
Zaawansowane technologicznie liposomy bazują na biomimetycznej 
kompozycji fosfolipidów takich jak fosfatydylocholina i cholesterol. 
Tworzą one wieloblaszkową strukturę, kapsułkę, która chroni aktywne 
składniki wewnątrz przed utlenianiem, rozkładem oraz reakcjami z po-
zostałymi składnikami formulacji. Liposomy mogą być wykorzystywane 
w szerokim zakresie temperatur oraz pH. Dzięki systemowi inteligent-
nego uwalniania składniki aktywne wydostają się ze swoich kapsułek 
dokładnie tam, gdzie są potrzebne. 

Kwas kojowy to naturalna substancja aktywna, która hamuje produkcję 
melaniny, więc wykorzystywana jest do rozjaśniania skóry. Jednak ze 
względu na światłoczułość kwasu kojowego, wprowadzenie go bez-
pośrednio do formulacji może doprowadzić do jego szybkiej fotode-
gradacji, a co za tym idzie, utraty właściwości.  

W badaniach ex-vivo wykazano, że zastosowanie kremu z zawartością 
2,2% LIPOCLARE ponad ośmiokrotnie zwiększa poziom kwasu kojo-
wego w warstwie podstawnej naskórka: z 1,2 µg/cm² do 9,8 µg/cm² 
wolnego kwasu kojowego. Tymczasem inny test ex-vivo wykazał, że 
stężenie 2,22% LIPOCLARE jest w stanie zredukować ilość melaniny 
produkowanej pod wpływem promieniowania UV, podczas gdy odpo-
wiadająca temu stężeniu ilość wolnego kwasu kojowego (0,066%) nie 
wykazuje takiego działania.

INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Kojic Acid, Cho-
lesterol, Polysorbate-80, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Sodium 
Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

LIPOVIT zawiera 3% witaminy C oraz po 0,5% witamin A i E, których dob-
rze znane właściwości przeciwstarzeniowe są dodatkowo wzmacniane 
przez zamknięcie ich w liposomach. 

W badaniu ex-vivo wywołano oznaki przedwczesnego starzenia na eks-
plantach skóry przy użyciu kortykosteroidow. W przeciwieństwie do 
równoważnych stężeń wolnych witamin A, C i E, zastosowanie 2,5% 
LIPOVIT doprowadziło do znacznej redukcji utraty kolagenu wsku-
tek stymulacji kortykosteroidami. W kolejnym badaniu potwierdzono 
większą skuteczność surowca w redukcji poziomu wytwarzanych ROS 
pod wpływem promieniowania UV, w porównaniu do zastosowania tej 
samej ilości wolnych witamin ACE.

INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Sodium Ascorbyl 
Phosphate, Cholesterol, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Xanthan 
Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Retinol, nazywany powszechnie witaminą A, jest dobrze znaną subs-
tancją aktywną o działaniu przeciwstarzeniowym. Niestety zarówno 
retinol, jak i jego pochodne są wysoce światłoczułe oraz wrażliwe na 
działanie wysokich temperatur, więc należy je bezwzględnie chronić 
przed wpływem tych czynników.  

W teście ex-vivo wykazano, że LIPORETINOL powoduje zwiększenie po-
ziomu retinolu w warstwie podstawnej naskórka 12-krotnie bardziej niż 
zastosowanie tej samej ilości wolnego retinolu: z 0,4 µg/cm² do 5 µg/
cm². W przypadku eksplantów skóry z oznakami przedwczesnego sta-
rzenia wywołanymi stymulacją kortykosteroidami, zastosowanie 0,2% 
wolnego retinolu dało jedynie niewielki wzrost produkcji kolagenu. 
Tymczasem równoważna ilość surowca LIPORETINOL (6,66%) zdołała 
zrekompensować niemal cały efekt degradacji kolagenu wywołanej 
kortykosteroidami (zob. rysunek 1).

INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Retinyl Palmitate, 
Cholesterol, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

Proteoglikany są składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, w której 
łączą się w większe struktury z innymi proteoglikanami, glikozamino-
glikanami (tzw. GAG, jak na przykład kwas hialuronowy) oraz białkami 
macierzy zewnątrzkomórkowej (np.  kolagenem). Co więcej, wiemy że 
proteoglikany mogą stymulować syntezę kolagenu.

W eksplantach skóry poddanych działaniu kortykosteroidów, w celu 
wywołania oznak przedwczesnego starzenia, preparat z zawartością 
0,016% wolnych proteoglikanów nie zwiększył produkcji kolagenu, 
tymczasem równoważna ilość w preparatu z LIPOADVANCE (6,4%) 
zdołała w znacznym stopniu przeciwdziałać wywołanej wcześniej re-
dukcji kolagenu.

INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Cholesterol, So-
luble Proteoglycan, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.
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Rys. 1: Chociaż wolny retinol nie pobudza produkcji kolagenu, równoważ-
na ilość surowca LIPORETINOL prowadzi do znacznego zwiększenia jego 
syntezy.  
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LIPOCLARE, LIPOVIT, LIPORETINOL, LIPOADVANCE 
są produktami firmy Cobiosa.

NOWA SERIA SUROWCÓW LIPOSOMALNYCH 
Zaawansowana technologia enkapsulacji liposomalnej wykorzystana w pielęgnacji skóry 

beautycare 2020 – IMPAG CHEMICALS POLAND SP. Z O.O.  |  ul. Powązkowska 44c   |   01-797 Warszawa   |   info@impag.pl    |   www.impag.pl 




