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KOSMETYKI | CZY SĄ NIEZBĘDNE?
Cosmetics. Our Essentials for Daily Life

• Zlecający | Cosmetics Europe - The Personal Care Association

• Tytuł | Cosmetics. Our Essentials for Daily Life

European Consumer Perception Study 2022 

• Cel | postrzeganie przez konsumentów kosmetyków i produktów 
higieny osobistej 

• Grupa badawcza | ponad 6 000 konsumentów, 10 rynków: Bułgaria, Dania, Francja, 
Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Polska

• Wyniki dla Polski | wartości nieznacznie wyższe od średnich wyników 
europejskich



WNIOSKI Z BADANIA



KOSMETYKI | CZY SĄ NIEZBĘDNE?
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KOSMETYKI | CZY SĄ NIEZBĘDNE?

Polscy konsumenci 

• używają średnio 8,7 produktów dziennie i 13,2 tygodniowo

• 79% wskazuje, że kosmetyki są ważne lub bardzo ważne w ich codziennym życiu

• pielęgnacja jamy ustnej i ciała znalazła się na szczycie listy z 93% konsumentów uznających ją za 
ważną lub bardzo ważną, pielęgnacja włosów i skóry (86%)

• 92% przyznaje, że produkty do pielęgnacji ciała i kosmetyki są skuteczne w zapewnieniu ich higieny 
osobistej

• 87% osób przyznaje, że kosmetyki wpływają na jakość ich życia, 84% - są ważne do budowania poczucia 
własnej wartości

• 80% polskich konsumentów uważa, że kosmetyki i produkty do higieny osobistej mają znaczenie dla 
tego, jak są postrzegani przez innych
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WŁOSY – BUDOWA



CZY WIESZ, ŻE….

• człowiek ma na głowie od 85 do 140 tysięcy włosów

o włosy rude: 85 - 95 tysięcy

o włosy blond: 130 - 140 tysięcy

• ilość włosów, kolor, wygląd – cechy warunkowane 
genetycznie

• szybkość wzrostu włosów: 1 - 1.5 cm/m-c

• długość życia włosa: 2 - 6 lat

o po wypadnięciu starego włosa, nowy wyrasta z tego 
samego mieszka włosowego

• dziennie tracimy od 30 do 100 włosów



• suma średniego dziennego przyrostu wszystkich 
włosów na głowie to około 30 m

• suma średniego miesięcznego przyrostu wszystkich 
włosów na głowie wynosi około 1 km

CZY WIESZ, ŻE….



BUDOWA WŁOSA

• umieszczony w mieszku włosowym

• składa się z korzenia i trzonu włosa 
(martwej łodygi)

• w macierzy – namnażanie aktywnych 
komórek

• brodawka – wklęsła, dolna powierzchnia 
cebulki włosa – odżywianie i dotlenianie 
cebulki przez naczynia krwionośne

• zniszczenie brodawki – utrata włosa
źródło: https://przeszczep-wlosow-artas.pl/budowa-wlosa/



KORZEŃ WŁOSA

włos

powierzchnia 
skóry

łój skórny

mieszek 
włosowy

gruczoł łojowy

źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=467313

• złożony z silnie zakotwiczonej w mieszku 
włosowym opuszki

• tkwi ukośnie w skórze

• mięsień przywłośny – podnosi włos 
(strach, zimno)

• dolna część mieszka włosowego – strefa 
intensywnych podziałów komórkowych

• gruczoły łojowe:

o położone nad mięśniem przywłośnym

o ułożone w grono

o wydzielają sebum



ŁODYGA WŁOSA

• osłonka zewnętrzna (cuticulum):

o 5-10 warstw bezbarwnych, płaskich łusek 
keratyny, ułożonych dachówkowato, 
otaczających warstwę korową

o łuski definiują porowatość włosa

• cement komórkowy:

o chroni wnętrze łodygi przed zniszczeniem
i utratą wody

o zbudowany z ceramidów, kwasów 
tłuszczowych i węglowodanów

źródło: https://przeszczep-wlosow-artas.pl/budowa-wlosa/



ŁODYGA WŁOSA

• warstwa korowa (cortex):

o stanowi średnio 80% przeciętnego włosa

o włóknista struktura złożona z 
keratynowych mikrofibrylli

o odpowiada za elastyczność i odporność 
włosów, ich nawilżenie, kształt i kolor

• warstwa rdzeniowa (medulla):

o występuje we włosach grubych, nie 
występuje w cienkich i bardzo cienkich

o zlokalizowana w osi włosa źródło: https://przeszczep-wlosow-artas.pl/budowa-wlosa/



WARSTWA KOROWA

Pomiędzy włóknami (fibryllami):

• matrix – bezpostaciowa substancja 
wzmacniająca spoistość fibrylli

• matrix pochłania wodę lepiej niż 
fibrylle

• melaniny nadające włosom barwę

o feomelaniny – żółtoczerwone

o eumelaniny – czarnobrązowe

źródło: https://nanoil.pl/blog/post/anatomia-wlosa-czesc-2-budowa-wlosa-

wlasciwego?uid=8885.600000143051



KERATYNA – PODSTAWOWY BUDULEC WŁOSA

• twarde, spoiste białko o włókienkowej 
strukturze

• powstaje na skutek rogowacenia 
naskórka

• złożona z ok. 18 aminokwasów, w tym
m.in. cystyna i metionina

• zapewnia włosom wytrzymałość, 
sprężystość, odporność na działanie 
czynników zewnętrznych

źródło: https://nanoil.pl/blog/post/anatomia-wlosa-czesc-2-budowa-wlosa-

wlasciwego?uid=8885.600000143051



FAZY WZROSTU WŁOSA

1. Faza wzrostu - anagen

• 2 - 6 lat

• 80 - 90% włosów w tej fazie

2. Faza przejściowa - katagen

• do 2 - 3 tygodni

• 1 - 3% włosów

• zahamowanie wzrostu, zmiany w budowie mieszka

3. Faza spoczynku - telogen

• do 3 - 4 miesięcy 

• 15 - 20% włosów

• całkowite oderwanie cebulki od brodawki



STARZENIE SIĘ WŁOSA

Z upływem czasu:

• siwienie włosa – w melanocytach powstaje 
coraz mniej barwnika

• zmniejszenie średnicy włosa – pocienienie

• nadmierne wypadanie włosów

• podłoże hormonalne

• czynniki zewnętrzne – m.in. promieniowanie UV

• wolne rodniki

• zaburzenia metaboliczne

• problemy z krążeniem

GENY!



ZNACZENIE WODY

• odpowiednia ilość wody – warunek niezbędny do zachowania 
miękkości i sprężystości włosów

• włos wyschnięty – łamliwy, sztywny

• włos zbyt wilgotny – wiotki, brak sprężystości

• woda – przyczyna zwiększenia średnicy włosa

• włos wiąże wodę z otoczenia (do 30% masy własnej)

• sebum – ochrona włosa przed nadmierną utratą wody



• ekspozycja na promieniowanie UV

o melanina - naturalna ochrona przed 
promieniowaniem UV  (włosy ciemne –
bardziej odporne)

• źle przeprowadzone zabiegi fryzjerskie – zmiana
struktury chemicznej włosa:

o rozjaśnianie

o barwienie

• zanieczyszczenie środowiska – spaliny 
samochodowe

• uszkodzenia mechaniczne

ZNISZCZENIE WŁOSA



NADMIERNE WYPADANIE WŁOSÓW

przyczyny:

• zmiany hormonalne

• ostry i przewlekły stres – kortyzol 

• nieprawidłowa dieta – brak dostarczanych do 
macierzy włosa składników odżywczych i 
budulcowych

• nieodpowiednio wykonane zabiegi fryzjerskie

bardzo ważne jest przestrzeganie 

zaleceń producenta podanych na 

etykiecie produktu



WPŁYW PROMIENIOWANIA UV

• działanie destrukcyjne

• powstawanie w strukturach włosa
wolnych rodników

• uszkodzenia w obrębie keratyny

• naturalna ochrona włosa – melanina

• włosy rozjaśniane – większe narażenie
na uszkodzenia
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WŁOSY – PIELĘGNACJA



JAK UTRZYMAĆ WŁOSY W DOBREJ KONDYCJI?

1. MYCIE
(usuwanie nadmiaru 

sebum, kurzu)

2. KONDYCJONOWANIE
(nietrwałe, efekt 
natychmiastowy)

3. REGENERACJA
(trwała, efekt 

stopniowy)



DOBRY SZAMPON, CZYLI JAKI?

• podstawowa rola | ma usuwać zanieczyszczenia, 
które znajdują się na włosach: sebum (łój), pot, martwe 
komórki naskórka, a także resztki preparatów 
kosmetycznych (lakierów, żeli, wosków, pianek, itp.)

• jak wybrać? | dopasuj nie tylko do rodzaju włosów, 
ale także do potrzeb skóry głowy

• skórę głowy myjemy zawsze 2 razy

• po każdym myciu głowy i włosów, nakładamy odżywkę, 
która zabezpiecza włos przed uszkodzeniami



DOBRY SZAMPON, CZYLI JAKI?

• oprócz dobrego działania myjącego, szampony muszą 
się łatwo pienić, być łagodne, dobrze tolerowane i 
praktyczne w użyciu. 

• powinien nadawać włosom:

o połysk
o objętość
o zapach
o wspomagać pielęgnację włosów lub 

zapobiegać niektórym problemom 
związanym z włosami i skórą głowy, takim 
jak podrażnienia, przetłuszczanie się lub 
suchość włosów



SZAMPON – ważne składniki

• syntetyczne środki powierzchniowo czynne, 
produkowane na bazie surowców roślinnych (np. 
laurylosiarczan sodu). 

• substancje pielęgnacyjne (PANTENOL, proteiny, 
ekstrakty roślinne) oraz substancje kondycjonujące, 
poprawiające rozczesywalność, gładkość i połysk 
włosów (np. POLYQUATERNIUM). 



DOBRY SZAMPON – SKŁAD (2)

• substancje perłotwórcze lub zmętniające np. mika 
czy distearynian glikolu (INCI: MICA, GLYCOL 
DISTEARATE)

• substancje stabilizujące pianę

• substancje zagęszczające np. chlorek sodu, guma 
ksantanowa (INCI: SODIUM CHLORIDE, XANTHAN 
GUM), 

• konserwanty np. benzoesan sodu (INCI: SODIUM 
BENZOATE) - szampony zawierają wodę - ryzyko 
rozwoju mikroorganizmów 

• substancje zapachowe (PARFUM).



RODZAJE WŁOSÓW

Włosy normalne

• puszyste, elastyczne, ze zdrowymi końcami

• również wymagają odpowiedniej pielęgnacji

Włosy przetłuszczające się

• wiotkie, szybko tracą elastyczność

• nadczynność gruczołów łojowych

• pielęgnacja – łagodne szampony

• zalecane płukanie włosów letnią wodą

• nie należy silnie ich szczotkować (podrażnienie skóry 
głowy)



RODZAJE WŁOSÓW

Włosy ze skłonnością do przesuszania

• brak połysku, mało elastyczne

• higiena i pielęgnacja:

o szampon przeznaczony do włosów suchych

o balsamy i odżywki pielęgnacyjne

o odżywki regenerujące ze składnikami 
natłuszczającymi

• jeśli to możliwe – nie używać suszarki



RODZAJE WŁOSÓW

Włosy zniszczone

• brak połysku, trudne do rozczesania, rozdwojone końce, 
często przesuszone

• przyczyny: 

o nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV

o zanieczyszczenie środowiska 

o niewłaściwie wykonane zabiegi fryzjerskie

PIELĘGNACJA

• specjalne preparaty do włosów zniszczonych

• działanie ochronne – ochrona przed promieniowaniem UV,  uszkodzeniami 
mechanicznymi, zanieczyszczeniami

• odżywki regenerujące, maski – trwałe wzmocnienie włosów 

• działanie ochronne



PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY 
UZUPEŁNIAJĄCA PIELĘGNACJA WŁOSÓW

• odżywki w formie lotionów, płukanki czy toniki 
do włosów

• poprzez wmasowanie w skórę głowy poprawiają 
ukrwienie skóry głowy, wspomagają jej 
regenerację oraz działają odświeżająco

• dostępne są preparaty dedykowane włosom 
wrażliwym, suchym i pozbawionym blasku czy 
przetłuszczającym się. 

• można znaleźć również preparaty przeciw 
swędzeniu, wypadaniu włosów lub łupieżowi



• lotiony do włosów - najczęściej to wodno-
alkoholowe roztwory o zawartości 40-60% 
etanolu lub izopropanolu.

• pantenol (INCI: PANTHENOL), aminokwasy czy 
witaminy, a także wyciągi roślinne lub ziołowe, 
substancje pobudzające krążenie krwi, łagodzące, 
a w razie potrzeby również składniki 
przeciwłupieżowe np. klimbazol (INCI: 
CLIMBAZOLE).

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY 
UZUPEŁNIAJĄCA PIELĘGNACJA WŁOSÓW



• dobra substancja kondycjonująca – wysoka substantywność do włosów

• ilość wiązanego składnika jest zależna od jego charakteru i stanu włosów

• w keratynie włosa – centra jonowe, zdolne do wiązania substancji kondycjonujących

• wolne grupy karboksylowe kwasu glutaminowego i asparaginowego

• liczne ugrupowania zasadowe

• centra hydrofobowe – wiązania niepolarne

SUBSTANCJE KONDYCJONUJĄCE



• Lipidy

o zmniejszenie ucieczki wody przez kutikulę

o obniżenie współczynnika tarcia

• Hydrolizaty protein, proteiny

o silne powinowactwo do keratyny włosów

o poprawa nawilżenia, zapobieganie nadmiernej utracie wody

o ułatwienie rozczesywania

SUBSTANCJE KONDYCJONUJĄCE

• Czwartorzędowe sole amoniowe (quaty)

o dobra substantywność, nadają miękkość, ułatwiają rozczesywanie

• Hydrolizaty polisacharydów

• Silikony

o wysoka substantywność, poprawa rozczesywalności, redukcja elektryzowania, zwiększenie połysku 
włosów



MODELOWANIE WŁOSÓW

• preparaty ułatwiające modelowanie

• produkty zapewniające trwałość fryzury

• preparaty zwiększające optycznie objętość włosów

• płyny, pianki, żele i lakiery do włosów

Rozpuszczalne
w wodzie polimery



PRODUKTY DO MODELOWANIA WŁOSÓW

• Lakiery do włosów

o cel: utrwalenie fryzury

o stosowanie: na włosy suche

• Żele do układania

o cel: ułatwienie modelowania, szybkie ułożenie 
fryzury, uzyskanie efektu „mokrych włosów”

• Pianki

o cel: ułożenie fryzury, umożliwienie modelowania

o stosowanie: na włosy mokre i suche
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SKÓRA I WŁOSY SPECJALNYCH 
POTRZEB



PRODUKTY PRZECIWLUPIEŻOWE

• powierzchnia skóry głowy nieustannie się złuszcza i odnawia

• małe, ledwo widoczne cząsteczki naskórka, są spłukiwane podczas mycia włosów

• może dojść do przyspieszonego tworzenia się komórek, z powiększonymi, wyraźnie 
widocznymi grupami komórek (łupież)

• aby zaradzić temu problemowi stosuje się szampony przeciwłupieżowe, 
zawierające składniki przeciwłupieżowe: takie jak pirokton olaminy (PIROCTONE 
OLAMINE) lub klimbazol (CLIMBAZOLE)

• skład szamponów przeciwłupieżowych jest analogiczny jak w przypadku 
pozostałych szamponów 



PRODUKTY PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

• stymulują ukrwienie skóry głowy i poprawiają odżywienie cebulek 
włosowych

• działają jedynie na żywe cebulki włosowe, dlatego działania prewencyjne 
należy rozpocząć na wczesnym etapie

• składnikami szamponów o działaniu przeciw wypadaniu włosów są np. kofeina 
i pochodne kofeiny, winian karynityny, tauryna czy echinacea (INCI: 
CARNITINE TARTRATE, TAURINE, ECHINACEA)

• bazowe składniki są analogiczne jak w standardowych formulacjach
szamponów



PIELĘGNACJA WŁOSOW U DZIECI

• pierwsze włosy - w czwartym miesiącu życia płodowego

• włoski płodowe wypadają i wycierają się już
w 2 tygodnie po urodzeniu – na ich miejsce wyrastają 
nowe włosy

• kolor i gęstość włosów dziecka ulegają zmianie wraz z 
wiekiem – kolor właściwy pojawia się zazwyczaj
w okresie dojrzewania

• codzienne mycie włosów nie jest niezbędne

• należy stosować specjalne szampony zawierające 
łagodne środki myjące (np. betainy)

• szampon należy dokładnie spłukać





• konsumenci oczekują jasnych informacji i szerokiego 

wyboru opcji, aby podejmować świadome decyzje

• konsumenci oczekują natychmiastowych rezultatów 

interakcji z marką za pośrednictwem aplikacji, transakcji 

i kampanii

• marki muszą włożyć więcej wysiłku w dostarczanie 

swoim klientom wiarygodnych, jasnych informacji

GLOBAL CONSUMER TRENDS 2022 by Mintel



NASZE GENERALNE ZAŁOŻENIAKOMUNIKACJA PRODUKTU

konsument – musi zostać rzetelnie poinformowany

konsument – musi być chroniony przed dezinformacją

informacja marketingowa – podstawa podjęcia decyzji o 
zakupie

nazwa, deklaracje (oświadczenia), oznakowanie, wygląd, 
instrukcje stosowania i działania, grafika, obrazy, znaki 
towarowe – komunikacja produktu

istnieją ramy prawne określające co wolno, a czego nie



• największa w Polsce internetowa baza składników 
kosmetycznych COSMILE – 30 000 składników

https://kosmetyki-detergenty.pl/cosmile-w-polsce-rusza-etap-wprowadzania-danych-o-produktach/


COSMILE | NAUKOWA BAZA SKŁADNIKÓW PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

COSMILE.APP - tu dowiesz się:

• jakie składniki znajdują się w produkcie?

• jak działają one na skórę?

• jaka jest funkcja poszczególnych składników?

• Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska

• największa baza składników w Polsce – ok. 30 tys. 
substancji

• wiarygodne dane naukowe o składnikach



Wyszukiwanie poprzez nazwę INCI
International Nomenclature of Cosmetic Ingredient

• Sekcja INCI bazy COSMILE | informacje o 
składnikach, które są używane w produktach 
kosmetycznych w Europie – to prawie 30 000 
substancji

Co oznacza skrót INCI?
International Nomenclature of Cosmetic Ingredient
• międzynarodowy system nomenklatury składników 

kosmetyków





Wyszukiwanie poprzez grupy 
substancji

• Wybór informacji o grupach substancji 
dedykowanych konkretnym obszarom 
pielęgnacji









Wyszukiwanie poprzez 
zastosowanie

• zastosowania, dzięki którym 
można uzyskać dostęp do:

o konkretnych grup produktów (np. 
produkty do stylizacji włosów, 
produkty do kąpieli i pod prysznic) 

o informacji o ich składnikach
o informacji o typowych grupach 

substancji



Konsument skanuje 
kod kreskowy 

(barcode)

COSMILE APLIKACJA



COSMILE APLIKACJA



COSMILE APLIKACJA



Monitoring i udział 
w procesach legislacyjnych

Wsparcie eksperckie Konferencje i szkolenia Certyfikaty FSC


