja zmarszczek, firmy Laboratorium Kosmety-
ków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Rys. 4. 
Zdjęcie skóry twarzy kobiety 38 letniej po piątym 
zabiegu z linii Skalpel – bezinwazyjna redukcja 
zmarszczek, firmy Laboratorium Kosmetyków 
Naturalnych Farmona Sp. z o.o.
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Analizując zdjęcia, przedstawione na 
rysunkach 3 i 4, zauważalne jest rozjaśnie-
nie i  wygładzenie skóry. Skóra wyglądała 
na nawilżoną, a zmarszczki stały się mniej 
widoczne. 

Z punktu widzenia przemysłu kosme-
tycznego, jednym z najważniejszych badań 
kosmetyków są pomiary właściwości reolo-
gicznych (tiksotropowych). 

Na rysunku 5 przedstawiono wyniki 
badań tiksotropii na przykładzie kosmety-
ków z linii Skalpel – bezinwazyjna redukcja 
zmarszczek. 

Uzyskane wyniki pomiarów (rys.5) wska-
zują, że właściwości reologiczne przebada-
nych próbek zależą od czasu ścinania, nie 
dają jednak odpowiedzi, czy emulsje te 
są płynami tiksotropowymi, to znaczy, czy 
nastąpiła trwała degradacja struktury we-
wnętrznej płynu, czy też nastąpi jej odbudo-
wa. Dla maski, bezpośrednio po zakończe-

niu testu pętli histerezy ponownie wyzna-
czono krzywe płynięcia przy wzrastającej  
i malejącej szybkości ścinania. Krzywe pły-
nięcia pokryły się, co wskazuje, że struktura 
płynu podczas tego eksperymentu nie ulega 
zmianie. Kształt krzywych płynięcia, przed-
stawionych na rysunku 5, wskazuje, że uży-
te w badaniach kosmetyki są płynami z gra-
nicą płynięcia. Wielkość tę wyznaczono dla 
badanych próbek, wykorzystując zależności 
naprężenia stycznego od szybkości ścinania 
uzyskane w 1 kroku testu pętli histerezy 
przy kontrolowanym naprężeniu stycznym. 

Podsumowanie 
Opisane powyżej metody badawcze po-

zwalają na podniesienie konkurencyjności 
wyrobów przez zwiększenie ich atrakcyjno-
ści dla konsumentów. Badania reologiczne 
mogą być stosowane w trakcie opracowy-
wania nowych receptur kosmetyków oraz 
oceny gotowych produktów kosmetycz-

nych. Badania aplikacyjne pozwalają po-
twierdzić deklaracje producentów umiesz-
czane na opakowaniach na temat działania 
kosmetyku. Wszystkie te metody umożli-
wiają dostosowanie kosmetyku do potrzeb 
konsumentów.
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Rys. 5. 
Zestawienie pętli histerezy wyznaczonych dla maski, eliksiru młodości i kremu z linii Skalpel – bezinwazyjna 
redukcja zmarszczek, firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o w temperaturze 32˚C. 
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