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Temat: Składniki kosmetyków.  
 
Po tej lekcji, każdy uczeń powinien wiedzieć co to są kosmetyki, jakie mają oznaczenia, jaką pełnią rolę i funkcję.  
Kosmetyki wpływają na skórę człowieka. Każda warstwa skóry ma inną zdolność wiązania wody.  
Zadaniem kosmetyków jest chronić skórę i utrzymywać ją w takim stanie, by mogła pełnić swoją rolę. Należy pamiętać, że 
każdy z nas może mieć lekko inną skórę. Jeden może mieć skórę suchą lub tłustą drugi skórę mieszaną. Kosmetyki z tego 
względu możemy podzielić na różne rodzaje a przez to ich funkcje są różne.  
 
Proszę o dokonanie analizy funkcji i rodzajów kosmetyków, napisanie co to są kosmetyki jako notatkę do zeszytu oraz 
wykonanie zadania 1.  
 
 
 

1. Dokonaj analizy składu kremu (skorzystaj z  tabeli Wybrane oznaczenia INCI kosmetyków oraz Internetu). Wypisz 
polskie nazwy składników tego kosmetyku obok ich funkcji. 

 

    Skład:  Aqua, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Stearic Acid, Stearyl Alcohol, Cetyl 
Alcohol, Cera Microcristallina, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Coco- 
-Glycerides, Calendula Officinalis Extract, Glucose, Lanolin Alcohol, 
Dimethicone, Sodium Carbomer, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Parfum.  
 

Emulgator: ___________________________________________________________________________________________ 

Składnik czynny: ______________________________________________________________________________________ 

Konserwant: __________________________________________________________________________________________ 

Barwnik: _____________________________________________________________________________________________ 

Składnik kompozycji zapachowej: _________________________________________________________________________ 

Załącznik nr 2 
 
Wybrane oznaczenia INCI składników kosmetyków 
 

Rodzaj składnika Nazwa wg systemu INCI Nazwa polska Funkcja 
 

Składniki bazowe 
Aqua woda rozpuszczalnik 

Alcohol alkohol rozpuszczalnik 
 

Składniki aktywne 

Sodium Palmate palmitynian sodu myjąca 
Calendula Officinalis Extract nagietek lekarski działa przeciwzapalnie 

Glycerin gliceryna nawilżająca 
Glucose glukoza nawilżająca 

Paraffinum Liquidum olej parafinowy natłuszczająca 
Panthenol pantenol działa przeciwzapalnie 
Allantoin alantoina działa przeciwzapalnie 

Retinyl Palmitate palmitynian retinylu przeciwzmarszczkowa 
Decyl Oleate oleinian decylu natłuszczająca 
Shea butter masło shea wygładzająca, zmiękczająca 

Glicine Soya Oil olej sojowy zapobiega przebarwieniom 
Sodium Hyaluronate hialuronian sodu nawilżająca 

Hyaluronian Acid kwas hialuronowy nawilżająca 
Butylene Glycol glikol butylenowy nawilżająca 

Tocopherol / Tocopheryl acetate tokoferol/ octan tokoferolu przeciwutleniająca 
 

Składniki dodatkowe 

PEG-35 Castor Oil olej rycynowy emulgator 
Cera Microcristallina wosk mikrokrystaliczny konsystencjotwórcza 

Hydrogenated Coco-Glycerides 
uwodnione glicerydy 

kokosowe 
konsystencjotwórcza 

Dimethicone silikon 
ułatwia rozprowadzanie 

preparatu 
Paraffin parafina stała konsystencjotwórcza 

Stearic Acid kwas stearynowy konsystencjotwórcza 
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Cetyl Alcohol alkohol cetylowy konsystencjotwórcza 
Glyceryl Stearate stearynian glicerolu emulgator 
Lanolin Alcohol alkohol lanolinowy emulgator 
Polysorbate -85 polisorbat emulgator 

PEG-100 Stearate 
pochodna glikolu 
polietylenowego 

emulgator 

PEG-35 Castor Oil 
pochodna glikolu 
polietylenowego 

emulgator 

Stearyl Alcohol alkohol stearylowy konsystencjotwórcza 
Sodium Carbomer polimer kwasu akrylowego konsystencjotwórcza 

Cera Alba wosk pszczeli konsystencjotwórcza 
Phenoxyethanol fenoksyetanol  konserwant 

Metylisothiazolinae metyloizotiazolinon konserwant 
Octyldodecanol oktylododekanol emulgator 
Methylparaben metyloparaben konserwant 
Propylparaben propyloparaben konserwant 

Titanium Dioxide dwutlenek tytanu barwnik 
Limonen limonen zapachowa 
Geraniol geraniol zapachowa 

Citronellal cytronelal zapachowa 
Benzyl benzoate benzoesan benzylu zapachowa 

Linalool linalol zapachowa 
Magnesium Sulfate siarczan(VI) magnezu stabilizator emulsji 
Cinnamyl Alcohol alkohol cynamonowy zapachowy 

Aluminum Stearates stearynian glinu stabilizator emulsji 
Citric Acid kwas cytrynowy stabilizator emulsji 

 
 
 
 


