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Nieprzyjazne dla skóry rąk 
są między innymi detergenty 
i woda. W wyniku ich działania 
z powierzchni rąk zostają usu-
nięte lipidy wchodzące w skład 
– i tak nie najlepszej – naturalnej 
warstwy ochronnej, może zmie-
niać się pH skóry i bardzo często 
zakłócona zostaje jej naturalna 
mikroflora. 

Negatywne skutki 
częstego mycia rąk…

W okresie pandemii myjemy 
ręce wielokrotnie częściej wodą 
z mydłem o zasadowym (nieko-
rzystnym dla skóry) pH. Już samo 
to wystarcza, żeby skóra stała się 
przesuszona.

Zmniejszenie ilości składników 
niezbędnych dla działania bariery 
lipidowej powoduje nadmierną 
utratę wody, a w konsekwencji 
negatywne skutki dla ogólnego 
stanu skóry. Utrudniona staje się 
synteza lipidów. Naskórek jest 
coraz cieńszy, mniej elastyczny, za-

burzeniu ulegają procesy rogowa-
cenia. Skóra staje się przesuszona, 
szorstka, ściągnięta, może poja-
wiać się uczucie pieczenia, miej-
scowe zaczerwieniania. Wszystko 
to sygnalizuje poważne uszkodze-
nie jej funkcji barierowych. 

W preparatach do dezynfekcji 
rąk wykorzystywane są alkohole 
etylowy i izopropylowy. Aby były 
efektywne, ich stężenie powinno 
wynosić 70 proc. Związki te działa-
ją silnie odtłuszczająco, powodują 
usuwanie płaszcza lipidowego na 
powierzchni rąk, wysuszają skórę 
i powodują dalsze tego konse-
kwencje. 

Aby je nieco złagodzić moż-
na po dezynfekcji zastosować 
preparat pielęgnacyjny. Alkohol 
po rozprowadzeniu na skórze 
bardzo szybko odparowuje z jej 
powierzchni, nie trzeba czekać 
z pielęgnacją, można od razu na-
wilżyć i natłuścić skórę. 

…i używania rękawiczek 

Stosowanie rękawiczek przez 
długi czas także może powodować 
niekorzystne zmiany skóry rąk. Pod 
warstwą lateksu następuje „roz-
pulchnienie” bariery zewnętrznej, 
ręce się „pocą”, następuje przyspie-
szona ucieczka wody. Przy długim 
używaniu rękawic i pracy w nich 
może następować uszkodzenie 
naskórka, podrażnienie skóry, 
swędzenie. 

Ratunek dla skóry

W preparatach do pielęgnacji 
przesuszonej skóry dłoni ważną 
rolę odgrywają surowce, które 
odbudowują jej naturalny płaszcz 
lipidowy i efektywnie chronią ją 
przed utratą wody. Najlepszym le-
karstwem dla suchej skóry nie jest 
sam tłuszcz, ale preparat w postaci 
emulsji, czyli krem. Zawarte w nim 
surowce nawilżają skórę w sposób 
pośredni, poprzez odtworzenie jej 
płaszcza lipidowego. Obniżają one 
tzw. współczynnik TEWL (Transepi-
dermal Water Loss), czyli naskór-
kowy ubytek wody i przywracają 
kwaśne pH skórze. 

Pośród składników prepara-
tów pielęgnacyjnych na uwagę 
zasługują oleje roślinne, szcze-
gólnie zawierające znaczne ilości 
tzw. niezbędnych, nienasyconych 
kwasów tłuszczowych NNKT. Za-
warte w nich składniki przywracają 
zakłóconą równowagę kwasowo-
-wodno-lipidową skóry, nadając jej 
kwaśne pH (~5,5). Przykładem są 
tu rodzime oleje: lniany, konopny, 
słonecznikowy, sojowy, z zarod-
ków pszenicznych, czy kukurydzy. 

Regeneracja

W intensywnie regenerujących 
preparatach dla skóry rąk mocno 
zniszczonych polecane są tłusz-
cze zawierające duże ilości kwasu 
γ-linolenowego (GLA), takie jak �

Skóra dłoni ulega niekorzystnym zmianom znacznie szybciej niż skóra innych 
części ciała. Jest ona wyposażona praktycznie wyłącznie w gruczoły potowe, 
nie posiada gruczołów łojowych. To powoduje, że jest słabo zabezpieczo-
na naturalną warstwą ochroną i jest szczególnie podatna na działanie wielu 
szkodliwych czynników zewnętrznych. 

Skóra dłoni – pielęgnacja 
w okresie pandemii 
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oleje z nasion wiesiołka, ogórecz-
nika czy czarnej porzeczki, a także 
oleje egzotyczne (rycynowy, mig-
dałowy, arganowy, makadamia) 
oraz masło shea, które ma działa-
nie kojące i regenerujące. 

Wyjątkowo efektywnym surow-
cem w przypadku suchej skóry 
rąk jest także lanolina. Istotnymi 
składnikami kosmetyków do rąk 
są również tzw. tłuszcze mineral-

W produktach do pielęgnacji skóry, 
nie tylko samych dłoni, można wyko-
rzystać także olejki eteryczne. Należy 
jednak pamiętać, że pod tą nazwą 
kryje się ściśle określona grupa su-
rowców.

Warto przypomnieć ich definicję. Zgodnie z wy-
tycznymi IFRA (International Fragrance Association) 
pod pojęciem olejku eterycznego rozumiemy mie-
szaninę wtórnych metabolitów roślin, pozyskiwaną 
z różnych ich części, na drodze destylacji z parą 
wodną. Wyjątek stanowią owoce cytrusowe, z których 
wydziela się tego typu surowce poprzez wyciskanie 
ich owocni. 

Komponenty te cechują się licznymi właściwościa-
mi terapeutycznymi, antyoksydacyjnymi, a także mają 
szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustro-
jowej. Znane są takie, które wykazują także działanie 
antywirusowe np. olejek drzewa herbacianego (Mela-
leuca Alternifolia Leaf Oil), czy należące do grupy tzw. 
olejków australijskich manuka (Leptospermum Sco-
parium Leaf Oil) i  kanuka (Kunzea Ericoides Leaf Oil). 

Przy stosowaniu olejków eterycznych trzeba 
pamiętać, że ze względu na ich bardzo dużą aktyw-
ność powinny być używane w postaci rozcieńczonej. 
W żadnym przypadku nie można ich stosować w czy-
stej formie. I tak na przykład, kiedy są stosowane 
bezpośrednio na skórę, ich ilość nie powinna przekro-
czyć 30 do 60 kropli na 100 ml nośnika. Warto także 
sprawdzić wcześniej, czy nie jesteśmy na konkretny 
olejek uczuleni. 

Co istotne, przy zakupie olejków eterycznych po-
winno się zachować dużą ostrożność. Istotna jest tu 
ich etykieta i pojawiające się na niej informacje. Orygi-
nalne surowce muszą posiadać nazwę, w tym również 
botaniczną rośliny, z której zostały otrzymane. 

Należy zwrócić uwagę również na fakt, iż olejki 
dobrej jakości na ogół nie są tanie. Z tego powodu 
niektóre z nich są rozcieńczane olejami roślinnymi lub 
alkoholem i w tej postaci sprzedawane. Mogą to być 
także układy syntetyczne, wyłącznie zapachem imitu-
jące prawdziwy olejek eteryczny. Czasami pojawia się 
określenie „naturalny olejek eteryczny” i to już budzi 
niepokój, ponieważ każdy olejek eteryczny, zgodny 
z podaną definicją jest pochodzenia naturalnego. 
Warto zatem kupować je w pewnych źródłach. 

Warto także podkreślić, że olejek eteryczny to nie 
jest to samo co olej. Nazwy te często traktowane są 
zamiennie, tymczasem są to zupełnie różne surow-
ce, pełniące w kosmetykach bardzo różne funkcje. 
Niejednokrotnie słyszymy w reklamach, jakim efek-
tywnym składnikiem produktu jest np. olejek jojoba. 
Niestety, taki surowiec nie istnieje, a w kosmetyce 
wykorzystywany jest wyłącznie olej jojoba. Surowiec 
ten ze względu na postać i właściwości najczęściej jest 
tak klasyfikowany, nawet w literaturze kosmetycznej, 
a co ciekawe to nie jest olej, ale jedyny stosowany 
w kosmetyce ciekły wosk. Warto o tych różnicach pa-
miętać. O ile oleje występują w składzie kosmetyków 
w znacznych ilościach, o tyle zawartość olejków jest 
zwykle mała, wynosząca poniżej 1 proc.

n Magdalena Sikora
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków

  c.d. na str. 36

�

Olejki eteryczne 
– co trzeba o nich wiedzieć

ne: wazelina, olej parafinowy czy 
parafina tworzące na powierzchni 
skóry barierę okluzyjną. Pełnią one 
funkcję swoistego „opatrunku”.

W preparatach do suchej skóry 
rąk niezbędne są także związki 
efektywnie zatrzymujące wodę 
tzw. humektanty (np. gliceryna, 
mocznik, kwas piroglutamino-
wy) czy ekstrakty roślinne, np. 
z aloesu. 

Ważne są także surowce łago-
dzące dysfunkcje towarzyszące 
suchej skórze. Na szczególną uwa-
gę zasługują tu np. D-pantenol, 
czy alantoina, które aktywizują 
podziały komórek, przyspieszają 
gojenie drobnych skaleczeń, ła-
godzą podrażnienia, zapobiegają 
swędzeniu skóry, nawilżają i zmięk-
czają naskórek. 
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Zabiegi domowe 

W przypadku skóry dłoni naj-
lepszym rozwiązaniem jest stoso-
wanie dobrych, tłustych kremów. 
Pielęgnację tę można wspomóc 
np. maseczką z zaparzonego, 
gęstego siemienia lnianego, oleju 
z żółtkiem i miodem, jogurtu. Takie 
domowe zabiegi, bez natłuszcze-
nia skóry i ochrony jej przed nad-
mierną utratą wody, nie przyniosą 
jednak długotrwałego efektu. 

Dłonie powinny być systema-
tycznie, szczególnie po każdym 
kontakcie z wodą i środkiem de-
zynfekującym, zabezpieczone 
odpowiednio dobranymi prepa-
ratami kosmetycznymi. Częściej 
myjemy, częściej pielęgnujemy. 

Od jakiegoś czasu obserwuje-
my stosowanie czystych olejów 
np. kokosowego czy oliwy z oli-
wek w zastępstwie kremu. Taka 
„naturalna pielęgnacja” ciągle jest 
polecana, choć na szczęście ta 

moda przemija. Oleje spożywcze 
różnią się jakością, posiadają różny 
termin ważności, łatwo jełczeją. 
Olej kokosowy ze względu na dużą 
zawartość kwasów nasyconych 
może źle wpływać na kondycję 
skóry. Ten sam surowiec w skła-
dzie kosmetyków, zemulgowany 
z innymi składnikami, sprawdza się 
bardzo dobrze. Sam niekoniecznie.

n Magdalena Sikora
Instytut Surowców Naturalnych 

i Kosmetyków

Dr inż. Hubert Antolak został 
doceniony za wyniki badań zwią-
zanych z izolowaniem bakterii 
Asaia spp. skażających smako-

we wody mineralne i napoje 
izotoniczne. Prace te prowadził 
w ramach projektu finansowa-
nego przez Narodowe Centrum 
Nauki, uzyskanego w konkursie 
Preludium.

– Interesowała mnie zdolność 
bakterii należących do rodzaju 
Asaia do tworzenia biofilmów oraz 
syntezowania związków barwnych 
(karotenoidów) i lotnych, które 
przyczyniają się do pogorszenia 
walorów sensorycznych produktów 
zanieczyszczonych tymi bakteriami 
– wyjaśnia laureat. –Szczepy Asaia 
spp. są stosunkowo mało wrażliwe 
na środki dezynfekcyjne stosowane 
w przemyśle napojów bezalkoholo-
wych, dlatego poszukuje się nowych 
rozwiązań recepturowych i tech-
nologicznych. Istotnym aspektem 
moich badań było zastosowanie na-
turalnych strategii zwalczania tych 
bakterii z wykorzystaniem ekstrak-

tów roślinnych i soków owocowych 
bogatych w związki bioaktywne, 
o właściwościach antydrobnoustro-
jowych i antyadhezyjnych. 

Dr inż. Hubert Antolak jest 
adiunktem w Instytucie Techno-
logii Fermentacji i Mikrobiologii 
na Wydziale Biotechnologii i Nauk 
o Żywności. Instytut ten jest jedną 
z niewielu jednostek naukowych 
na świecie zajmujących się tema-
tyką bakterii Asaia spp. Obecnie 
Hubert Antolak prowadzi bada-
nia mające na celu zastosowanie 
konsorcjów bakterii kwasu octo-
wego, bakterii kwasu mlekowego 
i drożdży do nowych napojów 
bezalkoholowych. 

Prywatnie Hubert Antolak jest 
miłośnikiem płyt winylowych, mu-
zyki jazzowej, fotografii i literatury 
kryminalnej.

n Ewa Chojnacka

Nagroda za zwalczanie bakterii
Dr inż. Hubert Antolak, młody naukowiec z Politechniki Łódzkiej otrzymał 
nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę doktorską 
Bakterie Asaia spp. jako nowe zanieczyszczenie napojów funkcjonalnych oraz  
8 artykułów związanych tematycznie z tą rozprawą.
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