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Z

Zastosowanie olei do pielêgnacji skóry znane by³o ju¿ w staro¿ytnym Egipcie. Ju¿ wtedy
pozyskiwano oliwê z oliwek
czy olej z orzeszków drzewa
Moringa . Egipcjanie smarowali ca³e cia³o chroni¹c je
przed wysuszeniem. Oleje by³y
znane i stosowane przez Azteków w postaci ró¿nych maści, mazide³ do ochrony skóry.
Natomiast Galen z Pergamonu
(rzymski lekarz greckiego pochodzenia) by³ twórc¹ pierwszej recepty na krem z olejem.
Olejek z jojoby by³ bardzo
popularny w Staro¿ytnym
Wschodzie, gdzie stosowano
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sproszkowane nasiona jojoby
do codziennego mycia cia³a.
W³aściwości t³uszczów naturalnych i ich przydatnośæ
w kosmetyce zale¿¹ od wchodz¹cych w ich sk³ad kwasów
t³uszczowych. Temperaturê
topnienia t³uszczu obni¿a
zawartośæ nienasyconych
kwasów t³uszczowych (NKT),
a wiêc t³uszcze w temperaturze pokojowej w stanie ciek³ym nazywamy olejami.
Nieliczne t³uszcze roślinne
zawieraj¹ce wiele NKT i ¿ywic
nazywane s¹ mas³ami i maj¹
konsystencjê sta³¹ jak np.
mas³o kakaowe.

W kosmetyce stosuje siê oleje
otrzymywane biotechnologicznie. S¹ one zbierane z upraw
ekologicznych, t³oczone na
zimno i nierafinowane co pozwala na zachowanie ich cennych wartości (sk³ad, zapach).
Spośród najwa¿niejszych niezbêdnych NKT jest kwas gamma-linolenowy (GLA). Ma on
ogromne znaczenie dla funkcjonowania nie tylko narz¹dów
wewnêtrznych, ale równie¿
skóry. Niedobór GLA powoduje
suchośæ skóry i utratê elastyczności co w efekcie prowadzi do
pojawienia siê zmarszczek. Przy
niedoborze GLA skóra staje siê

bezbronna wobec szkodliwych
czynników zewnêtrznych. Dochodzi do jej ścieñczenia, podra¿nienia, ³uszczenia oraz do
pêkniêæ naskórka. Wytwarzanie
GLA wraz z wiekiem maleje
wówczas musi on byæ dostarczany w preparatach kosmetycznych. Niedobór GLA dotyczy osób cierpi¹cych na ³ojotokowe zapalenia skóry, wyprysk
atopowy czy ³uszczyca.
Najwiêksz¹ zawartośæ NKT
ma olej wiesio³kowy gdzie
kwas gamma – linolenowy
stanowi 9,5%-12%. Olejek
wiesio³kowy zawiera równie¿
du¿¹ ilośæ kwasu linolowego

pielęgnacja
(70%-79%) – prekursora GLA.
Inne oleje zawieraj¹ce du¿¹
ilośæ NKT to ; olej z pestek winogron, makadamia, kukui
(maj¹ znacz¹ce dzia³anie lecznicze w przypadku skór skrajnie
suchych i pêkaj¹cych)
Zawarte w olejach roślinnych
nienasycone kwasy t³uszczowe
bior¹ udzia³ w licznych procesach
zachodz¹cych w skórze: procesie
fizykochemiczny – utrzymuj¹c
prawid³ow¹ p³ynnośæ b³on komórkowych i lipidów cementu
komórkowego, procesie biochemicznym – w przebiegu którego
powstaj¹ tzw. eikozanoidy, odgrywaj¹ce kluczow¹ rolê w procesach zapalnych, a tak¿e w podziale komórkowym.
Podstawowym zadaniem
olei w preparatach kosmetycznych jest zmiêkczenie
i od¿ywienie skóry. Oprócz
drogocennych tri glicerydów oleje zawieraj¹ równie¿ fitosterole, vit. E, które dzia³aj¹ regeneruj¹co
i przeciwutleniaj¹co.
Na rynku mamy szeroki wybór
bogatych i drogocennych olei
roślinnych. Wystêpuj¹ w kosmetykach jako sk³adnik fazy t³uszczowej w kremach, maskach,
emulsjach, mleczkach itp. Wystêpuj¹c w kosmetykach decyduj¹ o postaci preparatu i s¹

równie¿ nośnikiem sk³adników
czynnych. Wyró¿niamy podzia³
olei wg „t³ustości” na: schn¹ce,
pó³schn¹ce i nieschn¹ce. Cery
t³usta i mieszana – oleje schn¹ce i pó³schn¹ce. Cery suche
i dojrza³e – oleje pó³schn¹ce
i nieschn¹ce. Oleje nieschn¹ce
mog¹ dzia³aæ komedogennie
(zaskórnikotwórczo).

Najbardziej popularne
oleje stosowane
w kosmetyce to:
Olej z oliwki europejskiej
– Olea Europaea Fruit Oil,
wytwarzany z mi¹¿szu oliwek
(olej nieschn¹cy)
Olej arganowy – Argania
Spinosa Kernel Oil wytwarzany z ziaren orzecha drzewa
Arganowego (olej pó³schn¹cy)
Olej kokosowy – Cocos
Nucifera Oil wytwarzany
z mi¹¿szu orzecha kokosu (olej
nieschn¹cy)
Olej s³onecznikowy – Helianthus Annus Seed Oil
wytwarzany z nasion s³onecznika (olej schn¹cy)
Olej awokado – Persea Gratissima Oil wytwarzany poprzez
t³oczenie suszonego mi¹¿szu lub
maceracjê z świe¿ego mi¹¿szu
avocado(olej nieschn¹cy)
Olej migda³owy – Prunus
Amygdalus Dulcis Oil wy-

Podzia³ w zale¿ności od cer:
Cera wra¿liwa:
Cera normalna:
Cera sucha:

Cera mieszana i
t³usta:
Cera dojrza³a:
Dla dzieci:

Do opalania:

olej z jojoby; olej z dzikiej ró¿y; olej migda³owy;
olej morelowy; olej arganowy.
olej z jojoby; olej makadamia; olej sezamowy;
olej z orzechów laskowych; olej z dzikiej ró¿y.
olej z avocado; olej z jojoby; olej makadamia; olej
migda³owy; olej morelowy; olej z oliwek; olej z
kie³ków pszenicy; olej z dzikiej ró¿y.
olej z jojoby; olej z orzechów laskowych; olej
makadami; olej z kukurydzy; olej arganowy.
olej z kie³ków pszenicy; olej z dzikiej ró¿y; olej
morelowy; olej arganowy.
olej makadamia; olej z migda³ów; olej morelowy; olej s³onecznikowy; olej z oliwek; olej
sezamowy.
olej z oliwek; olej makadamia; olej z jojoby; olej
z avocado

twarzany z migda³ów (olej
pó³schn¹cy)
Olej winogronowy – Vitis
Vinifera Seed Oil wytwarzany
z pestek winogron (olej schn¹cy)
Olej z nasion wiesio³ka –
Oleum Oenotherae syn. Oleum Onagrae wytwarzany z ziaren wiesio³ka (olej schn¹cy)

Przyk³ady stosowania
olei w zale¿ności od
problemu skórnego:
Olej z wiesio³ka
Pomimo, ¿e jest to olej schn¹cy to ze wzglêdu na swoje
w³aściwości polecany jest
w preparatach dla skóry dojrza³ej, suchej, wra¿liwej a tak¿e t³ustej i zanieczyszczonej.
Olej z wiesio³ka wp³ywa na
pracê gruczo³ów ³ojowych
oraz reguluje przez naskórkowe wch³anianie wody.
Olej arganowy
Przeznaczony dla skóry wra¿liwej, dojrza³ej, alergicznej,
tr¹dzikowej i suchej. Olej ten
wykazuje w³aściwości antyseptyczne, ochronne, ujêdrniaj¹ce i wyg³adzaj¹ce. Ma
szerokie zastosowanie w pielêgnacji ca³ego cia³a i w³osów.
Olej migda³owy
Olej migda³owy jest jednym
z uniwersalnych olejów. Mo¿na go stosowaæ do ka¿dego
rodzaju skóry. Podczas zastosowania nie daje efektu ciê¿kości i jest dobrze wch³aniany.
Polecany szczególnie do pielêgnacji skóry dziecka.
Olej z Avocado
W kosmetyce u¿ywany jako
czysty olej lub sk³adnik kosmetyków przeznaczonych dla
skóry suchej, dojrza³ej i wra¿liwej. Wykorzystywany jako olej
do masa¿u dzia³aj¹c regeneruj¹co i ochronnie na naskórek.

Olej kokosowy
Ma szerokie zastosowanie
w kosmetyce i fryzjerstwie.
Stosowany jako czysty olej do
masa¿u np. regeneruj¹cego
skórê. Jest sk³adnikiem kremów
do cery dojrza³ej, uszkodzonej
przez s³oñce. Silnie regeneruje
suche i ³amliwe w³osy.
Olej z oliwki
Polecany przy suchej, s³abo
ukrwionej skórze. Ma równie¿
kluczowe znaczenie przy suchej i skórze podra¿nionej.
Stosowany w maskach do
zniszczonych w³osów i do
pielêgnacji paznokci.
Olej makadamia
Jest stosowany w kosmetykach
hamuj¹cych procesy starzenia
siê skóry. chroni lipidy ścian
komórkowych przed wolnymi
rodnikami. Zmiêkcza skórê
zmniejszaj¹c uczucie suchości i
napiêcia. Ma zastosowanie w
pielêgnacji zniszczonych w³osów na skutek zabiegów fryzjerskich i dzia³ania s³oñca.
Do produkcji preparatów kosmetycznych jest u¿ywanych
wiele olejów roślinnych, które
maj¹ ogromne znaczenie
zw³aszcza w ochronie p³aszcza hydrolipidowego. Skóra
po ich zastosowaniu jest dobrze nawil¿ona, g³adka i nat³uszczona. Oleje roślinne
wchodz¹ w sk³ad wielu leków
stosowanych w leczeniu dermatoz. Podczas doboru kosmetyku nale¿y zwróciæ uwagê na sk³ad (INCI) powinny
byæ zawarte naturalne oleje
roślinne, sk³adniki aktywne
itp. T³uszcze zawieraj¹ równie¿ liczne sk³adniki w nich
rozpuszczalne jak witaminy:
A,E,D, beta-karoten, fosfolipidy, niezbêdne do procesów
zachodz¹cych w skórze.
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