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Właściwości reologiczne preparatów kosmetycznych w dużym 
stopniu decydują o ich cechach użytkowych i tym samym wpływają 
na ich jakość. Badania reologiczne preparatów kosmetycznych można 
przeprowadzać na każdym etapie produkcji, badaniu poddaje się 
zarówno czyste surowce, półprodukty jak i produkt finalny. Istnieje 
ścisły związek pomiędzy wynikami analizy sensorycznej a pomiarami 
reologicznymi, co pozwala częściowo zastąpić badania sensoryczne, 
które są stosunkowo długotrwałe, badaniami reologicznymi.   

 W ciągu kilku ostatnich lat badania sensoryczne kosmetyków 
stosowane zarówno w celach naukowych jak i aplikacyjnych, 
rozwinęły się od prostych ocen wykonywanych kilkoma metodami 
różnicowymi lub przy użyciu tradycyjnych opisowych skal kategorii, 
do pozycji, jaką zajmują obecnie, czyli odrębnej zaawansowanej dzie-
dziny badań analitycznych, dostarczających unikalnych informacji 
niemożliwych do osiągnięcia innymi metodami [1]. 

W sensorycznych badaniach laboratoryjnych „aparatem pomia-
rowym” jest zespół sensoryczny, czyli wybrani oceniający, którzy 
są przeszkoleni według ustalonych, znormalizowanych kryteriów. 
Paneliści są systematycznie kontrolowani w celu zapewnienia 
poprawności przeprowadzonych przez nich badań. W przypadku, gdy 
wyniki badań obarczone są błędem, są niedokładne lub niepowta-
rzalne, nie mogą być brane pod uwagę. W takim przypadku nawet 
zastosowanie metod statystycznych do opracowywania wyników 
nie jest w stanie ich uwiarygodnić.  Dlatego w większości dziedzin 
analitycznych istnieją standaryzowane procedury kalibracji każdej 
zastosowanej metody oraz każdego instrumentu pomiarowego,  
a także monitoringu pracy instrumentu [1-3]. 

Analiza sensoryczna 
Analiza sensoryczna została wykonana przez zespół sensoryczny, 

była to grupa osób wybrana według określonych kryteriów, która po 
przejściu określonego szkolenia i treningu jest w stanie dostarczyć 
wnikliwej i precyzyjnej informacji o sensorycznej jakości produktu, 
będącego przedmiotem oceny. 

 Ocenę badanych preparatów kosmetycznych przeprowadził ze-
spół sensoryczny składający się z 30 osób, byli to wybrani oceniający 
z grupy 38 osobowej. Celem przeprowadzonych badań była ocena 
preparatów firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona 
Sp. z o.o. Do oznaczeń wybrano takie cechy jak: barwę, zapach, 
konsystencję, stopień rozprowadzania preparatu na skórze, efekt 
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Badania sensoryczne są jedną z najważniejszych metod 
oceny kosmetyków, stosowane zarówno w trakcie opra-
cowywania nowych receptur jak i podczas potwierdzenia 
skuteczności wyrobu. Podczas gdy badania chemiczne 

charakteryzują skład chemiczny i wartość odżywczą produktu, badania fizyczne jego właściwości reologiczne  
i strukturalne, zaś badania mikrobiologiczne rodzaj i ilość mikroflory (o pozytywnym lub negatywnym 
działaniu), badania sensoryczne charakteryzują produkt kosmetyczny w kategoriach najbardziej zbliżo-
nych do doznań będących codziennie udziałem każdego człowieka podczas aplikacji kosmetyku na skórę. 

poduszki, jednolitość, przyczepność, kleistość, tłustość i natłusz-
czenie, wchłanianie oraz wygładzanie. Badania przeprowadzono na 
terenie Politechniki Krakowskiej. Testy związane z doborem zespołu 
sensorycznego opracowano na podstawie literatury przedmiotu oraz 
norm z zakresu analizy sensorycznej. Celem wstępnej selekcji było 
wybranie osób, które potrafiły wykonać poprawnie podstawowe 
oznaczenia, dotyczące sprawdzenia wrażliwości sensorycznej.  

 W pierwszym etapie selekcji sensorycznej przeprowadzono 
badania pod względem zdolności rozróżniania barwy.  W tym celu 
użyto tablice pseudoizochromatyczne Ishihary. Spośród 38 osób, 
które wzięły udział w badaniu, tylko dwie wykazały nieprawidło-
wości wzrokowe. 

 W kolejnym etapie sprawdzono wrażliwość węchową kandydatów. 
W tym celu wybrano metodę bezpośredniej oceny zapachu w kolbach 
według normy PN-EN ISO 5496. W szkoleniu i kwalifikacji do zespołu 
sensorycznego, wykorzystano między innymi takie olejki eteryczne, 
jak: olejek geraniowy, lawendowy, różany, paczuli, waniliowy, euka-
liptusowy oraz pomarańczowy. Osoby, które uzyskały mniej niż 70% 
możliwych punktów, zostały wykluczone z dalszych oznaczeń. 

 Następny test, któremu poddano kandydatów do zespołu senso-
rycznego miał na celu sprawdzenie czucia powierzchniowego, które 
może być odbierane przez skórę, np. opuszkami palców. Panelistów 
poproszono o ocenę peelingów kosmetycznych o rożnej ziarnistości.  
W tym celu wykorzystano peeling zawierający sól morską, cukier  
z trzciny cukrowej, pestki truskawek, łupinki orzechów makadamamia 
oraz rozdrobniony pumeks. Wykorzystano metodę trójkątną, która 
polega na podawaniu oceniającym trzech próbek, z których dwie są 
takie same, a jedna rożni się od pozostałych. Warunkiem zakwalifiko-
wania do dalszych oznaczeń było uzyskanie co najmniej 4 poprawnych 
identyfikacji próbek dla zestawu składającego się z 5 powtórzeń.  
W drugim etapie przeprowadzono oznaczenia, badające zmysł czucia 
głębokiego, który jest szczególnie istotny przy ocenie konsystencji 
kosmetyków. Oceniających poproszono o uszeregowanie 9 próbek 
emulsji kosmetycznych. Próbki różniły się od siebie stężeniem 
emulgatora (lanoliny) użytego do wytwarzania badanych emulsji. 
Wartość krytyczna współczynnika korelacji rang Spearmana dla  
metody szeregowania została ustalona na poziomie 0,7. 

Parametry, podlegające ocenie sensorycznej podczas badania 
preparatów kosmetycznych, przedstawiono i zdefiniowano  
w tabelach 1 i 2. 

Cecha Definicja Sposób wykonywania badania 

Efekt poduszki 

Jest to ilość emulsji odczuwalna 
pomiędzy palcami (wskazującym 
i kciukiem) podczas pocierania 
ich o siebie. Efekt poduszki jest 
tym silniejszy im więcej emulsji 
wyczuwa się  między palcami.        

Produkt należy nabrać ze zlewki palcem 
wskazującym, następnie pocierać palec 
wskazujący kciukiem. Oceniający ma za 

zadanie  określić wyczuwalną ilość emulsji.

Jednolitość

Oznacza produkt o jednorodnej 
konsystencji, gładkiej powierzchni, 
bez widocznych niejednolitych frag-
mentów i pęcherzyków powietrza.

W pierwszej kolejności ocenia się wzrokowo 
jednolitość i gładkość preparatu w zlewce.   

Następnie należy nanieść niewielką ilość prepa-
ratu na oczyszczoną skórę przedramienia i ocenić 
wzrokowo czy preparat ma  gładką powierzchnię.

Konsystencja
Jest wynikiem gęstości 

i spójności emulsji

W zlewce zawierającej badany produkt należy 
zanurzyć palec wskazujący pod kątem 45-60º  i 

szybko wyciągnąć. Należy zwrócić uwagę na opór 
kremu podczas zanurzenia palca oraz kontaktu 

palca z kremem podczas jego wyciągania.

Przyczepność

Oznacza możliwość nabierania 
preparatu na opuszek palca. Kosme-

tyk o dobrej przyczepności łatwo 
można nabrać z naczynia palcem.

Ze zlewki, w której znajduje się badany kosmetyk, 
należy pobrać niewielką ilość preparatu na opu-
szek palca. Preparaty kosmetyczne, które charak-
teryzują się dobrą przyczepnością łatwo się nabie-

rają, na opuszku tworzy się trwały charaktery-
styczny stożek, który nie spływa i nie rozlewa się.

Cecha Definicja Sposób wykonywania badania 

Rozprowadzanie 
Łatwe rozprowadzanie 
preparatu na skórze.       

Preparat należy rozprowadzić na oczyszczonej 
skórze przedramienia. W trakcie rozcierania 
kosmetyku na powierzchni naskórka należy 

ocenić opór, jaki stawia emulsja podczas aplikacji. 

Kleistość 
Oznacza stopień pozostawiania 

lepkiej, kleistej warstwy po 
aplikacji kosmetyku na skórze. 

Kosmetyk nanieść na, uprzednio oczyszczoną 
skórę przedramienia. Rozprowadzić palcem, 
a następnie przycisnąć dłoń do posmaro-
wanego miejsca i sprawdzić czy się klei. 

Tłustość i Natłuszczanie

Tłustość oznacza stopień pozosta-
wienia na skórze tłustego depozytu 
bezpośrednio po aplikacji, natomiast 

natłuszczanie oznacza również 
stopień pozostawienia na skórze 

tłustego depozytu, ale po upływie 
pół godziny od aplikacji kosmetyku.

Niewielką ilość preparatu kosmetycznego należy 
nanieść na oczyszczona skórę przedramienia, 
rozprowadzić palcem na powierzchni skóry. 

Następnie przycisnąć dłoń do posmarowanego 
miejsca sprawdzając, czy pozostał tłusty film. 

Wchłanianie
Preparat szybko wchłania się w 
warstwę zewnętrzną naskórka

Niewielką ilość preparatu należy nanieść na 
oczyszczoną skórę, następnie rozprowadzić pal-
cem na powierzchni skóry i ocenić, po jakim cza-
sie preparat całkowicie wchłania się w naskórek

Wygładzanie
Oznacza stopień wygładza-

nia skóry po określonym 
czasie od zastosowania

Preparat nanieść i rozprowadzić na oczysz-
czonej skórze przedramienia, po upływie pół 
godziny oraz godziny, należy ocenić gładkość 

skóry posmarowanej kosmetykiem, w po-
równaniu z obszarem nieposmarowanym.

Tab. 1. Badane cechy produktów kosmetycznych. [2]

Tab. 2. Badane efekty preparatów kosmetycznych na skórze. [2]
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W dalszej kolejności zespół przeprowadził ocenę wybranych 
cech, korzystając ze skali liczbowo – interwałowej. W tego typu 
skalach, określenia słowne dla każdego stopnia skali są zastąpione 
liczbami, którym przypisuje się „interwałowe”, a więc matematyczne 
właściwości (tabela 3).  

Analizę sensoryczną przeprowadzono na kosmetykach firmy 
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o z linii 

Zapach Konsystencja Rozprowadzanie Wchłanianie/
Tłustość

Efekt poduszki/ 
Kleistość 

Przyczepność /
Wygładzanie Jednolitość Skala

bardzo przy-
jemny zapach

bardzo ciężka
bardzo 

trudno się 
rozprowadza

bardzo ciężko 
się wchłania/ 
pozostawia 
tłusty film

bardzo
duży

bardzo dobra jednorodna 5

przyjemny 
zapach

ciężka
trudno się 

rozprowadza

ciężko się 
wchłania/ 
taka sobie

duży dobra
pęcherzyki 
powietrza

4

taki sobie średnia
średnio się 

rozprowadza

średnio się 
nabiera/ 

średnio tłusta
średni taka sobie

delikatne 
grudki

3

niezbyt 
przyjemny

lekka
łatwo się 

rozprowadza

dobrze się 
wchłania /

lekko tłusta
mały niezbyt dobra

wyczuwalne 
grudki

2

   nieprzy-
jemny
zapach

bardzo lekka

bardzo 
łatwo się
   rozpro-

wadza

bardzo
dobrze  się
wchłania

/brak filmu

prawie
wcale

brak
przyczepności

/ nie 
wygładza

  rozwarstwia 
się

1

 

 

Analizując wyniki oceny sensorycznej, przedstawionej na 
rysunkach od 1 do 3 można stwierdzić, że wszystkie oceniane 
masła do ciała dobrze się wchłaniają, łatwo rozprowadzają i nie 
pozostawiają tłustego filmu na skórze oraz wygładzają miejsca, 
na które zostały zaaplikowane. Kosmetyk po rozprowadzeniu 
na skórze nie klei się. Dodatkowo badane preparaty cechują się 
dobrą przyczepnością, która jest ważną cechą podczas nabierania 
preparatu z opakowania. 

Porównując ocenę sensoryczną maseł z linii Tutti Frutti (wiśnia 
& porzeczka, jeżyna & malina, karmel & cynamon) z oceną musu 
(brzoskwinia & mango) do ciała z tej samej linii (rys. 4), można 
zauważyć, że w przypadku oceny przyczepności, kleistości, efektu 
poduszki  i jednolitości kosmetyku wyniki się pokrywają. Mus 
brzoskwinia & mango (rys. 4) posiada nieznacznie lżejszą konsy-
stencję, lepiej się wchłania i rozprowadza na skórze od badanych 
maseł do ciała. 

Kolejnym zadaniem zespołu sensorycznego była ocena 
intensywności zapachu  wybranych maseł i musu do ciała z linii 
Tutti Frutti firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona  
Sp. z o.o (rys. 5 i 6). 

Z oceny sensorycznej zapachu, przedstawionej na rysunku 5. 
wynika, że najbardziej przyjemny zapach posiada masło wiśnia  
& porzeczka oraz mus brzoskwinia & mango. 

Kolejnym etapem badań sensorycznych była ocena peelingów do 
ciała z linii Tutti Frutti (wiśnia & porzeczka – peeling, brzoskwinia 
& mango – peeling cukrowy i liczi & rambutan – peeling myjący). 
Poproszono panelistów o ocenę wygładzania skóry po zastosowaniu 
preparatu oraz pożądalności zapachu. 

 

 

Z przedstawionych na rysunku 6 wyników analizy sensorycznej 
wynika, że peeling cukrowy brzoskwinia & mango jest peelingiem 
najmocniej wygładzającym skórę spośród trzech, poddanych 
badaniu. 

 

Ostatnim zadaniem zespołu sensorycznego była ocena 
pożądalności zapachu wybranych peelingów (rys. 7) z linii Tutti 
Frutti. Paneliści oceniali peelingi, tj. peeling cukrowy o zapachu 
brzoskwinia & mango, wiśnia & porzeczka oraz myjący liczi & 
rambutan. Najbardziej przyjemny zapach spośród trzech badanych 
kosmetyków posiadał peeling wiśnia & porzeczka. 

W dalszej części wykonano badania reologiczne za pomocą 
reometru rotacyjnego HAAKE RS75, stosując układ stożek-płytka 
o średnicy 60 mm i kącie 0,5°. Właściwości reologiczne badano  
w temperaturze 32°C, jest to temperatura rozprowadzania preparatu 
na skórze. 

Badania reologiczne 
 Właściwości reologiczne emulsji kosmetycznej zależą od 

wielu parametrów, spośród których najważniejsza jest lepkość 
pozorna. W przypadku wielu preparatów kosmetycznych wysoka 
lepkość pozorna postrzegana jest przez użytkowników kosme-
tyków jako odpowiednik koncentracji substancji aktywnych, 
skuteczności ich działania i tym samym wysokiej jakości wyrobu. 
Właściwości reologiczne emulsji kosmetycznych stanowią 
cenne informacje, dotyczące właściwości użytkowych produktu,  
tj. czasu kontaktu ze skórą lub włosami, na które zostały 
naniesione, łatwości ich spłukiwania czy rozsmarowywania. Wy-
soka lepkość pozorna kosmetyku może powodować trudności,  
np. w rozprowadzaniu preparatu na skórze, a co za tym idzie, 
dłuższy czas kontaktu wyrobu z miejscem jego aplikacji.  
Z drugiej strony wysoka lepkość pozorna jest zaletą, szczególnie 
w przypadku kosmetyków o działaniu regenerującym, łagodzą-
cym podrażnienia, a także preparatów ochronnych tworzących 
warstwę okluzyjną na skórze. W przypadku zbyt niskiej lepkości 
pozornej kosmetyku, preparat może rozlewać się na dłoni 
podczas aplikacji, co nie jest wskazane np. w przypadku balsamu 
do ciała, czy musu [4-8]. 

 Właściwości użytkowe preparatów w dużym stopniu uzależnio-
ne są od ich granicy płynięcia. Jej wartość stanowi cenne informacje 
o doborze sposobu aplikacji produktów, rodzaju opakowania i spo-
sobu dozowania, umożliwiających łatwe i wydajne ich stosowanie. 
Dodatkowo można stwierdzić, że właściwości reologiczne stanowią 
podstawę klasyfikacji preparatów  do danej grupy asortymentowej. 

Tab. 3. Opracowanie analizy sensorycznej  

Rys. 2. Profil oceny sensorycznej masła do ciała karmel & cynamon z linii 
Tutti Frutti firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o .

Rys. 3. Profil oceny sensorycznej masła do ciała jeżyna & malina z linii Tutti 
Frutti firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Rys. 4. Profil oceny sensorycznej musu do ciała brzoskwinia & mango z linii 
Tutti Frutti firmy Laboratorium  Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Rys. 1. Profil oceny sensorycznej masła do ciała wiśnia & porzeczka z linii Tutti 
Frutti firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o .

Tutti Frutti. Przebadano masła (malina & jeżyna, wiśnia & porzeczka, 
karmel & cynamon), mus (brzoskwinia & mango) oraz peelingi 
(wiśnia & porzeczka, malina & jeżyna, granat & pitaja).

Na rysunkach 1, 2, 3 i 4. przedstawiono wyniki analizy 
sensorycznej wybranych preparatów kosmetycznych firmy 
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o z linii 
Tutti Frutti.

Rys. 5. Ocena zapachu maseł i musu z linii Tutti Frutti firmy Laboratorium     
Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. 

Rys. 6. Ocena sensoryczna  wygładzania skóry po zastosowaniu wybranych 
peelingów 

Rys. 7. Ocena sensoryczna pożądalności zapachu wybranych peelingów z linii 
Tutti Frutti firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. 
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 W pomiarach reologicznych bardzo ważna jest właściwa 
interpretacja ich wyników. Jako test podstawowy pomiarów reolo-
gicznych można traktować wyznaczenie krzywych płynięcia. Więcej 
informacji na temat krzywych płynięcia można uzyskać opisując, te 
krzywe odpowiednimi modelami reologicznymi. Występuje w nich 
wiele zmiennych takich jak: temperatura, szybkość ścinania oraz 

lepkość pozorna. Właściwości reologiczne kosmetyków zależą od 
ich struktury, która wynika z zastosowanych składników. Struktura 
gotowego produktu kosmetycznego jest złożona. Oprócz podsta-
wowych składników, koniecznych do tworzenia emulsji, takich jak: 
faza olejowa, wodna i mieszanina emulgatorów, produkt zawiera 
także substancje pomocnicze, zależne od jego przeznaczenia. 
Należą do nich między innymi antyoksydanty czy też substancje 
konserwujące. Samo rozprowadzanie preparatu na skórze przebiega 
w bardzo szerokich granicach szybkości ścinania (10 – 1000s-1).  
W procesie tym wyróżnia się drugie i pierwsze wrażenie (odczucie). 
Pierwsze odczucie dotyczy momentu rozprowadzania preparatu na 
skórze i jest ściśle powiązana z granicą płynięcia i lepkością pozorną 
w dolnym zakresie szybkości ścinania. Drugie odczucie ma związek 
z końcowym etapem tego procesu, gdy rozprowadzona warstwa 
preparatu pokrywa równomiernie powierzchnię skóry, natomiast 
sam preparat jest wcierany i powiązane jest to z lepkością pozorną, 
określoną dla górnego zakresu szybkości ścinania. W związku  
z tym jako podstawowe parametry reologiczne, wykorzystywane 
w ocenie badanych kosmetyków, przyjęto granicę płynięcia (jeśli 
występowała) oraz wartości lepkości pozornej w zakresie szybkości 
ścinania 100 – 10000[s-1], która charakteryzuje drugie odczucie  
i pozwala na ocenę finalnego stopnia rozprowadzenia preparatu 
na skórze [6-8]. 

Przeprowadzając analizę sensoryczną wybranych preparatów 
kosmetycznych z linii Tutti Frutti firmy Laboratorium Kosmetyków 
Naturalnych Farmona Sp. z o.o równocześnie przeprowadzono 
badania reologiczne tych preparatów. 

Wyniki badań reologicznych przedstawiono na rysunkach  
8, 9 i 10. 

 

 Z przedstawionych na rysunku 8 pomiarów reologicznych trzech 
wybranych maseł do ciała z linii Tutti Frutti, można zauważyć znaczne 
dysproporcje między krzywą płynięcia masła jeżyna & malina, 
a krzywą płynięcia masła karmel & cynamon. Te same zmiany 
widoczne są w przypadku krzywych płynięcia wiśnia & porzeczka  
i karmel & cynamon. 

Analizując wyniki przeprowadzonej oceny sensorycznej maseł do 
ciała (rys. 1, 2, 3), widać że osoby wykonujące oznaczenia sensorycz-
ne oceniły wszystkie masła tak samo. Wyniki badań sensorycznych 
na rysunkach 1, 2, 3 pokrywają się. Receptury wybranych do 
badań maseł do ciała z linii Tutti Frutti różnią się zastosowanym 
modyfikatorem lepkości, czego nie wykryto organoleptycznie  
z powodu prawie identycznej ich konsystencji.

Różnice te jednak zostały wykryte podczas badania aparaturo-
wego, co przedstawiono na rysunku 8. 

 

Analizując wyniki pomiarów reologicznych, przeprowadzo-
nych na wybranych kosmetykach do ciała z linii Tutti Frutti, 
można stwierdzić, że mus brzoskwinia & mango posiada niższą 
granicę płynięcia (rys. 9) niż masło wiśnia & porzeczka. Właści-
wości użytkowe preparatów w dużym stopniu uzależnione są 
od ich granicy płynięcia. Kosmetyk posiadający niższą granicę 
płynięcia będzie miał lżejszą konsystencję, a tym samym lepiej 
będzie się rozprowadzał na skórze. Zestawiając te wyniki 
badań z wynikami analizy sensorycznej można zaobserwować 
występującą zależność pomiędzy nimi. Analiza sensoryczna 
wykazała, że badane masła posiadają cięższą konsystencję, niż 

 

 

mus brzoskwinia & mango. Takie same wyniki dały wykonane 
pomiary reologiczne.  

Na rysunku 10 przedstawiono wyniki pomiarów lepkości pozor-
nej dla musu brzoskwinia & mango i masła wiśnia & porzeczka, 
z których wynika, że nieznacznie niższą lepkość pozorną posiada 
mus. Preparat ten będzie posiadał lżejszą konsystencje i lepiej 
będzie się rozprowadzał na skórze w porównaniu do badanego 
masła do ciała z linii Tutti Frutti.  

Podsumowanie 
Analiza sensoryczna i badania reologiczne mogą być stosowane 

w trakcie opracowywania nowych receptur kosmetyków oraz oceny 
gotowych produktów kosmetycznych. Metody te umożliwiają 
dostosowanie kosmetyku do potrzeb konsumentów.

W przypadku analizy sensorycznej główną rolę odgrywa 
człowiek, stąd tak ważne jest szkolenie i ciągłe udoskonalenie 
jego sprawności sensorycznej. Szczególnie ważny jest dobór 
odpowiedniej skali ocen w zależności od badanego przypadku. 

Podstawą obiektywnej oceny sensorycznej jest prawidłowe 
przeprowadzenie badań oraz ich właściwa interpretacja. Wpływ na 
wyniki badań sensorycznych może mieć wiele czynników, takich, 
jak: stan zdrowia, samopoczucie, zdenerwowanie, zmęczenie, 
odczucie głodu i sytości, zmęczenie fizyczne oraz hałas, rozmowa 
i zapach w miejscu przeprowadzanego badania. 

 Protokół badań, wykorzystany do przeprowadzenia badań 
sensorycznych, powinien być tworzony indywidualnie dla każdego 
typu produktu i może ulec zmianie w zależności od charakteru 
deklaracji marketingowych. 

Analiza sensoryczna, ma ścisły związek z pomiarami reolo-
gicznymi. Granica płynięcia ma istotne znaczenie przy pobieraniu  
i rozsmarowywaniu preparatu kosmetycznego na skórze. Stąd jej 
wartość wpływa na subiektywną ocenę konsystencji badanych 
preparatów. Właściwie prowadzone pomiary reologiczne pozwalają 
na obiektywne i szybkie sprawdzenie parametrów, będących miarą 
jakości badanych emulsji. 

Jakość w analizie kosmetyków
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W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt 
LGC Standards Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki
Tel: +48 22 751 31 40   Fax: +48 22 751 58 45   Email: pl@lgcstandards.com   Web: www.lgcpt.com

Program badania biegłości - kosmetyki i produkty pielęgnacyjne (COSMETICS), organizowany przez LGC 
Standards, powstał aby umożliwić laboratoriom wykonującym analizy kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych 
monitorowanie ich sprawności oraz porównanie z wynikami podobnych laboratoriów.
Cechy programu:
• Umożliwia zademonstrowanie jakości wyników stronom trzecim np. klientom, organom nadzorującym, jednostkom akredytującym
• Analizy próbek mikrobiologicznych (m. in.  bakterie mezofilne tlenowe, escherichia coli, drożdże i pleśnie) oraz próbek 

chemicznych (m.in. kadm, chrom, ołów, ph, lepkość, ciężar właściwy)
• Internetowa platforma raportowania, przechowywania i zarządzania  wynikami oraz analiza trendów
• Krótki cykl rundy – 4 tygodnie od wysyłki do raportu

LGC Standards jest wiodącym międzynarodowym organizatorem programów badania biegłości laboratoriów, 
akredytowanym przez UKAS. Obecnie organizowanych jest ponad 47 różnych programów, w których bierze udział 
9000 laboratoriów ze 150 krajów z całego świata.

Opisane powyżej metody badawcze pozwalają na podniesienie 
konkurencyjności wyrobów przez zwiększenie ich atrakcyjności 
dla konsumentów. 
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Rys.8. Zestawienie krzywych płynięcia maseł do ciała wiśnia & porzeczka, 
jeżyna & malina oraz karmel & cynamon z linii Tutti Frutti firmy Laboratorium 
Kosmetyków Naturalnych Farmona  Sp. z o.o w temperaturze 32°C.

Rys.9. Zestawienie krzywej płynięcia masła do ciała wiśnia & porzeczka z 
krzywą płynięcia musu do ciała brzoskwinia & mango firmy Laboratorium 
Kosmetyków Naturalnych firmy Farmona Sp. z o.o w temperaturze 32°C.

Rys.10. Zestawienie krzywych lepkości pozornej musu brzoskwinia & mango 
oraz masła wiśnia & porzeczka z linii Tutti Frutti firmy Laboratorium Kosmety-
ków Naturalnych Farmona  Sp. z o.o w temperaturze  32°C. reklama
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