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Kosmetyki ochrony przeciwsłonecznej. Część I. Filtry UV 
oraz ich właściwości
Sunscreen cosmetics. Part I. UV filters and their properties
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The sunscreen cosmetics play an important role in protecting skin against 
negative consequences of overexposure to UV radiation. UV filters are 
essential components of sunscreen products. Substances used as UV 
filters must fulfill certain and well-defined requirements, for example: 
effectiveness when used in low concentration, stability, compatibility with 
other components of the formula. At the same time they cannot penetrate 
deep layers of skin. Mostly, when creating the formula of cosmetic products, 
a combination of physical (mineral) and chemical UV filters is applied in 
order to obtain a broader spectrum of sun protection.

More and more frequently, natural substances which possess abilities to 
absorb UV radiation are introduced into formulas of sunscreen cosmetics. 
An important role is played by antioxidants which neutralize free radicals 
generated by UV, which results in lowering the risk of skin damage.

The work presents the sunscreen cosmetic ingredients with special focus 
on the safety of their use.
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Kosmetyki ochrony przeciwsłonecznej stanowią istotny element 
profilaktyki skóry przed negatywnymi skutkami nadmiernej ekspozycji na 
promieniowanie ultrafioletowe. Zasadniczymi składnikami kosmetyków 
fotoprotekcyjnych są filtry UV. Substancje te powinny spełniać określone 
wymagania, takie jak efektywność przy niskich stężeniach, stabilność, 
zgodność z innymi składnikami receptury. Nie powinny przenikać w głąb 
skóry. Najczęściej stosuje się w recepturze kosmetyku kombinację filtrów 
chemicznych oraz fizycznych (mineralnych), co pozwala na uzyskanie 
szerszego zakresu ochrony przeciwsłonecznej.

Do receptury preparatów fotoprotekcyjnych coraz częściej wprowadza 
się substancje naturalne, które posiadają zdolność pochłaniania 
promieniowania UV. Ważną rolę odgrywają również przeciwutleniacze; 
neutralizują wolne rodniki, powstające pod wpływem UV, co powoduje 
ograniczenie uszkodzeń skóry.

W pracy przedstawiono składniki kosmetyków ochrony przeciwsłonecznej 
zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo ich stosowania.

Słowa kluczowe: kosmetyki ochrony przeciwsłonecznej, fotoprotekcja, filtry 
UV, filtry chemiczne, filtry mineralne, przeciwutleniacze
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	 Promieniowanie	ultrafioletowe	jest	jednym	z	naj
istotniejszych	czynników	środowiskowych,	wpływają
cych	na	wygląd	i	kondycję	skóry.	Zauważalną	reakcją	
skóry	na	promieniowanie	słoneczne	jest	jej	zaczerwie
nienie	oraz	powstawanie	opalenizny,	będącej	głównym	
mechanizmem	obronnym	organizmu	(melaniny	ab
sorbują	 promieniowanie	 ultrafioletowe).	 Odległymi	
skutkami	skumulowanego	działania	promieniowania	
UV	są:	fotostarzenie	skóry	oraz	stymulacja	rozwoju	
procesów	nowotworowych	[14].
	 W	 celu	 zmniejszenia	 niebezpieczeństwa	 zwią
zanego	 z	 negatywnym	 oddziaływaniem	 promieni	
słonecznych	 stosowane	 są	 preparaty	 kosmetyczne	
(nie	tylko	do	opalania,	ale	i	kremy	na	dzień),	które	

zawierają	tzw.	filtry	UV;	fizyczne	i	chemiczne	[59].	
Mechanizm	działania	filtrów	fizycznych	polega	głów
nie	na	zjawisku	odbijania	lub	rozpraszania	promieni	
słonecznych,	 natomiast	 filtry	 chemiczne	 wykazują	
zdolność	ich	absorbowania.	Do	receptury	preparatów	
fotoprotekcyjnych,	oprócz	syntetycznych	filtrów	UV,	
coraz	częściej	wprowadza	się	składniki	pochodzenia	
naturalnego,	 które	 posiadają	 zdolność	 pochłaniania	
promieniowania	UV.	Ważną	rolę	odgrywają	również	
wtórne	 substancje	 promieniochronne,	 tj.	 przeciw
utleniacze.	 Celem	 ich	 stosowania	 jest	 neutralizacja	
wolnych	rodników,	powstających	pod	wpływem	UV,	
co	powoduje	ograniczenie	uszkodzeń	skóry.	
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nowotworowych	 i	 nowotworowych	 skóry,	 eliminują	
lub	 opóźniają	 procesy	 związane	 z	 fotostarzeniem.	
Zasadnicze	składniki	preparatów	fotoprotekcyjnych	
stanowią	filtry	UV.	Są	to	substancje,	których	zadaniem	
jest	pochłanianie,	rozpraszanie	lub	odbijanie	promie
niowania	ultrafioletowego.	Ze	względu	na	mechanizm	
działania,	można	je	podzielić	na	dwie	podstawowe	gru
py:	filtry	fizyczne	oraz	filtry	chemiczne	[79,13].
	 Filtry	 UV	 należą	 do	 substancji,	 które	 powinny	
działać	wyłącznie	na	powierzchni	skóry.	Nie	powinny	
przekraczać	 granicy	 skóry	 właściwej	 i	 przenikać	 do	
krążenia	 ogólnego.	 Penetracja	 przezskórna	 filtrów	
związana	jest	między	innymi	z	ich	masą	cząsteczkową.	
Związki	o	dużych	cząsteczkach	posiadają	ograniczoną	
zdolność	penetracji	przezskórnej.	Istotne	jest	również,	
aby	preparaty	zawierające	substancje	promieniochron
ne	długo	utrzymywały	się	na	powierzchni	skóry	i	nie	
ulegały	szybkiemu	ścieraniu	[14].
	 Substancje	 promieniochronne	 powinny	 być	
stabilne,	 zarówno	 pod	 względem	 chemicznym	 jak	
i	fizycznym,	nielotne,	praktycznie	bezbarwne	i	bezza
pachowe.	Muszą	być	zgodne	z	pozostałymi	składnika
mi	receptury	kosmetycznej.	Nie	powinny	powodować	
reakcji	alergicznych.	
	 W	 Polsce	 obowiązuje	 „Lista	 substancji	 promie
niochronnych	dozwolonych	do	stosowania	w	kosme
tykach”	–	opublikowana	30	marca	2005	r.	[15]	wraz	
ze	zmianami	z	dnia	10	grudnia	2009	r.	[16].	

Filtry fizyczne (mineralne)

	 Do	filtrów	fizycznych	zalicza	się	barwne	pigmen
ty	 o	 wielkości	 cząstek	 200300	 µm	 oraz	 pigmenty	
mikronizowane	o	wielkości	cząstek	poniżej	100	nm.	
Pigmenty	 barwne,	 ze	 względu	 na	 znacznie	 większe	
cząstki,	 oprócz	 promieni	 ultrafioletowych	 rozpra
szają	także	światło	widzialne,	przez	co	pozostawiają	
na	powierzchni	skóry	białą	warstwę.	Dzięki	nowym	
technologiom	 wykorzystywanym	 w	 przemyśle	 kos
metycznym	problem	nieestetycznego	„bielenia	skóry”	
został	zniwelowany.	Zastosowano	proces	mikronizacji	
filtrów	mineralnych,	co	pozwoliło	na	uzyskanie	pożą
danej	estetyki	oraz	zwiększenia	działania	ochronnego	
preparatu.	 Z	 drugiej	 strony,	 małe	 rozmiary	 cząstek	
mogą	 powodować	 obniżenie	 stabilności	 produktu;	
wykazują	 tendencję	 do	 tworzenia	 większych	 agre
gatów;	zbrylają	się	tworząc	luki	w	jednolitym	filmie	
na	 powierzchni	 skóry,	 co	 prowadzi	 do	 obniżenia	
właściwości	 ochronnych	 produktu.	 Z	 tego	 względu	
w	recepturach	kosmetyków	zawierających	filtry	zmi
kronizowane	 dodatkowo	 wprowadza	 się	 substancje	
antyzbrylające	[17].
	 Najszersze	 zastosowanie	 wśród	 filtrów	 fizycz
nych	 znajdują	 ditlenek	 tytanu	 (TiO2)	 oraz	 tlenek	
cynku	(ZnO).	Należy	podkreślić,	iż	„Lista	substancji	

Działanie promieniowania UV na skórę

	 Promieniowanie	 UVB	 (o	 długości	 fali	 290320	
nm)	ulega	absorpcji	głównie	w	warstwie	rogowej	na
skórka,	jedynie	nieznaczna	jego	część	wnika	głębiej,	
do	 warstwy	 podstawnej.	 Działa	 powierzchownie,	
tj.	 głównie	 na	 keratynocyty,	 komórki	 Langerhansa	
i	melanocyty.	 Odpowiada	 za	 powstawanie	 rumie
nia	 i	 oparzenia	 słonecznego.	 Rumień	 związany	 jest	
z	rozszerzeniem	naczyń	włosowatych	skóry.	W	wyniku	
uwalniania	prostaglandyn	z	uszkodzonych	keratyno
cytów	dochodzi	do	powstawania	reakcji	zapalnej.
	 Promieniowanie	UVA	(o	długości	fali	320400	nm)	
penetruje	 głębiej,	 dociera	 aż	 do	 skóry	 właściwej.	
Wywiera	 dodatkowo	 wpływ	 na	 fibroblasty,	 komórki	
śródbłonka	naczyń	oraz	na	komórki	nacieku	zapalne
go.	Bierze	udział	w	powstawaniu	odczynów	fototok
sycznych	 i	 fotoalergicznych.	 Generuje	powstawanie	
wolnych	rodników,	degradujących	strukturę	kolagenu	
i	prowadzących	do	przedwczesnego	starzenia	się	skóry.	
Skóra	 traci	 elastyczność,	 zmniejsza	 się	 jej	 zdolność	
wiązania	wody,	tworzą	się	liczne	i	głębokie	zmarszczki.	
Może	także	dojść	do	uszkodzenia	naczyń	włosowatych	
i	zaburzeń	ukrwienia	skóry	[24,	78].	

Wpływ promieniowania UV na powstawanie 
nowotworów skóry

	 Promieniowanie	 ultrafioletowe	 bierze	 udział	
w	 inicjacji,	 promocji	 i	 progresji	 nowotworów	 skóry.	
Przewlekła	 ekspozycja	 na	 działanie	 promieni	 UV	
jest	 przyczyną	 zwiększonej	 częstości	 występowania	
czerniaka,	 a	 także	 innych	 nowotworów	 skóry:	 raka	
podstawnokomórkowego	 i	 kolczystkomórkowego.	
Wykazano,	 że	 ryzyko	 zachorowania	 na	 czerniaka	
zwiększa	się	ok.	dwukrotnie	w	przypadku	doznania	
25	oparzeń	słonecznych	przed	15	r.ż.	[10].
	 Promieniowanie	 UVB	 powoduje	 mutacje	 genu	
p53,	 prowadzące	 do	 zahamowania	 zależnej	 od	
tego	 białka	 kontroli	 cyklu	 komórkowego	 i	 naprawy	
uszkodzonego	 DNA.	 Pod	 wpływem	 UVA	 dochodzi	
w	naskórku	do	produkcji	reaktywnych	form	tlenu,	co	
może	 powodować	 zaburzenia	 homeostazy	 komórek	
naskórka	 i	 prowadzić	 do	 oksydacyjnych	 uszkodzeń	
białek,	 lipidów	 błon	 komórkowych	 oraz	 materiału	
genetycznego	[24,	78,	11].
	 Działanie	 immunosupresyjne	 promieniowania	
ultrafioletowego	jest	ważnym	mechanizmem	promu
jącym	rozwój	nowotworów	skóry	[12].

Charakterystyka filtrów UV stosowanych 
w kosmetykach

	 Zewnętrzną	ochronę	skóry	przed	negatywnymi	
skutkami	promieniowania	ultrafioletowego	zapewnia
ją	odpowiednie	preparaty	fotoprotekcyjne.	Kosmetyki	
te	stanowią	istotny	element	profilaktyki	stanów	przed
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promieniochronnych	 dozwolonych	 do	 stosowania	
w	kosmetykach”	[15]	zawiera	jedynie	ditlenek	tytanu,	
natomiast	tlenek	cynku	jest	powszechnie	stosowany	
jako	filtr	fizyczny	w	Stanach	Zjednoczonych	[5].

Ditlenek tytanu (INCI – International Nomenclature 
Cosmetic Ingredients: Titanium Dioxide)

	 Titanium	Dioxide	efektywnie	odbija	i	rozprasza	
promieniowanie	 UVB,	 zapewnia	 również	 dość	 wy
soką	 ochronę	 w	 zakresie	 UVA.	 Cząstki	 o	 wielkości	
100200	nm	 posiadają	 bardzo	 dobre	 właściwości	
kryjące.	 W	przypadku	 całkowitej	 przejrzystości	
preparatu,	 zastosowanie	 znajduje	 zmikronizowany	
ditlenek	tytanu,	o	średniej	wielkości	cząstek	poniżej	
100	nm.	Posiada	on	bardzo	słabe	właściwości	kryjące,	
nie	zmienia	barwy	preparatu	i	jego	odcienia.
	 Właściwości	adsorpcyjne	ditlenku	tytanu	powo
dują	stopniowe	zmiany	właściwości	produktu.	Dlatego	
cząstki	TiO2	modyfikuje	się	pokrywając	ich	powierzch
nię	 w	 procesie	 produkcyjnym	 tlenkiem	 krzemu	 lub	
glinu.	 W	 ten	 sposób	 zapobiega	 się	 także	 tworzeniu	
aglomeratów	[17].	
	 Po	ekspozycji	na	promieniowanie	UVA	nanocząst
ki	TiO2	indukowały	powstanie	wolnych	rodników	tle
nowych,	co	prowadziło	do	niszczenia	keratynocytów	
[18,	19].	Fotoreaktyność	nanocząstek	ditlenku	tytanu	
jest	minimalizowana	przez	otoczanie	ich	powierzchni	
silikonem	[7].
	 Badano	wpływ	odmiany	polimorficznej	ditlenku	
tytanu.	Wykazano,	że	anataz	o	wielkości	cząstek	po
niżej	100	nm	charakteryzuje	się	większą	toksycznoś
cią	niż	rutyl	ze	względu	na	właściwości	katalityczne	
oraz	dużą	reaktywność.	Dlatego	istnieją	wątpliwości	
dotyczące	bezpieczeństwa	stosowania	tego	składnika	
w	kosmetykach	 ochrony	 przeciwsłonecznej	 oraz	 in
nych	produktach	do	pielęgnacji	i	makeup	[20,	21].
	 Od	wielu	lat	toczą	się	dyskusje	dotyczące	kosme
tyków	z	filtrami	mineralnymi.	Opublikowano	wiele	
prac	 potwierdzających	 bezpieczeństwo	 stosowania	
filtrów	fizycznych	w	postaci	nanocząstek	ZnO	i	TiO2.	
Wykazano,	że	nanocząstki	nie	przenikają	poza	granice	
warstwy	rogowej,	czyli	do	żywych	warstw	naskórka.	
Inne	badania	wskazały,	że	mogą	się	one	kumulować	
w	mieszkach	 włosowych.	 Dane	 dotyczące	 toksycz
ności	sugerują,	że	nanocząstki	TiO2	i	ZnO	wykazują	
niską	toksyczność	układową	 i	 są	dobrze	tolerowane	
przez	skórę,	a	ich	stosowanie	nie	stwarza	zagrożenia	
dla	 zdrowia	 [2228].	 Ryzyko	 związane	 z	 większą	
możliwością	 przezskórnej	 penetracji	 nanocząstek	
dotyczy	 przede	 wszystkim	 małych	 dzieci	 (których	
skóra	jest	cieńsza	niż	u	dorosłych),	osób	z	dermato
zami	oraz	ludzi	starszych.	Należy	podkreślić,	iż	nadal	
prowadzone	są	badania	dotyczące	zdolności	penetra
cyjnych	nanocząstek	oraz	bezpieczeństwa	stosowania	

nanotechnologii	w	preparatach	stosowanych	na	skórę	
[29].

Filtry chemiczne

	 Związki	organiczne,	które	wykazują	zdolność	ab
sorbowania	promieniowania	ultrafioletowego,	należą	
do	różnych	klas	związków,	a	 ich	wspólną	cechą	 jest	
obecność	w	cząsteczce	licznych	wiązań	nienasyconych	
oraz	ugrupowań	zawierających	wolne	pary	elektronów.	
Pochłaniają	one	energię	światła	słonecznego,	zamie
niając	ją	w	energię	cieplną.	Filtry	chemiczne	są	klasy
fikowane	w	zależności	od	długości	fali	pochłanianego	
promieniowania	UV	[79].

Filtry UVB

	 Filtry	UVB	absorbują	promieniowanie	w	zakresie	
ok.	290320	nm.	Ich	maksymalny	poziom	pochłania
nia	powinien	obejmować	najsilniej	rumieniotwórcze	
promieniowanie	 UVB	 o	 długości	 fali	 308	 nm.	 Naj
częściej	stosowane	są	pochodne:	kwasu	paminoben
zoesowego,	kwasu	pmetoksycynamonowego,	kwasu	
salicylowego	oraz	kamfory.	

Pochodne kwasu p-aminobenzoesowego 

	 Kwas	paminobenzoesowy	(INCI:	PABA)	to	jeden	
z	najstarszych	chemicznych	filtrów	UV	–	opatentowa
ny	już	w	1943	r.	Został	wycofany	z	„Listy	substancji	
promieniochronnych	 dozwolonych	 do	 stosowania	
w	kosmetykach”	w	2009	r.	ze	względu	na	działania	
niepożądane	[16].	Stosowana	jest	obecnie	pochodna	
oksyetylenowa	PABA	(INCI:	PEG25	PABA)	o	właś
ciwościach	 hydrofilowych	 [15].	 Za	 pomocą	 wiązań	
wodorowych	substancja	wiąże	się	z	proteinami	kera
tynocytów.	Stabilne	połączenia	gwarantują	odporność	
podczas	kontaktu	skóry	z	wodą	oraz	podczas	mecha
nicznego	 ścierania.	 Szerokie	 zastosowanie	 znajduje	
ester	 oktylodimetylowy	 (INCI:	 Octyl	 Dimethyl	
PABA),	 o	 wysokim	 współczynniku	 absorpcji,	 który	
wykazuje	dobrą	stabilność	w	podwyższonej	tempera
turze	i	w	obecności	światła	[79].	
	 Pochodne	PABA	mogą	powodować	alergie.	Wyka
zano,	że	u	ok.	4%	populacji	związki	te	są	przyczyną	wy
stępowania	reakcji	fotoalergicznych.	Z	tego	względu	
ich	zastosowanie	zostało	obecnie	w	pewnym	stopniu	
ograniczone.	Istnieją	również	obawy	dotyczące	poten
cjalnego	działania	rakotwórczego	[30,	31].

Pochodne kwasu p-metoksycynamonowego

	 Pochodne	 kwasu	 pmetoksycynamonowego	
(INCI:	Octyl	Methoxycinnamate,	Isoamyl	pmetho
xycinnamate)	 są	 selektywnymi	 filtrami	 przeciwsło
necznymi;	 pochłaniają	 promieniowanie	 w	 wąskim	
zakresie,	 ale	 szczególnie	 intensywnie	 przy	 długości	
fali	 308	 nm.	 Są	 one	 bardzo	 dobrze	 tolerowane,	 nie	
wywołują	 podrażnień	 skóry.	 W	 ostatnim	 czasie	 ob
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serwuje	się	jednak	wzrost	liczby	alergii	na	te	związki,	
co	jest	spowodowane	coraz	szerszym	ich	stosowaniem	
w	kosmetykach	[32,	33].	Parsol	MCX	(INCI:	Octyl	
Methoxycinnamate)	 jest	 obecnie	 jednym	 z	 najbar
dziej	popularnych	filtrów	UVB;	praktycznie	zastąpił	
pochodne	PABA.	

Pochodne kwasu salicylowego

	 Do	 tej	 grupy	 filtrów	 należą:	 salicylan	 oktylu	
(INCI:	 Octyl	 Salicylate)	 oraz	 ester	 trimetylocyklo
heksylowy	(INCI:	Homosalate)	[15].	Salicylany	są	
stabilne.	Charakteryzują	się	niewysokim	współczyn
nikiem	absorpcji	(z	maksimum	przy	310	nm)	i	dlatego	
występują	 łącznie	 z	 innymi	 filtrami	 chemicznymi.	
Pochodne	kwasu	salicylowego	nie	penetrują	warstwy	
rogowej	naskórka	oraz	nie	wywołują	podrażnień	skóry.	
Występowanie	alergii	kontaktowej	zdarza	się	bardzo	
rzadko	[7,	3335].

Pochodne kamfory

	 Pochodne	kamfory	nie	są	stosowane	w	USA;	nie	
zostały	 zaakceptowane	 przez	 FDA	 (Food and Drug 
Administration).	 W	 Europie	 najczęściej	 występuje,	
znana	pod	nazwą	handlową	Eusolex	6300,	3(4me
tylobenzylideno)kamfora	(INCI:	4Methylbenzyli
dene	Camphor)	[15].	Pochodne	kamfory	są	bardzo	
stabilne	w	obecności	światła.	Rzadko	wywołują	reakcje	
alergiczne	[36].	
	 4Methylbenzylidene	 Camphor	 charakteryzuje	
się	silnym	działaniem	estrogenowym.	Ważne,	a	zara
zem	niepokojące,	są	wyniki	badań,	które	wykazały,	że	
związek	ten	przechodzi	do	mleka	matek	karmiących	
(które	stosują	kosmetyki	zawierające	ten	filtr	chemicz
ny),	 stanowiąc	 tym	 samym	 zagrożenie	 dla	 zdrowia	
niemowląt	[33].

Filtry UVA

	 Dostępnych	jest	niewiele	filtrów	pochłaniających	
tylko	promieniowanie	UVA	(320400	nm).	Należą	do	
nich:	pochodne	dibenzoilometanu	oraz	benzylideno
kamfory.
	 Butylometoksydibenzoilometan	 (INCI:	 Butyl	
Methoxydibenzoylomethane)	występuje	pod	nazwą	
handlową	Parsol	1789®	lub	Avobenzon.	Maksimum	
absorpcji	występuje	przy	355	nm.	Filtr	ten	wykazuje	
małą	 stabilność	 i	 może	 powodować	 fotoalergiczne	
zapalenia	skóry.	Zwykle	jest	stosowany	w	połączeniu	
z	filtrami	UVB,	np.	z	Oktokrylenem	lub	4Methylben
zilidene	Camphor,	co	zapobiega	degradacji	i	wzmacnia	
jego	zdolności	ochronne.	W	2007	r.	opracowano	sta
bilne	formy,	które	są	obecnie	powszechnie	stosowane	
(Helioplex	 Neutrogeny	 i	 Active	 Photobarrier	 Com
plex)	[7,15,17].
	 Pochodna	 benzylidenokamfory	 występuje	 pod	
nazwą	 handlową	 Mexoryl	 SX®	 (INCI:	 Terephtha

lylidene	 Dicamphor	 Sulfonic	 Acid).	 Związek	 ten	
jest	 bardzo	 stabilny	 i	 szczególnie	 skutecznie	 chroni	
przed	 krótszymi	 falami	 UVA	 (320340	 nm).	 Filtry	
typu	Mexoryl	opracowano	w	 latach	90.	w	 laborato
riach	L’Oreal	i	są	stosowane	tylko	w	produktach	firm	
należących	do	tego	koncernu	(m.in.	La	Roche	Posay,	
Vichy)	[7,	17].

Filtry szerokozakresowe (UVA + UVB)

	 Są	 to	 związki	 absorbujące	 promieniowanie	 sło
neczne	zarówno	w	zakresie	UVB	jak	i	UVA.	Należą	do	
nich	m.in.	benzofenony	oraz	fenylobenzotriazole.
	 Do	 stosowania	 w	 kosmetykach	 dopuszczone	 są	
trzy	 benzofenony	 (INCI:	 Benzophenone3,	 Ben
zophenone4,	 Benzophenone5)	 [15].	 Związki	 te	
posiadają	dwa	maksima	absorpcji,	przy	długości	fali	
ok.	300	nm	i	350	nm.	Powszechnie	używanym	filtrem	
z	tej	grupy	jest	benzofenon3	(INCI:	Benzophenone
3),	 syn.	 oksybenzon	 (Oxybenzone).	 Po	 ekspozycji	
na	 UV	 może	 stanowić	 czynnik	 o	 silnym	 działaniu	
alergizującym	i	fotoalergicznym.	Występuje	nie	tylko	
w	kosmetykach,	ale	także	m.in.	w	tkaninach,	tworzy
wach	sztucznych,	farbach.	Alergia	na	Benzophenone
3	została	potwierdzona	przez	testy	skórne.	Wykazano,	
że	związek	ten	wchłania	się	przez	skórę,	a	następnie	
jest	wydalany	z	moczem	[7,	33].
	 Tinosorb®M	 (INCI:	 Methylene	 BisBenzotria
zolyl	 Tetramethylbutylphenol)	 ma	 postać	 mikroni
zowanego	 filtra	 chemicznego.	 Łączy	 w	 sobie	 cechy	
filtrów	mineralnych	oraz	filtrów	chemicznych.	Dzięki	
zmikronizowanej	strukturze	rozprasza	 i	odbija	pro
mienie	 UV	 oraz	 pochłania	 energię	 promieniowania	
słonecznego.	 Substancja	 jest	 fotostabilna	 i	 ma	 dwa	
maksima	absorpcji;	w	zakresie	UVB	–	przy	306	nm	
oraz	w	zakresie	UVA	–	przy	348	nm.	Wielkość	cząstek,	
ok.	200	nm,	zmniejsza	ryzyko	penetracji	w	głąb	skóry	
i	wchłaniania	ogólnoustrojowego.	Tinosorb®S	(INCI:	
BisEthylhexyloxyphenol	 Methoxyphenyl	 Triazine)	
pochłania	 promieniowanie	 z	 zakresu	 280380	 nm,	
maksimum	absorpcji	występuje	przy	długości	fali	310	
i	343	nm	[17].	Są	to	stabilne	filtry,	które	nie	podraż
niają	skóry	oraz	nie	wywołują	reakcji	alergicznych.

Naturalne substancje promieniochronne 

	 W	ostatnim	czasie	zwiększa	się	zainteresowanie	
produktami	naturalnymi.	Dlatego	producenci	kosme
tyków	 starają	 się	 coraz	 częściej	 stosować	 substancje	
pochodzenia	 roślinnego,	 które	 posiadają	 zdolność	
pochłaniania	 promieniowania	 ultrafioletowego.	
Zwykle	mają	one	niewielkie	właściwości	fotoprotek
cyjne.	 Z	tego	 względu	 nie	 mogą	 stanowić	 podstawy	
preparatów	 o	wysokim	 współczynniku	 ochrony	
przeciwsłonecznej	 i	powinny	być	stosowane	 łącznie	
z	filtrami	mineralnymi	lub	chemicznymi.	Obecność	
naturalnych	substancji	fotoprotekcyjnych	jest	szcze
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gólnie	 pożądana	 w	 produktach	 przeznaczonych	 do	
codziennej	pielęgnacji.	Składniki	naturalne,	głównie	
roślinne,	zawierają	wiele	związków	aktywnych,	które	
korzystnie	wpływają	na	kondycję	skóry.	Mogą	nawet	
niwelować	późne	skutki	nadmiernej	ekspozycji	na	UV,	
takie	jak	kancerogeneza	czy	starzenie	się	skóry.
	 Zdolność	pochłaniania	promieniowania	ultrafiole
towego	charakteryzuje	wiele	naturalnych	składników	
kosmetyków;	masło	Shea	(INCI:	Butyrospermum	Par
kii	Butter)	otrzymywane	z	nasion	drzewa	masłowego	
(Vittelaria paradoxa),	masło	kakaowe	(INCI:	Theobro
ma	Cacao	Butter),	olej	arganowy	(Oleum Arganiae),	
makadamia	(Oleum Macadamiae),	sezamowy	(Oleum 
Sezami)	czy	awokado	(Oleum Perseae,	Avocado).	Właś
ciwości	fotoprotekcyjne	wykazują	ekstrakty	roślinne,	
m.in.	z	kocanki	piaskowej	(Helichrysum arenarium),	
rumianku	lekarskiego	(Chamomilla recutita),	kruszyny	
europejskiej	(Rhamnus frangula),	tarczycy	bajkalskiej	
(Scutellaria baicalensis),	z	zielonej	herbaty	(Thea sinen-
sis),	portulaki	pospolitej	(Portulaca oleracea),	pieprzu	
długiego	(Piper longum),	szafranu	(Crocus sativus)	oraz	
Aloe vera	[37,	38].

Wtóre substancje promieniochronne – 
przeciwutleniacze

	 Jednym	z	najbardziej	szkodliwych	skutków	dzia
łania	UV	jest	powstawanie	wolnych	rodników,	dlatego	
efektywnymi	 składnikami	 kosmetyków	 fotoprotek
cyjnych	są	przeciwutleniacze.	Substancje	neutralizu
jące	wolne	rodniki,	w	przeciwieństwie	do	filtrów	UV,	
powinny	wnikać	do	głębiej	położonych	warstw	skóry	
i	osiągać	tam	wysokie	stężenie.	Najczęściej	stosowane	
są	takie	antyoksydanty	jak	witaminy	E	i	C,	flawonoidy,	
koenzym	Q10	i βkaroten.	Witamina	E	w	preparatach	
kosmetycznych	występuje	zarówno	w	postaci	wolnego	
tokoferolu	jak	i	jego	estrów.	W	warunkach	silnej	eks
pozycji	na	promieniowanie	słoneczne	wolny	tokoferol	
wykazuje	ograniczoną	trwałość,	dlatego	w	produktach	
promieniochronnych	stosowany	jest	w	postaci	estrów	
np.	 octanu	 tokoferylu	 (INCI:	 Tocopheryl	 Acetate).	
Witaminę	C	stosuje	się	głównie	w	formie	dobrze	wni
kających	w	warstwę	rogową	pochodnych	lipofilowych,	
takich	 jak	 palmitynian	 askorbylu	 (INCI:	 Ascorbyl	
Palmitate)	[3940].	
	 Należy	 podkreślić,	 że	 ilość	 przeciwutleniaczy	
w	kosmetykach	 ochrony	 przeciwsłonecznej	 nie	 jest	
wystarczająca	 dla	 ochrony	 przed	 nadmierną	 ekspo

zycją	 na	 promieniowanie	 UV.	 Ponadto	 wchłanianie	
przez	skórę	jest	ograniczone.	Dlatego,	poza	stosowa
niem	zewnętrznym,	należy	uwzględnić	odpowiednią	
podaż	 antyoksydantów	 w	 diecie,	 która	 –	 także	 dla	
utrzymania	odpowiedniej	kondycji	skóry	–	powinna	
być	bogata	w	warzywa	i	owoce.

Podsumowanie

	 Kosmetyki	 fotoprotekcyjne	 stanowią	 istotny	
element	ochrony	organizmu	przed	negatywnym	dzia
łaniem	promieniowania	słonecznego.	Stosowanie	ich	
zmniejsza	ryzyko	wystąpienia	poparzeń	słonecznych,	
poważnych	dermatoz,	a	także	ogranicza	proces	foto
starzenia	się	skóry.	
	 Filtry	UV	to	tzw.	filtry	chemiczne,	które	efektyw
nie	absorbują	promieniowanie,	ale	ich	fotostabilność	
jest	często	ograniczona,	oraz	filtry	mineralne,	które	
wyróżniają	się	fotostabilnością,	ale	–	gdy	są	stosowane	
w	postaci	pigmentów,	powodują	„bielenie”	skóry,	na
tomiast	gdy	występują	w	formie	nanocząstek	–	istnieje	
ryzyko	związane	z	możliwością	ich	wchłaniania.	Filtry	
UV	powinny	działać	wyłącznie	na	powierzchni	skóry.	
Przenikanie	do	żywych	warstw	naskórka	jest	niepo
żądane,	 ponieważ	 przy	 wielokrotnym	 stosowaniu	
preparatu	na	duże	powierzchnie	ciała	istnieje	niebez
pieczeństwo	 wchłaniania	 znacznej	 ilości	 substancji.	
Zatem	w	przypadku	filtrów	mineralnych	warto	pre
ferować	większe	cząstki	w	kosmetykach	(które	„bielą”	
skórę),	zwłaszcza	jeżeli	mają	być	stosowane	u	małych	
dzieci	lub	u	osób	z	dermatozami.
	 Szczególnie	 korzystnym	 aspektem	 dotyczącym	
receptury	 kosmetyków	 ochrony	 przeciwsłonecznej	
jest	coraz	bardziej	popularne	stosowanie	naturalnych	
składników	 promieniochronnych,	 takich	 jak	 oleje	
i	ekstrakty	 roślinne,	które	wykazują	wiele	pozytyw
nych	 działań	 na	 skórę.	 Efektywnie	 działają	 także	
naturalne	 przeciwutleniacze,	 które	 są	 niezbędnymi	
składnikami	nie	tylko	preparatów	kosmetycznych,	ale	
i	naszej	diety.
	 Filtry	UV	coraz	częściej	znajdują	się	także	w	re
cepturach	 kosmetyków	 do	 codziennej	 pielęgnacji,	
dekoracyjnych	 oraz	 preparatów	 przeznaczonych	 do	
pielęgnacji	 włosów.	 Warto	 zatem	 dodać,	 że	 stosując	
kosmetyki	zgodnie	z	ich	przeznaczeniem	należy	zwró
cić	uwagę,	które	preparaty	powinny	być	aplikowane	
tylko	 na	 dzień	 –	 efektywnie	 chroniąc	 skórę	 przed	
nadmiarem	promieniowania	słonecznego.	
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