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Przez lata naukowcy i specjaliści w dziedzinie dermatologii kładli bardzo duży na-
cisk na uświadomienie konsumentom, jak istotną rolę dla zdrowia naszej skóry od-
grywa ochrona przed promieniowaniem UV, i jakie konsekwencje niesie za sobą jej 
brak. W dużej mierze starania te odniosły swój sukces.

Obecnie konsumenci poszukują efektywnych i multifunkcjonalnych rozwiązań, 
które pomogą im jak najlepiej dbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Przykła-
dają więcej uwagi ochronie skóry przed szkodliwym promieniowaniem ultrafiole-
towym, nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów i kąpieli słonecznych, ale także w 
życiu codziennym.

Współcześnie większość dostępnych na rynku kosmetyków do pielęgnacji twarzy, 
a także produktów do makijażu, zawiera w swoim składzie filtry słoneczne, które za-
pobiegają negatywnym wpływom promieniowania UV, a tym samym fotostarzeniu 
skóry.

Jednak promieniowanie UV to nie jedyny czynnik, który zagraża naszemu zdrowiu 
i negatywnie wpływa na kondycję naszej skóry, pozbawiając ją naturalnego blasku, 
jędrności i elastyczności.

Aktualnie musimy zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem jakie stanowią zanieczysz-
czenia powietrza, które tuż po promieniowaniu UV, uważane są za największego 
wroga zdrowej skóry.

Do najbardziej niebezpiecznych składników zanieczyszczonego powietrza należą 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (z ang. PAH – polycyclic aromatic 
hydrocarbons), które generowane są przede wszystkim przez spaliny, dym papiero-
sowy, oraz  emisje zanieczyszczeń ze spalania węgla.
Istotnym składnikiem zanieczyszczeń powietrza  są również cząsteczki PM 2,5.

PM 2,5 to pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm. Jest to mieszanina or-
ganicznych i nieorganicznych składników oraz związków metali ciężkich o różnych 
rozmiarach i kształtach. 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH), osiadają  na powierzchni 
cząsteczek pyłu i w ten sposób przemieszczają się. Mogą osadzać się na skórze i 
włosach, a także przenikać do organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Czą-
steczki te przenoszone są razem z innymi pyłami zawieszonymi, takimi jak PM10, 
do których zaliczamy kurz czy  pyłki. Wiele pyłów jest również przenoszonych przez 
wiatr wraz z piaskiem.

Cząsteczki PM 2,5 indukują powstawanie reaktywnych form tlenu (ROS), a co za 
tym idzie stresu oksydacyjnego. W konsekwencji wywołują mutacje DNA, stymulują 
uwalnianie MMP i czynników prozapalnych, przyczyniają się do zaburzenia mela-
nogenezy i powodują peroksydację lipidów. W efekcie powodują zewnątrzpochod-
ne starzenie się skóry. Pojawiają się zmarszczki, plamy pigmentacyjne, skóra zostaje 
pozbawiona swojego naturalnego blasku, jest przesuszona i matowa.

W odpowiedzi na silnie rozwijający się trend „anti- pollution”, producenci surowców 
kosmetycznych prześcigają się w opracowywaniu skutecznych składników, które 
będą swego rodzaju tarczą obronną dla naszej skóry.

Wielkomiejskie życie 
Ochrona przed zanieczyszczeniami środowiska



PURISOFT™ / PURICARE™
Proteiny o charakterze kationowym, pozyskiwane z nasion afrykańskiego drzewa 
Moringa Olifera. Przez rdzennych mieszkańców nasiona te były wykorzystywane do 
oczyszczania wody pitnej. Jego działanie jest zbliżone do efektu lotosu polegające-
go na samooczyszczaniu się powierzchni. 

Purisoft™ /Puricare™ działa dwukierunkowo:
• Chroni skórę i włosy przed negatywnym działaniem środowiskowych czynni-

ków zewnętrznych (pył zawieszony, metale ciężkie, wolne rodniki), dzięki czemu 
wspomaga odporność komórek na stres oksydacyjny.

• Dzięki obecności protein kationowych, tworzy powłokę ochronną na powierzch-
ni skóry i włosów, odpychając cząsteczki pyłu. Tym samym ułatwia usuwanie za-
nieczyszczeń ze skóry i włosów oraz zapobiega „wchłanianiu” nieprzyjemnych 
zapachów (na włosach).
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PURISOFT™ LS 9726 / PURICARE™ LS 9727
INCI: Water (and) Glycerin (and) Moringa Pterygosperma Seed Extract
Postać: Żółta ciecz
Konserwant: Phenoxyethanol
Zalecane stężenie: 1 – 3% / 2 – 4%

Wielkomiejskie życie 
Ochrona przed zanieczyszczeniami środowiska

Rys. 1. Ochrona przed osiadaniem zanieczyszczeń na powierzchni skóry i włosów

PHYTOVIE ®  DEFENSE
PhytoVie® Defense to biodegradowalny, naturalny kopolimer pozyskiwany z oleju 
tungowego i oleju rzepakowego. Ze względu na właściwości filmotwórcze, chroni 
skórę przed podrażnieniem wywołanym przez szkodliwe czynniki zewnętrzne, któ-
re mogą przyczyniać się do uszkodzenia bariery naskórkowej, powstawania reakcji 
alergicznych, a także tworzenia reaktywnych form tlenu (ROS). Surowiec poprawia 
wodoodporność i podwyższa wartość SPF formulacji. Dzięki ograniczeniu transe-
pidermalnej utraty wody, zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry. Wydłuża czas 
retencji zapachu na skórze i poprawia właściwości sensoryczne emulsji.

Najnowsze badania potwierdzają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami 
środowiskowymi. PhytoVie® Defense ogranicza przyczepność szkodliwych sub-
stancji do skóry oraz ułatwia jej  oczyszczanie, dzięki czemu staje się ono bardziej 
efektywne. 
PhytoVie® Defense tworzy tarczę ochronną dla naszej skóry i zapobiega niekorzyst-
nym zmianom prowadzącym do przedwczesnego starzenia.
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PHYTOVIE® DEFENSE
INCI: Brassica Camestris/Aleurites Fordi Oil Copolymer
Postać: Żółta ciecz
Konserwant: Brak
Zalecane stężenie: skóra: 1 – 10%; włosy: 1 – 5%

 

PURISOFT™ LS 9836
INCI: Moringa Pterygosperma Seed Extract (and) Maltodextrin
Postać: Beżowy proszek
Konserwant: Brak
Zalecane stężenie: 0,02 – 0,06%
Ecocert – zgodny

Wielkomiejskie życie 
Ochrona przed zanieczyszczeniami środowiska

Ochrona przed zanieczyszczeniami – testy kliniczne

Rys. 2. Ułatwianie usuwania zanieczyszczeń i ograniczenie przylegania czasteczek bru-
du na powierzchni skóry.

ARGANYL™
Arganyl™ to ekstrakt z liści drzewa arganowego obniżający aktywność kolagenazy i 
metaloproteinaz, dzięki czemu chroni skórę przed niekorzystnym działaniem stresu 
oksydacyjnego, powstającego na skutek działania promieniowania UV oraz zanie-
czyszczeń powietrza. Przeprowadzone badania in vitro na keratynocytach, potwier-
dzają ograniczenie powstawania reaktywnych form tlenu (ROS) o 25% w przypad-
ku ekspozycji na PM 2,5 oraz ograniczenie peroksydacji lipidów przy ekspozycji na 
benzo[a]piren (B[a]P) i promieniowanie UVA o 31%. Skuteczność działania surowca 
potwierdzona została w testach in vivo prowadzonych przez 15 dni na grupie 21 
panelistów w wieku od 21 do 43 lat. Przeprowadzone badania potwierdzają także 
wpływ Arganyl™ na spowolnienie procesu glikacji i tym samym ograniczenie sta-
rzenie się skóry.
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ARGANYL™ LS 9781
INCI: Water (and) Glycerin (and) Argania Spinosa Extract
Postać: Brązowa ciecz
Konserwant: Phenoxyethanol
Zalecane stężenie: 1 – 3%

 

ARGANYL™ PW LS 9830
INCI: Water (and) Glycerin (and) Argania Spinosa Extract
Postać: Brunatnożółty proszek
Konserwant: Brak
Zalecane stężenie: 0,07 – 0,21%
Ecocert – zgodny
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Statistics: geometric mean +- SEM on 21 volunteers
Paired Student’s t test on logarithm of data NS: not significant - (°) p<0.1
close to significance - (*) p<0.05 - (**) p<0.01 - (***) p<0.001 - (****)
p<0.0001

Rys. 3. Potencjał antyoksydacyjny – badania kliniczne

Chemiluminescencja wywołana UV (ICL-S)-potencjał antyoksydacyjny – testy 
kliniczne


