
Pod koniec kwietnia 2016 roku tlenek cynku został oficjalnie za-
twierdzony w Unii Europejskiej jako filtr UV w produktach  kosme-
tycznych, poprzez włączenie go do załącznika VI rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, dotyczącego 
produktów kosmetycznych. Zarówno postać non-nano jak i wersja 
nano są wymienione w załączniku VI, w którym zdefiniowano kryte-
ria dotyczące właściwości fizykochemicznych produktu, takich jak: 
czystość, struktura, wygląd fizyczny, wielkość cząsteczek, rozpusz-
czalność w wodzie i możliwe substancje powłokowe. 

Tlenek cynku jest mineralnym filtrem UV o szerokim spektrum 
ochrony, który pochłania zarówno promienie UVB jak i UVA. Stanowi 
mineralną alternatywę dla organicznych filtrów UVA, szczególnie ze 
względu na jego wysoką ochronę w zakresie UVA. Jako filtr o szero-
kim spektrum może być stosowany samodzielnie, do produkcji 100% 
naturalnych formulacji lub w połączeniu z filtrami organicznymi. 
Cechuje się wysoką fotostabilnością i nie traci swoich właściwości 
podczas ekspozycji na promienie słoneczne. Filtry oparte na tlenku 
cynku są dobrze tolerowane przez skórę, nie powodują podrażnień  
i nie narażają jej na jakąkolwiek reakcję alergiczną. Dlatego też na-
dają się do pielęgnacji wrażliwej skóry a także pielęgnacji skóry nie-
mowląt i małych dzieci.

Filtry mineralne oparte na tlenku cynku, produkowane przez na-
szego koreańskiego partnera – firmę SUNJIN BEAUTY SCIENCE, są 
dostępne zarówno w formach non-nano jak i nano. Portfolio pro-
duktowe obejmuje tlenek cynku nie tylko w czystej postaci, ale 
również modyfikowany powierzchniowo za pomocą różnych sub-
stancji powłokowych. Ściśle kontrolowana wielkość cząstek oraz 
modyfikacja powierzchniowa gwarantuje skuteczną ochronę przed 
promieniowaniem UV oraz dobrą stabilność w formulacjach. Filtry 
te są również dostępne w formie dyspersji, w których  tlenek cynku 
jest już równomiernie rozproszony, zapewniając optymalny poziom 
stabilności, transparentności oraz ochrony UV.
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Produkt Postać INCI Rozmiar 
cząstek Właściwości

SUNZnO proszek Zinc Oxide 150 nm • ZnO niepowlekany

• Zgodność z COSMOS

• Dyspersja w fazie wodnej

SUNZnO-SA proszek Zinc Oxide (and) 
Stearic Acid

150 nm • ZnO modyfikowany powierzchniowo 
za pomocą kwasu stearynowego

• Zgodność z COSMOS

• Dyspersja w fazie olejowej

SUNZnO-
OLEO 200

proszek Zinc Oxide (and) 
Cetyl Alcohol

200 nm • ZnO modyfikowany powierzchniowo 
za pomocą alkoholu cetylowego

• Zgodność z COSMOS

• Dyspersja w fazie olejowej

• Zapewnia większą transparentność 
formulacji

COSMOS-Z75 dyspersja Zinc Oxide (and) 
Dicaprylyl Carbonate 
(and) Polyhydroxy 
Stearic Acid (and) 
Stearic Acid

150 nm • Dyspersja filtra SUNZnO-SA  
w węglanie dikaprylowym

• Zawiera od 60% do 70% ZnO

• Zgodność z COSMOS

• Dyspersja w fazie olejowej

Produkt Postać INCI Rozmiar 
cząstek Właściwości

SUNZnO-NAS proszek Zinc Oxide (and)  
Triethoxycaprylyl-
silane

40 nm • ZnO modyfikowany powierzchniowo 
za pomocą powłoki alkilosilanowej

• Spełnia kryteria opublikowane przez 
SCCS

• Dyspersja w fazie olejowej

• Zapewnia większą transparentność 
formulacji

SUNCLEAR 
Z60CO

dyspersja Zinc Oxide (and) 
Cyclopentasiloxane  
(and) PEG-9 
Polydimethylsiloxy-
ethyl-Dimethicone 
(and) Triethoxycapry-
lylsilane

40 nm • Dyspersja filtra SUNZnO-NAS

• Zawiera od 55% do 60% ZnO. 

• Spełnia kryteria opublikowane przez 
SCCS

• Dyspersja w fazie olejowej

Non-nano ZnO

Nano ZnO
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