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POVZETEK
Koža je kot primarna bariera izpostavljena številnim zunanjim dejavnikom, ki v
kombinaciji z notranjimi sodelujejo v zapletenem procesu staranja kože. Posledično so prvi
znaki staranja vidni prav na njej. Slednji so v moderni družbi, v kateri se življenjska doba
ljudi vztrajno daljša, vedno manj sprejemljivi. Mladosten videz je postal lepotni ideal, h
kateremu stremijo starostniki, ki želijo izgledati stari toliko, kot se počutijo, ter tudi mladi,
ki se zavedajo pomembnosti preprečevanja staranja kože. Zaradi težnje po lepoti, ki je
brezčasna, večina najprej poseže po aktivni kozmetiki.
V diplomski nalogi smo ugotavljali povezavo med sestavo in cenovno vrednostjo krem za
obraz proti staranju kože, ki so dostopne na slovenskem tržišču v lekarnah, drogerijah in
spletnih trgovinah. Naključno smo izbrali 92 krem za obraz, ki smo jih razdelili v štiri
cenovne razrede. Zanimalo nas je, katere kozmetično aktivne sestavine proti staranju so
najpogostejše in kakšni so njihovi mehanizmi delovanja. Posvetili smo se tudi sekundarnim
kozmetično aktivnim sestavinam, kot so emolienti, humektanti in rastlinska olja, ki koži
nudijo dodatno pomoč pri vzpostavljanju zdrave barierne funkcije. Pregledali smo tudi
pomožne snovi, saj so pomemben dejavnik pri formuliranju kakovostne kreme za obraz.
Najpogostejše sestavine smo predstavili v preglednicah in jih nato primerjali med
posameznimi cenovnimi razredi.
Ugotovili smo, da ima primerno ovojnino, ki ščiti kremo pred dostopom kisika in UVsvetlobe, največ krem iz cenovnega razreda 2 in 3. Primerjali smo najpogostejše pomožne
snovi in tudi sekundarne kozmetično aktivne sestavine ter ugotovili, da med posameznimi
cenovnimi razredi ni pomembnih razlik, ki bi lahko bistveno vplivale na končno ceno
izdelka. Največkrat so bile uporabljene sestavine, kot so glicerol, ksantanski gumi,
fenoksietanol, cetearilalkohol, ki veljajo za primarno izbiro pri izdelavi krem, ker so široko
dostopne, varne, poceni ter imajo v izdelku več različnih funkcij.

Dražje kreme so

vsebovale večje število in bolj raznolike aktivne sestavine proti staranju (derivati vitamina
C, palmitoil peptidi), kar lahko zviša cenovno vrednost izdelka, saj gre za sestavine, ki
aktivno stimulirajo celice in mehanizme v koži.
Vendar pa smo v splošnem ugotovili, da na podlagi cene izdelka ne moremo sklepati o
formulaciji kreme za obraz, saj lahko na tržišču najdemo izdelke z nižjo ceno od 30 ali 40
EUR, ki se po kakovosti lahko primerjajo s kremami, ki stanejo tudi desetkrat več.
Ključne besede: kreme za obraz, staranje kože, kozmetično aktivne sestavine, cenovni
razred
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ABSTRACT
As a primary barrier skin is exposed to a number of external and intrinsic factors, both of
which participate in the complex skin aging process. Consequently, skin exhibits the first
signs of aging. In contemporary society, where life expectancy is constantly increasing, the
latter are increasingly becoming more and more unacceptable. A youthful appearance has
become the beauty ideal which everyone strives for, from the elderly, who want to look as
old as they feel, to the young, who are aware of the importance of skin aging prevention.
Due to the tendency to maintain one's beauty, which is a timeless quality, the majority of
these individuals first select active cosmetics.
The aim of the current diploma thesis was to examine the relationship between the
composition and the prices of anti-ageing facial creams which are currently available from
Slovene pharmacies and specialised and online shops. In order to indentify the most
frequently-selected active anti-ageing ingredients and the underlying mechanisms of their
action we randomly selected 92 facial creams and classified the latter into four price
brackets.
We also determined the types of the selected secondary active ingredients, such as
emollients, humectants and vegetable oils, which additionally enhance the skin's natural
ability to establish a healthy barrier. Additionally, we identified the types of the selected
auxiliary substances which significantly influence facial cream quality. The most
frequently-selected ingredients were presented in tables and then examined within the predetermined price brackets.
The most suitable packaging, which effectively protects the product againts oxygen and
UV penetration, was identified in the products from the price brackets 2 and 3. We
compared the most frequently-used auxiliary substances and the most frequently-selected
secondary active ingredients as well. We found out that there were no significant
differences in their pre-determined price brackets, which could importantly affect the
product end price. The most frequently-selected ingredients comprised glycerol, xanthan
gum, phenoxyethanol and cetearyl alcohol, which are primarily chosen for facial cream
formulations since they are widely available, safe and inexpensive. Higher-priced products
contained larger amounts and more diverse anti-age ingredients (vitamin C derivatives,
palmitoyl peptides), which may increase the product price, since the ingredients under
consideration actively stimulate skin cells and response mechanisms.

VI

Generally, however, we are unable to make conclusions about facial creams formulation
based on their price value, since there are a number of products that may be cheaper than
40 or even 30 Euro, yet the quality of the latter may easily be compared with the quality of
the products which may be ten times as expensive.
Keywords: facial creams, skin ageing, cosmetic active ingredients, price brackets
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SEZNAM OKRAJŠAV
AHA – alfa hidroksi kislina
AOX - antioksidanti
AP-1 – aktiviran protein 1
DNA – deoksiribonukleinska kislina
HK – hialuronska kislina
HLB – hidrofilno-lipofilno ravnotežje
INCI – mednarodna imena kozmetičnih sestavin
IR – infrardeča
KI – kozmetični izdelek
KAS – kozmetično aktivna sestavina
MMP - metaloproteinaze
mt-DNA – mitohondrijska DNA
O/V – olje v vodi
PAS – površinsko aktivna snov
PCA – pirolidonkarboksilna kislina
PEG – polietilenglikol
RNA – ribonukleinska kislina
ROS – reaktivne kisikove spojine
RNS – reaktivne dušikove spojine
SE – samoemulgirajoči
TEWL – transepidermalna izguba vode
UCA – urokanična kislina
UV – ultravijolična
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1. UVOD
1.1.

Lepota na časovni premici

Uporaba kozmetike je za večino ljudi rutina. Na tržišču imamo na voljo vedno več
kozmetičnih izdelkov za nego kože, s katerimi lahko zadovoljimo željo po zdravem in
lepem videzu. Ker je kozmetika čedalje bolj pomembna in ker je poraba le-te vsako leto
večja, se je smiselno vprašati, kdaj in zakaj so jo ljudje sploh začeli uporabljati. Arheologi
so odkrili, da ima nega kože zelo dolgo zgodovino, saj segajo prvi dokazi v čas kamene
dobe. Prvotni namen kozmetike je bila zaščita pred sončnimi žarki, vročino, mrazom in
piki žuželk. Uporabljali so mešanice olja, gline ter rastlinskih in živalskih snovi (1).
Poleg varovanja kože pred neugodnimi vplivi narave pa sega daleč v preteklost tudi
človeška težnja po lepoti. Različni viri pravijo, da se je Kleopatra kopala v kozjem mleku
in medu. Mleko med kisanjem proizvaja mlečno kislino (alfa hidroksi karboksilna kislina),
ki deluje kot luščilo, med pa je naravni humektant. V antičnem Egiptu so uporabljali tudi
blato in zeliščne maske za čiščenje odpadnih snovi iz kože ter sadne kisline sladkornega
trsa, manga in jabolk za mehčanje kože. Lepotičenje je bilo lahko tudi nevarno, saj so
antični Grki uporabljali za posvetlitev kože ličila na osnovi svinca. Ta so se obdržala vse
do elizabetinske dobe in v Ameriki do 19. stoletja. Ženske so si na kožo nanašale belilo iz
svinca in kisa, kar je imelo za njih posledično strupeno delovanje. Ženskam in tudi moškim
je bila bleda polt tako pomembna, da so v ta namen uporabljali tudi pijavke. V dobi
kraljice Elizabete so si ženske pod oči polagale surove koščke mesa, saj naj bi to
zmanjševalo gubice. Na francoskem dvoru pa so si plemkinje na obraz nanašale starano
vino zaradi njegovih luščilnih lastnosti. Italijanke so v renesansi uporabljale očesne
kapljice iz strupene volčje češnje (znanstveno ime: Atropa belladonna), kar jim je razširilo
zenice (2). Španski raziskovalec Juan Ponce De Leon se je leta 1513 odpravil na
ekspedicijo, da bi našel vrelec mladosti, katerega voda naj bi omogočala večno življenje.
Namesto tega je odkril Florido. Prvotni zapisi o civilizacijah kažejo, da so si ljudje že od
nekdaj želeli ustaviti čas in biti večno mladi. Težnja po lepoti je torej brezčasna. V
modernem svetu je kozmetika prav tako namenjena vzdrževanju dobrega videza,
povečanju privlačnosti in samozavesti, preprečevanju staranja ter osebni higieni.
Življenjska doba ljudi se podaljšuje, posledično se povečuje število starostnikov in uporaba
kozmetičnih izdelkov z učinkom proti staranju. Kozmetika in moderna tehnologija tako
pomagata ljudem uživati bolj polno in zadovoljujoče življenje (3).
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1.2.

Staranje kože

Prvi znaki staranja se najprej pojavijo na koži, ki je naša primarna bariera med notranjim in
zunanjim svetom. S staranjem koža postane nagubana, groba, suha in ohlapna, prav tako se
lahko pojavijo pigmentne lise. Vse to je posledica funkcijskih in strukturnih sprememb.
Staranje kože je zapleten biološki proces in rezultat dveh prispevkov: notranjega
(intrinzičnega) staranja in prispevka staranja, ki je posledica zunanjih vzrokov. Med
zunanjimi dejavniki je za kožo najnevarnejša ultravijolična (UV) svetloba (fotostaranje),
pomembni pa so tudi ostali dejavniki, kot so onesnaženost okolja, kajenje in stres (4).
1.2.1. Notranje staranje kože
Notranje staranje kože je popolnoma naraven proces, ki ga ne moremo zaustaviti. Prve
vidne spremembe se začno opažati postopoma po 25. letu starosti. Sama intenziteta in
hitrost staranja se razlikujeta tako med posamezniki kot tudi med rasami. Gre za
degenerativen proces, v katerega so vpleteni zlasti genetika, hormoni in presnovni procesi.
Najbolj izrazite ter iz vidika kozmetične industrije najbolj pomembne spremembe se
odvijajo v usnjici, čeprav so posledice vidne v vseh plasteh kože. Strukturne spremembe se
v usnjici kažejo kot razpadanje kolagenskih in elastinskih vlaken ter v pomanjkanju
hialuronske kisline (5).
S staranjem slabi barierna funkcija kože, saj se zmanjša količina lipidov in sebuma. Prav
tako se zmanjša količina sestavin naravnega vlažilnega dejavnika (filagrin, hialuronska
kislina), kar vpliva na slabšo sposobnost vezave vode. To lahko vodi v suhost kože, kar pa
ni edina težava. Poleg tega se zmanjša hitrost diferenciacije celic povrhnjice, to pa vpliva
na počasnejšo deskvamacijo – rezultat je luskasta in hrapava koža (6).
Do naštetih procesov med staranjem kože prihaja večinoma zaradi sprememb bazalne
membrane, ki postane bolj ravna. S tem se zmanjša površina med povrhnjico in usnjico,
kar posledično vpliva na slabšo prekrvavitev in izmenjavo snovi med plastmi kože (7).
Na slabšo oskrbo s kisikom in hranilnimi snovmi med usnjico in povrhnjico vpliva tudi
zmanjšana površina žilnega sistema. Poleg tega je v postarani koži prisotnih manj celic
(melanocitov, fibroblastov), zaradi česar se zmanjša sinteza zunajceličnih proteinov, koža
pa postane bolj bleda. S staranjem se usnjica lahko stanjša tudi do 20 % (5, 7). Zmanjša se
tvorba kolagena, s tem se spremeni ravnotežje med njegovim nastajanjem in razpadanjem.
V mladi koži predstavlja kolagen I 80 %, kolagen III pa 15 %, v zreli koži se to razmerje
poveča (8). S staranjem se spreminja tudi debelina podkožja v odvisnosti od anatomskega
2

področja. Pod očmi se poveča, kar daje videz zabuhlih podočnjakov, na licih pa se
zmanjša, zato se koža povesi, gube pa so bolj globoke in opazne (8).
Posledice notranjega in zunanjega staranja so vidne spremembe na koži, ki se med sabo
razlikujejo. Za notranje staranje so značilne številne drobne gubice, tanka, bleda in suha,
povešena koža, sivenje las, izguba las ter tanjšanje nohtnih plošč. Znaki zunanjega staranja
pa se izrazijo hitreje in bolj izrazito kot znaki notranjega staranja, in sicer kot
neenakomerna izsušenost in ohlapnost, globoke gube, hiperpigmentacija, porumenelost,
''usnjena koža'', kuperoza (razširjene kapilare) na licih in nosu ter aktinične keratoze (9).
Glavne posledice staranja, ki jih tarčno cilja kozmetična industrija, delimo na gube,
povešenje kože, pigmentne madeže in spremembo barve ter površine kože. Gube nastanejo
na skoraj vseh delih telesa, še posebej na obrazu, vratu, dlaneh, stopalih in komolcih. V
večini primerov se navadno pojavijo okoli tridesetega leta. Povešenje kože se prične okoli
štiridesetega leta in je najbolj pogosto na vekah, bradi, licih in trebuhu (6).
1.2.2. Zunanje staranje kože
Zunanje staranje kože je dodatno pospešeno staranje zaradi vpliva zunanjih dejavnikov,
zlasti UV sevanja, pri čemer ima ključno vlogo nastanek radikalov oziroma reaktivnih
kisikovih zvrsti. Strukturne spremembe v koži so podobne tistim pri notranjem staranju,
vendar so procesi pospešeni in bolj izraženi. K staranju prispevajo tudi drugi vplivi iz
okolja (zdravila, ionizirajoča sevanja) ter način življenja (neustrezna prehrana, stres,
kajenje, čezmerno uživanje alkohola, mimika, premalo spanca) (5, 10).
Najbolj poznana teorija opredeljuje staranje kot kopičenje poškodb komponent kože, ki so
nastale zaradi radikalov, neradikalskih reaktivnih kisikovih spojin (ROS) in reaktivnih
dušikovih spojin (RNS). Reaktivne spojine so v koži in telesu nenehno prisotne, saj
neprestano nastajajo v majhnih količinah pri metabolizmu v mitohondrijih ali zaradi
kakšnih drugih razlogov (10).
UV del sončne svetlobe je eden izmed tistih zunanjih dejavnikov, ki izrazito pripomore k
povečanemu nastanku radikalov in s tem tudi ROS. UVB del prodira večinoma samo do
epidermisa, medtem ko UVA del prodira globlje v dermis, kjer poškoduje vezivno tkivo in
tako povzroča fotostaranje (11). Poškodbe jedrne in mitohondrijske deoksiribonukleinske
kisline (mt-DNA) povzroča tudi UVB del sevanja. Povečano število radikalov predstavlja
za v koži prisotno antioksidativno mrežo večjo obremenitev, saj je le-ta prilagojena
''normalni'' količini radikalov. Višje število ROS pogosteje poškoduje DNA, veča se število
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mutacij in zaradi tega prične upadati funkcija kože. Podobni učinki se pojavijo tudi pri
neposrednem delovanju UVB-žarkov na DNA. Okvare genov, še posebej tistih, ki so
zapisani v mt-DNA, hitro pripeljejo do opaznih sprememb v funkciji in strukturi kože.
Fotostaranje je po intenziteti in obsegu odvisno od trajanja izpostavljenosti sončni svetlobi,
od deleža UV fotonov v tej svetlobi, od vrste kože in njene pigmentacije ter nadmorske
višine (12).
Proces fotostaranja lahko v grobem opišemo na dva načina. Prvo pot predstavljajo
nekontrolirane reakcije oksidacije DNA, proteinov in drugih komponent kože, do katerih
pride zaradi z UV svetlobo povzročenega nastajanja radikalov in ROS. Ta pot postane
aktualna tisti hip, ko je presežena antioksidativna zaščita v koži. UV svetloba cepi
kovalentne vezi organskih spojin v koži, tako nastanejo radikali, ki reagirajo po
zakonitostih radikalskih reakcij. Poleg tega lahko ob prisotnosti kisika sprožijo še verižne
reakcije oksidacije sestavin kože in s tem oksidativni stres. Do oksidacije lipidov,
proteinov in nukleinskih kislin kože pride neposredno (UVB) ali posredno (UVA) preko
nastanka obsežne skupine ROS in RNS (13).
V primeru, da UV foton ne zmore razcepiti enojne kovalentne vezi, se absorbira v različnih
sestavinah kože, v kromoforih. Kromofori v koži so lahko: nukleinske kisline, aromatske
aminokisline (tirozin, histamin), melanin, nekateri koencimi in hemski encimi. Eden
najpomembnejših naravnih kromoforov v povrhnjici je urokanična kislina (UCA). TransUCA dobro absorbira UVB in s tem zaščiti DNA keratinocitov. Pod vplivom UV svetlobe
pa lahko pride do fotoizomerizacije trans-UCA v cis-UCA, kar sproža izražanje genov za
apoptozo in nastajanje ROS, ki pa med drugimi poškodujejo tudi DNA (13, 14).
Ugotovitve kažejo, da tudi infrardeča svetloba (IR) prispeva k fotostaranju kože, tako da
pospeši z UV žarki izzvano fotostaranje. Tako kot pri UVA so pri IRA dokazali, da
nastanejo v usnjici in podkožju ROS (12).
Druga pot fotostaranja je bolj kompleksna. UV svetloba se lahko direktno vplete v potek
mnogih biokemičnih procesov (zmanjša sintezo prokolagenov I in III) in v nekatere
signalne poti v koži. Vpliva na izražanje različnih genov za encime, citokine in receptorje
za rastne dejavnike (15). Pomembna je aktivacija gena za AP-1 (aktiviran protein 1), ki
izzove izražanje genov za encime metaloproteinaz (MMP), ki razgrajujejo molekule
kolagena in elastina v koži. Količina kolagenskih molekul se tako od 25. leta naprej
zmanjšuje zaradi večje razgradnje in zaradi manjšega nastajanja (15,16).
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Ker so od kolagena in drugih polimerov odvisne tudi količina vezane vode ter fizikalne
lastnosti kože, se s kroničnim izpostavljanjem UV svetlobi pojavijo v koži strukturne in
funkcionalne spremembe, ki postajajo vse bolj opazne (13). Kolagenska vlakna postanejo
debelejša in se povezujejo v skupke. Za fotostarano kožo je tipično združevanje
odebeljenih elastinskih vlaken (elastoza) v papilarni plasti, pri ponavljajočem se
izpostavljanju UV žarkom pa tudi globlje v retikularni plasti. Pod vplivom UV svetlobe se
količina elastinskih vlaken in s tem elastičnost kože sprva sicer povečata, nato pa
zmanjšata zaradi strukturnih sprememb zlasti manj diferenciranih elastinskih vlaken v
papilarni plasti. Koža postane povešena in mlahava (5, 17).

1.3.

Metode soočanja s staranjem kože

Na celotno podobo obraza vpliva skozi leta več dejavnikov. Posledice delovanja gravitacije
so odvečna, ohlapna in zgubana koža na vratu ter upadla lica. K temu pripomore še
izgubljanje kostnine obraznega skeleta, s tem pa mehka tkiva na izbočenih predelih
izgubljajo podporo. Maščobni predelki na obrazu z leti izgubljajo vsebino. Vezivo, ki te
prostore omejuje, se postopno raztegne. Posledice staranja je mogoče omiliti le s celostnim
pristopom in pravočasno obravnavo, ki upošteva vse anatomske, biološke in tkivne
spremembe (18).
Čeprav je na voljo veliko različnih načinov in posegov pomlajevanja kože, je
preprečevanje zunanjega staranja še vedno najboljši pristop za ohranjanje mladostnega
videza. Najbolj pomemben ukrep je izogibanje prekomerni izpostavitvi UV žarkom in
fotozaščita. Priporočena je uporaba sončnih krem, ki vsebujejo UV filtre z zaščito pred
UVA in UVB žarki (19). Izogibati se moramo tudi kajenju, saj s cigaretnim dimom v telo
vnesemo številne radikale in kancerogene snovi. Eden najpomembnejših dejavnikov v boju
proti staranju je naša prehrana. Nezdrava, predelana hrana povzroči v telesu kronično
vnetje, kar se odraža tudi na koži. Za splošno dobro počutje in zdravje je priporočena
protivnetna dieta z veliko antioksidantov, vitaminov, mineralov in vlaknin, ki naj bi
ugodno vplivala na nastanek bolj zdravih kožnih celic, manj suho kožo, lepšo polt,
zmanjšalo naj bi se število mozoljev in gub (20). V študiji iz leta 2011 so primerjali kožo
Nemk in Japonk. Ugotovili so, da imajo Japonke na obrazu manj gub. V njihovi krvi so
izmerili večji delež antioksidantov, kar pripisujejo bolj zdravi in polnovredni prehrani.
Prav tako so Japonke bolj zaščitene pred UV žarki (21).
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Ob pravilni uporabi lahko proti staranju kože uporabljamo tudi kozmetične izdelke, ki
popravljajo poškodbe in obnavljajo barierno funkcijo. Navadno vsebujejo dve vrsti
aktivnih kozmetičnih sestavin: antioksidante (vitamini, flavonoidi, polifenoli), ki
upočasnijo razgradnjo kolagena z lovljenjem radikalov in drugih reaktivnih spojin v tkivu,
in sestavine, ki uravnavajo delovanje celic (retinol, peptidi, rastni dejavniki) in s tem
direktno vplivajo na metabolizem kolagena in njegovo nastajanje. Pri izdelavi krem za
obraz je pomembno, da izberemo primerno koncentracijo učinkovine ter dostavni sistem,
ki bo ščitil aktivno sestavino ter omogočal prehajanje skozi kožo (22).
Poleg preprečevanja staranja se lahko odločimo za izboljšanje videza zrele kože s
kliničnimi metodami. Na voljo imamo veliko tehnik pomlajevanja, s katerimi lahko
obnovimo površino kože (kemični in mehanski pilingi, laserji), ohromimo obrazno mišičje
(botoks) ali nadomestimo mehka tkiva (kolagenska, hialuronska, maščobna, sintetična
polnila) (23). Pogosto se uporabljajo tudi s trombociti bogata plazma, hormonska terapija
in estetska kirurgija (22).

1.4.

Tržišče kozmetičnih izdelkov proti staranju

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so postale potrebe generacije ''baby boomers''
(rojeni 1946-1964) po kozmetičnih izdelkih proti staranju pomemben faktor na tržišču
kozmetike. Ta generacija se je v primerjavi s svojimi starši počutila bolj zdrava in finančno
stabilna, zato so si želeli mladostnega videza, ki ne bi kazal njihovih pravih let.
Kozmetična industrija je na to odgovorila z izdelki, ki zmanjšujejo gube in ostale znake
staranja (3). Razvoj in marketing anti-age izdelkov je tako postal donosen posel po vsem
svetu. Leta 2007 – so potrošniki iz severne Amerike, zahodne Evrope in Avstralije skupno
porabili 7,7 milijard $ za nakup krem za obraz, ki zmanjšujejo gube. V letu 2016 je bilo
svetovno anti-age tržišče vredno 250 milijard $, s pričakovano 5,8-odstotno letno stopnjo
rasti pa naj bi leta 2021 doseglo vrednost 331,41 milijard $ (24, 25).
V naslednjih letih pričakujemo intenzivno oglaševanje kozmetičnih izdelkov proti staranju,
saj se povprečna življenjska doba svetovne populacije zvišuje. Poleg tega bodo ženske tako
dalj časa preživele v obdobju menopavze, ki zaradi padca koncentracije estrogenov zelo
vpliva na spremembe v koži. Zavedanje o preprečevanju staranja pa je čedalje bolj prisotno
tudi med mlajšimi potrošniki. Posledično razvijajo vsak dan bolj učinkovite formulacije, ki
bodo omogočale natančnejšo dostavo aktivnih sestavin, s tem pa bo nega kože proti
staranju na voljo širšemu krogu uporabnikov (24).
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2. NAMEN DELA
Namen diplomske naloge je ugotavljanje povezave med sestavo in cenovno vrednostjo
krem za obraz proti staranju kože. Naključno bomo izbrali reprezentativni vzorec krem za
zrelo kožo iz različnih cenovnih razredov, ki so na voljo v slovenskih lekarnah, drogerijah
in spletnih trgovinah. Posvetili se bomo vprašanju: Ali je cena kreme za obraz merilo za
kakovost?
Postavili bomo hipotezo: Obstaja povezava med cenovno vrednostjo krem za obraz proti
staranju kože in sestavo teh kozmetičnih izdelkov.
Osredotočili se bomo na glavne kozmetične aktivne sestavine (KAS), ki so namenjene
izboljšanju različnih posledic staranja kože (suhost, gube, pigmentni madeži). Učinkujejo
lahko na tri načine (lovljenje radikalov, UV absorpcija, vpliv na biološko aktivnost celic).
Poleg teh mehanizmov je pomembno tudi vlaženje kože, zato bomo preučili sekundarne
aktivne sestavine, kot so vlažilci in emolienti, ki kožo negujejo, ji zagotavljajo zadostno
količino vlage in zdravo barierno funkcijo, s tem pa podpirajo sinergistično delovanje
kozmetičnega izdelka.
Pregledali bomo sestavine rastlinskega izvora, kakšne funkcije imajo, katere so
najpogostejše in katere so nenavadne. Na podlagi pregledane literature bomo ugotovili, če
pripomorejo k učinku proti staranju kože.
Preučili bomo pomožne sestavine (dišave, konzervansi, emulgatorji, zgoščevala), saj je
pravilna izbira le-teh ključnega pomena pri izdelavi stabilnega kozmetičnega izdelka, ki s
svojo formulacijo zagotavlja zaščito in podporo delovanju kozmetičnih aktivnih sestavin.
Primerjali bomo skupine sestavin iz različnih cenovnih razredov in ugotavljali, če dražje
kreme vsebujejo boljše in učinkovitejše sestavine kot cenejše kreme, oziroma, če so dražje
kreme za obraz z učinkom proti staranju kvalitetnejše od cenejših.
Pri proučevanju pogostosti sestavin v kremah za zrelo kožo si bomo pomagali s
programom Excel, preglednicami in opisno statistiko.
Kremam bomo pregledali tudi vrste ovojnine in ugotavljali njihov vpliv na ceno izdelka.
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3. MATERIALI IN METODE
Začetna faza diplomskega dela je zajemala iskanje krem za obraz proti staranju v lekarnah,
drogerijah in spletnih trgovinah. Naključno, brez posebnih izbirnih kriterijev, smo izbrali
92 krem za obraz za zrelo kožo, ki smo jih kasneje na podlagi vrednosti enakomerno
razdelili v štiri cenovne, v vsakem razredu je tako bilo 23 krem. Vse cene izdelkov smo
preračunali na enako količino - 50 gramov. Prvi razred je zajemal kreme s ceno od 1,00 do
14,99 evrov na 50 gramov kreme. V drugem razredu so kreme z vrednostjo od 15,00 do
39,00 evrov ter v tretjem kreme od 41,00 do 96,00 evrov. V četrti razred smo uvrstili
najdražje kreme, ki imajo ceno od 100,00 do 956,00 evrov.
Na podlagi seznama sestavin, ki se nahaja na ovojnini krem ali na spletnih straneh
proizvajalca, smo preučili njihovo sestavo. Spojine smo razdelili na primarne KAS proti
staranju, sekundarne KAS, sestavine rastlinskega izvora (izvlečki in olja) ter pomožne
snovi. Za vsako skupino sestavin smo preučili pogostost pojavljanja posameznih sestavin
in izpostavili 5 najpogostejših, ki smo jih kasneje primerjali med cenovnimi razredi. Zaradi
preglednosti smo nekatere sestavine združili v kategorije, kot so npr. derivati vitamina A in
palmitoil peptidi. S pomočjo literature in baze kozmetičnih sestavin CosIng smo preučili
njihovo delovanje in jim določili vlogo v izbranih kremah.
Preglednica I: Seznam izbranih krem za obraz proti staranju kože. Kreme in podatke smo
zbirali od junija do novembra 2018.
Cena 50g
kreme

IME IZDELKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Green line: Basic intenzivno obnovitvena krema
NIVEA: Anti-Wrinkle Revitalizing
EVELINE COSMETICS: Expert C lifting cream-mask
L’ORÉAL PARIS: Age Specialist 55+
Nonique: Anti-Aging regenerativna nočna krema
GREEN LINE: MULTIACTIVE OBNOVITVENA DNEVNA KREMA
(50ml)
Antos: Hranilna krema za obraz
Sebamed Anti-Age Q10 zaščitna krema
Anthyllis: Anti-Aging krema
Akamuti: Olive & Avocado nočna krema
Lavera: Re-Energizing Sleeping krema
Himalaya Herbals: Anti-Wrinkle Cream
Lavera: basis sensitiv vlažilna krema proti gubicam
Lavera: basis sensitiv nočna krema proti gubicam Q10
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2,68€
4,60€
5,90€
6,35€
7,49€
8,24€
8,49€
9,22€
9,89€
9,99€
9,99€
9,99€
10,29€
11,29€

15 Dr. Scheller: Arganovo olje in amarant dnevna nega proti gubicam
16 Afrodita: AGELESS dnevna krema
17 SO’BiO étic: Argan anti aging dnevna krema
18 Kneipp: Regenerativna 24h krema za obraz
19 Lavera: Regenerativna nočna nega z brusnicami
20 SO’BiO étic: Imortela dnevna krema proti gubicam
21 CMD Naturkosmetik: Rosé Exclusive negovalna krema
22 Dr. Scheller: Dnevna nega z bio-granatnim jabolkom
23 Dr. Scheller: Bio-rožmarin anti-aging nočna nega
24 Fitocose: Ginseng krema proti gubicam
25 Akamuti: Replenishing Rose krema za obraz
26 Delidea: First Wrinkles krema za obraz z vinsko trto in granatnim jabolkom
27 Fitocose: Krema za obraz glikolna kislina 12 %
28 Le Petit Olivier anti –age dnevno-nočna krema
29 Delidea: Shock Action Anti-Ageing krema za obraz z arganom in dateljem
30 Martina Gebhardt: GINSENG krema (po 30. letu)
31 Eucerin Q10 Active, dnevna krema
32 Dr. Organic: Argan dnevna krema
33 Apeiron: Hranilna krema - regenerativna nočna nega
34 Martina Gebhardt: HAPPY AGING krema (po 40. letu)
35 Cattier Paris: Songe Fleuri regenerativna nočna krema
36 Paula's choice: SKIN RECOVERY REPLENISHING MOISTURIZER
37 Kivvi: Hranljiva nočna krema granatno jabolko in črni ribez
38 human + kind: Anti-aging krema
39 La Saponaria: No-Age obrazna krema z granatnim jabolkom
40 Vichy: Liftactiv Supreme nega za normalno do mešano kožo
41 Weleda: Dnevna nega granatnega jabolka za napeto kožo
42 Dr. Organic: Anti-age krema s polžjo sluzjo
43 Domus Olea Toscana: Anti aging nočna krema
44 Nuxe: Merveillance Expert, nočna krema za glajenje gub
45 Caudalie Resveratrol Lift, bogata dnevna krema
46 Paula's choice: RESIST BARRIER REPAIR RETINOL MOISTURIZER
47 Antipodes: Biser Avokada - hranilna nočna krema
48 veg-up: B-like krema
49 Heliotrop: MULTIACTIVE 24h krema
50 Master Lin: Bogata krema za obraz Gold & Ginseng
51 NAOBAY: Renewal antioksidativna krema
52 100 % Pure: PURIST Vitamin A & C Night Repair Balm
53 Dr.Hauschka, regenerativna dnevna krema za zrelo kožo
54 Paula's choice: CLINICAL CERAMIDE-ENRICHED MOISTURIZER
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11,89€
13,00€
13,79€
13,99€
13,99€
14,00€
14,89€
14,99€
14,99€
15,89€
16,89€
16,99€
17,19€
18,84€
19,99€
19,99€
21,52€
22,89€
22,99€
23,99€
25,49€
26,70€
27,99€
29,99€
29,99€
31,72€
33,32€
34,89€
34,99€
36,00€
36,40€
39,00€
41,00€
48,99€
52,99€
57,50€
59,99€
59,99€
61,68€
62,00€

55 REN: Bio Retinoid, krema proti staranju kože
56 CMD Naturkosmetik: Royale Essence 24h krema
57 Farfalla: Age miracle čvrstilna, regenerativna krema
58 Dr. Grandel Timeless Anti-Age Nourishing, krema
59 Dott.Nicola Farmacista: Nočna krema "Holy Night Cream"
60 dieNikolai: Olje grozdja + obrazna nega
61 Delarom: Pro-Cellular, krema proti staranju
62 Lierac: Magnificence, dnevno nočna gel krema
63 Skeyndor: Global Lift, krema za normalno do kombinirano kožo
64 Antonia Burrell: Vlažilna krema Supreme
65 Skeyndor: Corrective krema
66 100 % Pure: Vitamin A & CoQ10 wrinkle smoothing nočna krema
67 Caudalie: Premier Cru Rich, bogata krema
68 Caudalie: Premier Cru, anti-age krema za obraz
69 Dr. Grandel: Performance 3D, krema za obraz (40+ let)
70 ANNEMARIE BÖRLIND: Naturoyale
71 Filorga: Skin-Absolute Night
72 Lierac: Premium, bogata preoblikovalna krema
73 Darphin: Predermine, krema proti gubam
74 Rodial: Bee Venom vlažilna krema
75 Matis: Response Intensive, Omega-3 krema
76 Pure Altitude Alp Cells Repair, anti-age krema
77 Santaverde: Xingu High Antioxidant Prevention krema
78 Skeyndor: Timeless Prodigy The Cream krema
79 Perricone MD: Neuropeptide Firming Moisturizer
80 Darphin: Stimulskin Plus Divine Rich krema
81 La Mer: The Moisturizing Soft Cream
82 Shiseido: Future Solution LX Total Regenerating Cream
83 Sisley: SISLEŸA L'INTÉGRAL ANTI-AGE
84 VALMONT: DERMO-STRUCTURING MASTER - FACTOR III (50ml)
85 Estee Lauder: Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Creme Rich
86 Helena Rubinstein: Re-Plasty Age Recovery Skin Soothing Repairing Cream
87 Yves Saint Laurent: Or Rouge Face Cream
88 3LAB: Super cream
89 Orlane: Creme Royale
90 La Prairie: Cellular Radiance Cream
91 Kanebo: Sensai Ultimate The Cream
92 La Prairie: Cellular Cream Platinum Rare
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62,91€
63,99€
66,48€
67,36€
67,99€
69,99€
71,41€
77,00€
79,91€
79,99€
87,55€
91,20€
91,99€
91,99€
95,75€
108,10€
116,94€
117,00€
119,00€
127,90€
139,49€
140,00€
146,65€
149,90€
201,70€
218,50€
231,60€
243,95€
256,90€
265,00€
269,95€
309,95€
330,95€
471,52€
533,00€
554,00€
742,40€
956,00€

4. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1.

Kozmetično aktivne sestavine proti staranju kože

Kozmetični izdelki proti staranju kože, ki so prisotni na tržišču, so načrtno formulirani na
najnovejših znanstvenih osnovah in preizkušeni na učinkovitost in varnost. To je v
današnjem času zelo pomembno, saj se vanje vgrajuje vse več kozmetično aktivnih
sestavin, ki jim pripisujejo biološki učinek. Razvoj kozmetičnih izdelkov (KI) se tako
močno usmerja v aktivno nego kože. Vedno manj je KI, pri katerih gre zgolj za lepšanje
videza oziroma prekrivanje nepravilnosti, vse več izdelkov je takih, ki s svojo sestavo
aktivno posegajo v delovanje človeške kože in v njej stimulirajo tiste mehanizme in celice,
ki so odgovorni za to, da koža čim dlje ostane gladka, napeta, voljna, prožna (27). Za take
izdelke z biološko aktivnimi spojinami, ki jih uvrščamo v mejno skupino med zdravili in
kozmetiko, se uporablja izraz kozmecevtiki. Ti se od običajnih kozmetičnih izdelkov
razlikujejo po tem, da z aktivnimi sestavinami, ki jih vsebujejo, podpirajo lastno obrambo
kože predvsem pred poškodbami, ki jih izzovejo UV svetloba, radikali, stres in onesnažen
zrak (28).
4.1.1. Vitamini in antioksidanti
Antioksidanti (AOX) so molekule, ki upočasnijo, preprečijo ali odstranijo možnost
oksidativne poškodbe ciljne spojine. Študije dokazujejo povezanost med prehitrim
staranjem in intenzivnim nastajanjem radikalov. Z uporabo AOX lahko v KI proti staranju
zaščitimo nestabilne spojine v izdelku in zaščitimo kožo pred oksidativnimi procesi. Za
doseganje želenih rezultatov moramo uporabiti AOX, ki pa so zaradi svoje reaktivnosti
velikokrat nestabilni. Pri vgrajevanju AOX v KI moramo zagotoviti, da bodo uspešno
delovali na želenem delu kože, zato moramo upoštevati njihove fizikalno-kemijske
lastnosti (velikost molekul, naboj, lipofilnost). Te spojine so zelo občutljive na kisik in UV
svetlobo, zato moramo izbrati primerno ovojnino, če želimo, da v izdelkih obdržijo svoj
učinek (27).
5 najpogostejših vitaminov in AOX, ki jih vsebujejo izbrane kreme proti staranju, smo
razvrstili v preglednici II. V vseh štirih cenovnih razredih so na prvem mestu vitamin E in
njegovi derivati. Tokoferoli so lipofilne spojine, ki vsebujejo kromanolni obroč in
izoprensko lipofilno stransko verigo. Poznamo osem različnih oblik tokoferola, ki so pri
sobni temperaturi viskozne, olju podobne tekočine. Za antioksidativno delovanje je
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odgovorna fenolna skupina na kromanolnem obroču, ki lahko odda vodikov atom reaktivni
spojini. Vitamin E biosintezno nastaja v rastlinah, zlasti veliko ga je v rastlinskih oljih. V
koži je glavni lipofilni antioksidant, ki je v vseh njenih plasteh. Vitamin E je v
fosfolipidnih dvoslojih celičnih membran, kjer preprečuje oksidacijo membranskih lipidov.
V KI za zrelo kožo se uporablja pogosto, saj zmanjšuje poškodbe kože zaradi UV sevanja,
pospešuje celjenje ran, zavira vnetje, spodbuja obnavljanje celic, gladi površino kože in
povečuje navlaženost rožene plasti. Tokoferole vsebuje 66 pregledanih krem oziroma je
delež KI s sestavino 72 %. Z α-tokoferolom lahko zaščitimo tudi lipidno fazo emulzij. Ker
je nestabilen, se v KI proti staranju pogosto uporabljata njegova polsintezna derivata αtokoferilacetat in α-tokoferilhidrogensukcinat. α-tokoferilacetat je v primerjavi s čistim αtokoferolom stabilnejši, vendar je za njegovo aktivnost potrebna hidroliza estrske vezi.
Slednji je prisoten v 29 kremah oziroma v razredu 1 in razredu 3 v petih kremah, v razredu
2 v sedmih kremah in razredu 4 v dvanajstih kremah. Kozmetični izdelki za nego kože
vsebujejo vitamin E in njegove derivate v koncentraciji do 5 % (29).
Antioksidativno sposobnost oksidiranega α-tokoferola obnovi vitamin C (askorbinska
kislina), zato je v KI proti staranju kože smiselno kombinirati oba vitamina. Vitamin C je
prisoten v prvem in tretjem razredu v 3 kremah za obraz, v drugem v 1 in v četrtem razredu
v 2 kremah. Pojavnost vitamina C v kremah je relativno majhna in statistično razmeroma
enakomerno porazdeljena med razredi, saj tako logistična regresija (p=0,88), kot Chi2 test
(p=0,72) nista pokazala razlik med razredi. Askorbinska kislina je reducent in se v telesu
reverzibilno oksidira v dehidroaskorbinsko kislino – deluje kot antioksidant. V koži
spodbuja sintezo kolagena, ki je glavna komponenta vezivnega tkiva, in ceramidov, ki so
pomembne sestavine kožne bariere. Zaradi protivnetnega delovanja na koži se jo uporablja
tudi za zdravljenje vnetnih kožnih bolezni.
Zaradi slabe obstojnosti se pogosteje uporabljajo njeni stabilnejši polsintezni derivati, kot
so askorbilpalmitat (delež KI s sestavino v razredu 1 – 35 %, 2 – 4 %, 3 – 35 %, 4 – 30 %),
natrijev askorbilfosfat in magnezijev askorbilfosfat. V primerjavi z vitaminom C so
njegovi derivati pogosteje prisotni v vseh razredih krem. Zanimivo je, da je najmanjša
pojavnost tovrstnih sestavin v razredu 2, in sicer le v štirih kremah (17 %). V cenovnem
razredu 1 je bilo takšnih krem dvakrat več, in sicer 8 (35 %), medtem ko je bil delež v
razredu 3 višji – 13 krem (57 %) in najvišjem cenovnem razredu najvišji – 18 krem (78 %).
Logistična regresija je razkrila, da obstajajo statistično značilne razlike v pojavnosti
derivatov vitamina C v kremah med cenovnimi razredi (p < 0,001).
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Askorbilpalmitat zaradi svoje lipofilnosti prodre globlje v roženo plast kože, kjer ga encimi
lipaze razgradijo do fiziološko aktivne askorbinske kisline. Uporabljajo ga zlasti za zaščito
kozmetičnih izdelkov pred oksidacijo v koncentraciji do 0,2 %. Askorbinska kislina in
njeni derivati v koncentraciji do 2 % kažejo antioksidativno delovanje tudi na koži in
ščitijo pred posledicami UV sevanja (30).
Poleg vitamina E in C se v kremah pojavi tudi vitamin A in njegovi derivati. Najbolj
pogosti obliki retinoidov v pregledanih kremah sta retinol in retinilpalmitat. Retinol smo
našli samo v dveh kremah razreda 2 in 3, njegovi derivati pa so v razredu 1 v 9 % KI, v
razredu 2 v 9 %, v razredu 3 v 13 % in v razredu 4 v 17 % KI. Zastopanost retinoidov po
razredih je tako majhna, da ne moremo govoriti o statistični značilnosti razlik. Retinol in
njegovi estri kožo dražijo manj od retinojske kisline. Nanašanje retinola na kožo poveča
debelino povrhnjice ter tvorbo kolagena in glikozaminoglikanov, ki zadržujejo vlago v
koži. Uporablja se za zmanjšanje obraznih gub, izboljšanje elastičnosti kože in ohranitev
mladostnega videza. V kozmetičnih izdelkih za nego kože se priporoča koncentracije
retinola do 0,3 % , retinilnih estrov pa do 0,55 %. Večje koncentracije kožo dražijo in niso
primerne za kozmetično uporabo (5, 29).
Preglednica II: Najpogostejši vitamini in antioksidanti v izbranih kremah proti staranju ter
delež KI z vsebujočo sestavino

1.
2.

Razred 1

Razred 2

Razred 3

Razred 4

Vitamin E (74 %)
in njegovi derivati
(22 %)
Vitamin C (13 %)
in njegovi derivati
(35 %)

Vitamin E (70 %)
in njegovi derivati
(35 %)
Vitamin C (4 %)
in njegovi derivati
(17 %)
Vitamin A (9 %)
in njegovi derivati
(9 %)

Vitamin E (83 %)
in njegovi derivati
(22 %)
Vitamin C (13 %)
in njegovi derivati
(57 %)
Vitamin A (9 %)
in njegovi derivati
(13 %)

Vitamin E (61 %)
in njegovi derivati
(61 %)
Vitamin C (9 %)
in njegovi derivati
(78 %)
Vitamin A (0 %)
in njegovi derivati
(17 %)

3.

Ubikinon (13 %)

4.

Pantenol (13 %)

Ubikinon (13 %)

Ubikinon (13 %)

Pantenol (13 %)

5.

Vitamin A (0 %)
in njegovi derivati
(9 %)

Pantenol (9 %)

Lipojska kislina (9
%)

Niacinamid (13
%)

+*

5

5

7
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*Opomba: + predstavlja število preostalih AOX, ki so prisotni v posameznem razredu krem.
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Raziskave so pokazale, da na zmanjšanje globine gub in vidnih znakov fotostaranja
ugodno vpliva tudi antioksidant ubikinon (koencim Q10), ki se uporablja za zaščito kože
pred oksidativnim stresom. Vsebujejo ga kreme iz razreda 1, 2 in 3 in sicer ga vsebuje 13
% KI (31). V tretjem razredu je prisotna še lipojska kislina, ki je po učinkovitosti
antioksidativne zaščite kože takoj za vitaminom E in askorbinsko kislino ter je boljša od
askorbilpalmitata (32). Poleg preostalih vitaminov kreme vsebujejo pantenol (vitamin B5),
ki vzdržuje kožo mehko in elastično, ter nikotinamid (vitamin B3), ki poveča sintezo
ceramidov,

holesterola

in prostih maščobnih kislin

v roženi plasti,

zmanjša

transepidermalno izgubo vode (TEWL), izboljša površinsko strukturo postarane kože,
zmanjša gubice in pigmente madeže ter poveča elastičnost zrele kože. V posameznem
cenovnem razredu ju vsebuje največ 17 % krem (29).
V razredu 3 in 4 vsebujejo kreme več raznolikih AOX, kot je npr. karnozin, ki je
neposredni lovilec radikalov ter se pojavi v obeh razredih. V najdražjih kremah so
navedeni še encim peroksidaza, bioflavonoidi, likopen (kožo ščitijo pred oksidativnim
stresom) ter prašek platine in prašek minerala malahita, ki ju oglašujejo kot KAS. Oba
praška sta pigmenta, njuno antioksidativno delovanje pa ni dokazano (33).
Kot je razvidno iz slike 1, je povprečno število AOX v razredu 3 nekoliko višje kot v
razredu 1 in 2, v razredu 4 pa še nekoliko višje, vendar pa Kruskal-Wallis test ni pokazal,
da bi bile razlike statistično značilne (p=0,19). Pomembno je poudariti, da je bila v vsakem
cenovnem razredu vsaj ena krema, ki ni vsebovala nobenega AOX.

Slika 1: Število antioksidantov v posamezni kremi
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4.1.2. UV-filtri
UV-filtri so organske ali anorganske spojine, ki nas ščitijo pred akutnimi in kroničnimi
učinki UV žarkov. Med seboj se razlikujejo po mehanizmu delovanja, ki je lahko kemični
(absorbirajo UV žarke določenih valovnih dolžin) ali fizikalni (odbijajo in sipajo UV
svetlobo), in po tipu zaščite, saj lahko ščitijo pred UVA-, UVB-žarki ali pa proti obojim.
Najdemo jih v izdelkih za zaščito kože pred soncem, pa tudi v kozmetiki proti staranju z
namenom podaljšanja roka uporabe. Lipofilni UV-filtri bolje prehajajo skozi roženo plast,
kar pomeni, da dlje časa ostanejo na koži. Posledično se lahko zaradi sistemske absorpcije
poveča tveganje za pojav neželenih učinkov. V kremah za obraz se uporablja vodotopne
filtre, ki so namenjeni tudi drugim manj mastnim KI (34).
V pregledanih kremah proti staranju so večinoma organski UV-filtri, med katerimi je
najbolj pogost benzilsalicilat, ki ga vsebuje 6 krem v razredu 1, 3 in 4, ter 3 kreme v
razredu 2. Benzilsalicilat se v kozmetičnih izdelkih uporablja tudi kot dišava. Ostali
organski filtri, ki jih kreme vsebujejo, so: oktokrilen, etilheksil salicilat, butil
metoksidibenzoilmetan (avobenzon) in benzofenon-4. V eni kremi iz razreda 4 so tudi
nanodelci titanovega dioksida, ki je anorganski filter. UV-filtre smo razvrstili in prikazali v
preglednici III.
Preglednica III: Najpogostejši UV-filtri v izbranih kremah za obraz ter delež KI z vsebujočo
sestavino

Razred 1
1.

Benzilsalicilat (26 %)

2.

Oktokrilen (4 %)

3.

Etilheksil salicilat (4 %)

4.

Butil
metoksidibenzoilmetan
(4 %)

+*

/

Razred 2
Benzilsalicilat
(13 %)

Razred 3
Benzilsalicilat
(26 %)

Razred 4
Benzilsalicilat
(26 %)
Benzofenon-4 (4
%)
Titanov dioksid
(4 %)

/

/

/

*Opomba: + predstavlja število preostalih UV-filtrov, ki so prisotni v posameznem razredu krem.
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4.1.3. Peptidi in proteini
V kremah za obraz proti staranju kože v zadnjem času strmo narašča uporaba sestavin, ki
jih uvrščamo med biološke makromolekule. Takšne kozmetično aktivne sestavine so
peptidi, proteini in rastni dejavniki, ki delujejo na žive celice kože. Kot sestavine morajo
ohraniti aktivnost v KI in v biološko aktivni obliki prodreti dovolj globoko v kožo, da
sprožijo fiziološki učinek.
Uporaba teh KAS v negi kože se je porodila na podlagi rezultatov raziskav celjenja ran. Že
v tridesetih letih prejšnjega stoletja so ugotovili, da lahko z izvlečki kvasovk, ki vsebujejo
tudi peptide, učinkovito zdravijo rane. Peptidi so pogoste KAS v kremah proti staranju
kože, saj povečajo tvorbo kolagena in izražanje celičnih rastnih dejavnikov, ki spodbudijo
angiogenezo, poleg tega pa spodbudijo nastajanje granulacijskega tkiva. Za uporabo v
aktivni negi kože jih delimo glede na mehanizem njihovega delovanja v tri skupine:
peptide kot signalne molekule, peptide kot prenašalce in peptide, ki zavirajo sproščanje
živčnih prenašalcev (29, 35).
Peptidi kot signalne molekule povečajo tvorbo proteinov, ki gradijo zunajcelično ogrodje.
Spodbudijo predvsem nastajanje kolagena ali zavirajo njegovo razgradnjo s kolagenazami,
lahko pa povečajo tudi tvorbo elastina, proteoglikanov, glikozaminoglikanov in
fibronektina. Poleg tega vplivajo na proliferacijo fibroblastov v usnjici. Posledično se
poveča aktivnost dermalnih celic ter sinteza kolagena, koža pa postane bolj čvrsta. V
pregledanih kremah so najbolj pogosti lipopeptidi, npr. palmitoil peptidi. Sestavljeni so iz
peptida, na katerega je pripeta lipofilna palmitinska kislina. Slednja stabilizira peptid ter
omogoča prehajanje molekule skozi povrhnjico do mesta delovanja v usnjici. Našli smo jih
v kremah iz razreda 2, 3 in 4, medtem, ko v razredu 1 signalnih peptidov v kremah ni.
Najbolj pogosti so palmitoil tetrapeptid-7, palmitoil tripeptid-1 in palmitoil oligopeptid. V
drugem razredu se pojavita peptida samo v 2 kremah, medtem so v razredu 3 in 4 signalni
peptidi bolj pogosti, in sicer v po 10 kremah v vsakem razredu. Chi2 test je pokazal
statistično značilne razlike med razredom 2 in razredom 3 oziroma razredom 4 (p=0,047),
med razredi 1 in 3 ter 1 in 4 pa so razlike večje. Deleži po posameznih razredih so
prikazani v preglednici IV (29, 35).
Peptidi kot prenašalci zagotovijo prenos bakra v kožo in aktivacijo encimov, ki sodelujejo
pri celjenju. Nanešeni na kožo naj bi povečali tvorbo kolagena ter zmanjšali gubice. V
izbranih kozmetičnih izdelkih je prisoten peptid prenašalec samo v 1 kremi iz najdražjega
cenovnega razreda (35).
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Peptidi lahko kot botulin zmanjšajo izločanje živčnega prenašalca v živčno-mišičnem stiku
in tako zavirajo prenos signala med živcem in mišico. Če po nanosu na kožo prodrejo vse
do mišičnih celic, zmanjšajo krčenje mišic in posledično nastajanje gub. Tako je za krčenje
obraznih mišic potreben večji signal, kar preprečuje nezavedne mišične kontrakcije. V
izbranih kremah smo našli najbolj znan peptid te vrste, acetil heksapeptid-8. Vsebujejo ga
kreme iz razreda 1 (2 kremi), razreda 3 (4 kreme) ter razreda 4 (5 krem). V razredu 3 smo
v eni izmed krem našli tudi pentapeptid-18, za katerega so ob prisotnosti acetil
heksapeptida-8 v KI dokazali sinergistični učinek (35).
V razredu 4 so v kremah prisotni tudi rastni dejavniki, SH-oligopeptidi in SH-polipeptidi,
ki vplivajo na diferenciacijo in komunikacijo celic (35).
V kremah vseh štirih razredov so prav tako hidrolizirani proteini (mlečni, pšenični, sojini,
grahovi), ki delujejo na koži predvsem vlažilno in s tem prispevajo k občutku bolj mehke
in čvrste kože. Zastopanost v prvih treh razredih je nizka (9 – 22%), medtem ko je v
razredu 4 kar 61 %.Veliko razliko potrjuje tudi statistični test Chi2, saj je že razlika med
razredom 3 in razredom 4 statistično značilna (p=0,016), razlika z razredom 2 in 1 pa je še
večja. K ohranjanju ustrezne navlaženosti kože prispevajo tudi aminokisline, ki so del
naravnega vlažilnega faktorja. Prisotne so v razredu 2, 3 in 4.
Preglednica IV: Najpogostejši peptidi, proteini, rastni dejavniki in aminokisline v
pregledanih kremah za obraz ter delež KI z vsebujočo sestavino

1.
2.
3.

Razred 1
Acetil
heksapeptid-8 (9
%)
Hidroliziran
kazein (4 %)
Hidrolizirani
pšenični proteini
(4 %)

4.
5.
+*

/

Razred 2
Hidrolizirani
pšenični proteini
(13 %)
Palmitoil tripeptid
-1 (9 %)

Razred 3

Razred 4

Palmitoil peptidi
(44 %)

Hidrolizirani
proteini (61 %)

Aminokisline (39
%)

Palmitoil peptidi
(44 %)

Palmitoil
tetrapeptid-7 (4 %)

Hidrolizirani
proteini (22 %)

SH-polipeptidi
(26 %)

Dipalmitoil
hidroksiprolin (4
%)
Natrijev glutamat
(4 %)
1

Acetil
heksapeptid-8 (17
%)
Pentapeptid-18 (4
%)
5

Acetil
heksapeptid-8 (22
%)
Acetilglukozamin
(17 %)
13

*Opomba: + predstavlja število preostalih peptidov, proteinov, rastnih dejavnikov in aminokislin, ki so
prisotni v posameznem razredu krem.
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4.1.4. Nove kozmetično aktivne sestavine za zrelo kožo
Pregledane kreme vseh cenovnih razredov vsebujejo sestavine s toničnim delovanjem. V
razredu 1 je v eni kremi prisoten kreatin, v razredu 2 in 3 je v eni kremi adenozin, v
najdražjem razredu pa vsebuje adenozin in adenozinfosfat pet krem. Slednji sestavini sta
prekurzorja adenozintrifosfata, v katerega se tudi pretvorita, ko vstopita v živo celico kože.
Posledično se poveča količina energijskih molekul v koži, to pa vpliva na boljšo
prekrvavitev kože in tvorbo strukturnih molekul. Zaradi toničnega delovanja se te sestavine
vgrajuje predvsem v KI proti staranju, saj postane koža po uporabi bolj čvrsta, zdrava in
sijoča (36).
V luksuzni, aktivni kozmetiki proti staranju kože se v zadnjem času zelo pogosto oglašuje
in uporablja nukleinske kisline. V razredu 4 so prisotne v treh kremah naslednje KAS:
DNA, magnezijeva DNA, kalcijeva DNA, natrijeva DNA, natrijeva RNA in liposomska
RNA. Te spojine v KI za zrelo kožo vplivajo na celično aktivnost in regeneracijo tkiv ter
zmanjšajo vnetja. Njihov učinek so potrdili s kliničnimi testi, s katerimi so dokazali prehod
fragmentov DNA in RNA v celice kože (37).
4.1.5. Rastlinski izvlečki
Iz rastlin lahko z različnimi postopki izdelamo izvlečke, ki so zelo pogoste sestavine KI.
Vsebujejo večje število spojin, ki se v delovanju med seboj sinergistično podpirajo. V
pregledanih kremah za obraz so rastlinski izvlečki najštevilčnejša skupina KAS. Razred 1
vsebuje izvlečke 29 različnih rastlin, razred 2 60, razred 3 62 in razred 4 107. Med
najpogostejšimi izvlečki prevladuje aloja, ki izboljša celjenje ran in ima protivnetno
delovanje. Poleg tega ima tudi vlažilne lastnosti, ki temeljijo na učinkih polisaharidov v
soku in listni sredici. Druga sestavina, ki je v kremah vseh štirih razredov, je izvleček
vinske trte. V njem prevladujejo flavonoidi, učinkoviti antioksidanti, ki ščitijo kožo pred
oksidativnim stresom. Značilna sestavina ploda in semen je tudi antioksidant resveratrol
(38). V razredu 1 in 2 je v pregledanih kremah pogost izvleček rožmarina z karnozolno in
rožmarinsko kislino, ki sta po antioksidativni moči primerljivi s sinteznimi antioksidanti,
na primer butilhidroksianisolom (BHA) in butilhidroksitoluenom (BHT). Rožmarinsko
kislino vsebuje tudi navadna melisa, ki je v kremah razreda 1. Za KI za zrelo kožo je
značilno vgrajevanje izvlečkov, ki vsebujejo spojine z antioksidativnim delovanjem, kot so
ginsenozidi (izvleček ginsenga), flavonoidi (izvleček kamilice, rmana, granatnega jabolka,
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preslice), β-karoten (izvleček korenja) in vitamin A (alge). Rezultate smo prikazali v
preglednici V (5, 38).
Preglednica V: Najpogostejši rastlinski izvlečki v izbranih kremah za obraz ter delež KI z
vsebujočo sestavino

Razred 1
1.

Aloja (34 %)

2.

Vinska trta (22 %)

3.
4.
5.
+*

Navadni rožmarin
(17 %)
Navadna melisa
(17 %)
Granatno jabolko
(9 %)
24

Razred 2
Prava kamilica (26
%)

Razred 3

Razred 4

Vinska trta (48 %)

Alge (35 %)

Aloja (22 %)

Damaščanska
vrtnica (39 %)

Njivska preslica
(22 %)

Ginseng (17 %)

Aloja (22 %)

Divji jam (22 %)

Navadni rman (13
%)
Navadno korenje
(13 %)

Navadni rožmarin
(17 %)
Granatno jabolko
(13 %)

55

56

Aloja (17 %)
Ječmen (13 %)
102

*Opomba: + predstavlja število preostalih rastlinskih izvlečkov, ki so prisotni v posameznem razredu krem.

4.2.

Sekundarne kozmetično aktivne sestavine

V procesu staranja se v koži zmanjšuje količina epidermalnih lipidov, kar vpliva na slabšo
sposobnost barierne funkcije. Normalno, zdravo delovanje kože je tako onemogočeno, saj
se poveča TEWL, poleg tega pa je prisotnih manj sestavin naravnega vlažilnega faktorja,
zaradi česar je zmanjšana sposobnost vezave vode. Koža dobiva značilnosti suhe kože,
zato so sestavine za vlaženje kože v kremah proti staranju nujne. Z njimi želimo oponašati
vlogo lipidov povrhnjice, zmanjšati TEWL in izboljšati funkcijo lipidne bariere.
4.2.1. Humektanti
Z vgrajevanjem sestavin za vlaženje v KI povečamo v koži količino vode. To lahko
storimo s humektanti, ki omogočajo vezavo vode iz ozračja in s tem vlaženje kože, v
primeru, da je atmosferska vlažnost višja od 70 %. Smotrno jih je uporabljati skupaj z
okluzivi, ki zmanjšajo suhost kože, tako da preprečijo izhlapevanje vode, ki so jo
humektanti povlekli iz globljih plasti kože, do česar pride, kadar je atmosferska vlažnost
nižja od 70 %. Humektanti so pomembne sestavine tudi iz vidika stabilnosti KI, saj
preprečijo izhlapevanje vode iz izdelka in s tem zgoščevanje. Ugodno vplivajo tudi na
videz gubic, saj se le-te ob vezavi vode v kožo zmanjšajo (29).
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V preglednici VI smo prikazali humektante v izbranih kremah. Najpogostejša sestavina te
skupine je glicerol, ki je prisoten v kar 79 kremah in je enakomerno zastopan v vseh
cenovnih razredih (slika 2). V 13 KI glicerola ni navedenega na seznamu sestavin, in sicer
v 3 kremah razreda 1 in 2, 5 kremah razreda 3 in 2 kremah razreda 4.

Razred 4
27%

Razred 1
25%

Razred 3
23%

Razred 2
25%

Slika 2: Delež izbranih krem za obraz z glicerolom po cenovnih razredih

Glicerol je viskozna in brezbarvna tekočina sladkega okusa. Poleg sposobnosti absorpcije
vode lahko kot sestavina krem za obraz vpliva tudi na ponovno vzpostavitev funkcije
lipidne bariere in na fleksibilnost lipidov rožene plasti. V KI za nego kože se uporablja v
koncentracijah do 5 %. Pri formuliranju krem za obraz je treba zaradi lepljivega občutka,
ki ga lahko pušča na koži ob višjih koncentracijah, vgraditi tudi druga vlažila, s katerimi
dosežemo močnejše vlažilno delovanje (5, 39). Ena izmed teh sestavin je natrijeva sol
hialuronske kisline, natrijev hialuronat. V pregledanih KI smo jo našli v razredu 1 v 7
kremah, v razredu 2 v 5 kremah, v razredu 3 v 11 kremah in v razredu 4 v 13 kremah. V
izdelkih za nego obraza je ta oblika hialuronske kisline (HK) pogosta, saj je topna v vodi.
Njen način vlažilnega delovanja je odvisen od molekulske mase, ki je lahko velika ali
majhna. HK z veliko molekulsko maso na koži tvori zaščitni sloj, ki preprečuje
izhlapevanje vode (ne prehaja v globlje plasti kože), med tem, ko HK z majhno
molekulsko maso deluje vlažilno tudi v globljih plasteh kože, saj prehaja povrhnjico
transcelularno skozi korneocite. Prav tako kot glicerol lahko visokomolekulska HK ob
nizki relativni zračni vlažnosti izsuši kožo, s tem da veže vodo iz nižjih plasti kože (40).
Izbrane kreme iz vseh cenovnih razredov vsebujejo humektant propilenglikol. To je
tekočina brez vonja, ki deluje okluzivno, keratolitično in protimikrobno. V KI za nego
kože se uporablja tudi kot zgoščevalo in kot pospeševalec prodiranja drugih KAS. V
kremah iz razreda 2, 3 in 4 smo našli tudi butilenglikol in kaprililglikol, ki imata podobno
vlažilno delovanje kot propilenglikol, na koži pa puščata lažji in prijetnejši občutek. Višji
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glikoli imajo tudi čedalje bolj izraženo emolientno delovanje (41). V vseh štirih razredih
smo našli sečnino, ki v roženi plasti kože deluje vlažilno in predstavlja eno izmed sestavin
naravnega vlažilnega dejavnika. Ob prisotnosti glicerola lahko s sečnino dosežemo zelo
dobro vlaženje kože (41). V vseh razredih so v kremah sladkorji (trehaloza, glukoza,
maltoza) in sladkorni alkoholi (sorbitol, ksilitol), ki delujejo kot vlažilo in sestavina za
ohranjanje vlažnosti KI.
Preglednica VI: Najpogostejši humektanti v pregledanih kremah za obraz ter delež KI z
vsebujočo sestavino

1.
2.
3.
4.
5.
+*

Razred 1

Razred 2

Razred 3

Razred 4

Glicerol (87 %)

Glicerol (87 %)

Glicerol (78 %)

Glicerol (91 %)

Natrijev hialuronat
(30 %)
Propilenglikol (17
%)

Natrijev hialuronat
(22 %)
Butilenglikol (22
%)
Natrijev PCA (22
%)

Natrijev hialuronat
(48 %)

Butilenglikol (74
%)
Natrijev
hialuronat (57 %)
Kaprililglikol (26
%)

Sečnina (13 %)
Saharidni izomerat
(9 %)
17

Sečnina (13 %)
19

Sladkorji (44 %)
Butilenglikol (30
%)
Kaprililglikol (22
%)
21

PEG (26 %)
33

*Opomba: + predstavlja število preostalih humektantov, ki so prisotni v posameznem razredu krem.

4.2.2. Emolienti
Emolienti so kozmetične sestavine, ki se v kremah za obraz uporabljajo z namenom, da
dovajajo koži lastne lipide (holesterol, skvalen, ceramidi) oziroma, da nadomestijo
manjkajoče lipide v povrhnjici. Večina emolientov ima tudi okluzivno delovanje, saj na
koži tvorijo hidrofoben sloj, ki preprečuje izhlapevanje vode iz kože. Količina vode se tako
v roženi plasti poveča, koža pa postane bolj gladka in mehkejša (42).
Cetearilalkohol je zmes cetilalkohola in stearilalkohola v približnem razmerju 1:2. Je
brezbarvna, vosku podobna snov, ki se v KI za nego obraza uporablja kot emolient v
koncentracijah do 1,5 %, saj lahko sicer po nanosu na kožo daje občutek pretiranega
znojenja in navlaženosti. V emulzije se vgrajuje, ker naredi kožo mehko in gladko, poleg
tega pa se lahko uporablja kot zgoščevalo in koemulgator (5, 42). Ta maščobni alkohol je v
kremah vseh štirih cenovnih razredov, največji delež krem s cetearilalkoholom pa je v
razredu 1, kjer smo ga našli v 17 kremah. Rezultate pojavnosti emolientov smo prikazali v
preglednici VII.
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Podobno kot cetearilalkohol se v KI proti staranju uporablja trigliceride kaprilne/kaprinske
kisline. Gre za zmes estrov glicerola in srednjeverižnih maščobnih kislin, v tem primeru
kaprilne in kaprinske, ki sta med drugim v kokosovem olju. Prvotna naloga te sestavine je
emolientno delovanje, lahko pa se uporablja tudi kot zgoščevalo. Velja za zelo varno in
nedražečo snov, zato je v kremah prisotna v vseh štirih cenovnih razredih (38).
V razredu 1 je zelo pogost emolient in emulgator glicerilstearatcitrat, ki je priljubljen v
izdelavi bogatejših krem, saj pušča na koži prijeten občutek gladkosti. Našli smo ga tudi na
seznamu sestavin krem iz ostalih cenovnih razredov.
Skvalan se pogosto uporablja namesto skvalena (sestavina sebuma), ker je ta zelo
nestabilen. Skvalan vsebujejo pregledane kreme vseh cenovnih razredov (44).
Ceramidi so glavni medcelični lipidi v roženi plasti kože. V kremah za obraz se jih
uporablja zaradi njihove sposobnosti vzpostavljanja normalne barierne funkcije kože, ki pa
je odvisna od uporabljene koncentracije pri izdelavi KI. Našli smo jih v kremah razreda 3
in 4. Pogosta sestavina razredov 1, 2, 3 in 4 je tudi lecitin, vir fosfolipidov, ki so sestavine
celičnih membran, zato ga uporabljajo za nego suhe kože s porušeno kožno bariero. Ker je
kemijsko nestabilen, se v KI pogosto uporablja njegov derivat hidrogeniran lecitin (38).
Preglednica VII: Najpogostejši emolienti v izbranih kremah proti staranju ter delež KI z
vsebujočo sestavino

Razred 1
1.
2.
3.
4.
5.

Razred 2

Razred 3

Cetearilalkohol
Cetearilalkohol
(74 %)
(44 %)
Glicerilstearatcitrat
Skvalan (39 %)
(48 %)
Kaprilni/kaprinski
Skvalan (39 %)
trigliceridi (35 %)
Kaprilni/kaprinski Čebelji vosek (30
trigliceridi (35 %) %)
Lecitin (30 %)

+* 38

Kaprilni/kaprinski
trigliceridi (57 %)
Cetearilalkohol
(44 %)

Razred 4
Dimetikon (74 %)
Lecitin (57 %)

Lecitin (22 %)

Glicerilstearat (26
%)

Kaprilni/kaprinski
trigliceridi (48 %)
Glicerilstearat (48
%)
Ciklopentasiloksan
(39 %)

28

51

71

Ceramidi (35 %)
Dimetikon (26 %)

*Opomba: + predstavlja število preostalih emolientov, ki so prisotni v posameznem razredu krem.

4.2.3. Rastlinska masla in olja
Nega kože z rastlinskimi olji sega daleč nazaj v antično zgodovino, v zadnjem desetletju pa
je njihovo uporabo spodbudil trend naravne kozmetike. To so lipidi, bogati s številnimi
spojinami (poglavitni delež predstavljajo trigliceridi), ki se jih lahko uporablja samostojno
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ali kot komponento KI. Delujejo kot emolienti, saj na koži tvorijo tanko zaščitno plast, ki
preprečuje izhlapevanje vode, s tem pa posredno izboljšajo vlažnost kože (44).
Najpogostejša rastlinska masla in olja v izbranih kremah smo predstavili v preglednici
VIII. V pregledanih kremah smo v razredih 1, 2, 3 in 4 našli karitejevo maslo, ki mu zaradi
velikega deleža neumiljivih spojin pripisujejo regenerativno delovanje, saj naj bi pomagal
vzpostaviti normalno barierno funkcijo kože (44). Zelo pogosto rastlinsko olje v kremah za
obraz proti staranju je tudi sončnično olje, ki je učinkovito pri vlaženju kože, hkrati pa je
cenovno zelo dostopno. V razredu 1 smo ga našli na seznamu sestavin trinajstih krem, v
razredu 2 desetih krem, v razredu 3 devetih krem in v razredu 4 sedmih krem (38).
V razredu 1, 2 in 3 je pogosto tudi olivno olje, ki vsebuje veliko antioksidantov in
arganovo olje, ki je pogosta sestavina KI za zrelo kožo, saj mu poleg vlažilnega pripisujejo
tudi protivnetno delovanje. V vseh štirih razredih smo našli tudi jojobino olje, ki ima
emolientni učinek ter je po sestavi podobno človeškemu sebumu, saj vsebuje poleg
trigliceridov tudi veliko maščobnih kislin. V razredu 2 je na seznamu sestavin 9 krem olje
granatnega jabolka. To olje svetujejo kot prvo izbiro za nego zahtevne zrele kože, saj so v
laboratorijskih raziskavah na človeških celicah dokazali, da deluje antioksidativno,
protivnetno, protitumorno in fotoprotektivno. Prav tako spodbuja obnovo usnjice in vpliva
na proliferacijo keratinocitov. Našli smo ga tudi v dveh kremah razreda 1 in dveh kremah
razreda 3 (5, 38).
Preglednica VIII: Najpogostejša rastlinska masla in olja v izbranih kremah za obraz ter delež
KI z vsebujočo sestavino

Razred 1

Razred 2

Razred 3

1.

Sončnično olje (57
%)

2.

Olivno olje (52 %)

Karitejevo maslo
(65 %)
Sončnično olje (44
%)
Olje granatnega
jabolka (39 %)
Arganovo olje (30
%)

Karitejevo maslo
(48 %)
Sončnično olje (39
%)
Jojobino olje (35
%)

3.
4.
5.
+*

Karitejevo maslo
(35 %)
Jojobino olje (35
%)
Arganovo olje (30
%)
38

Olivno olje (26 %)
46

Razred 4

Karitejevo maslo
(39 %)
Sončnično olje
(30 %)
Jojobino olje (17
%)
Palmovo olje (13
Olivno olje (30 %)
%)
Mandljevo olje (26 Kakavovo maslo
%)
(13 %)
47

30

*Opomba: + predstavlja število preostalih rastlinskih olj, ki so prisotna v posameznem razredu krem.
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4.3.

Pomožne snovi

4.3.1. Emulgatorji
Pri izdelavi krem se za združevanje vodne in lipidne faze uporablja emulgatorje. To
sposobnost jim omogoča struktura površinsko aktivne snovi (PAS), ki vsebuje lipofilni in
hidrofilni del. Molekule emulgatorjev se razporedijo na mejni površini vode in olja, kjer
zmanjšajo medfazno napetost in s tem omogočijo združenje dveh nemešajočih se faz ter
nastanek stabilnih emulzij.
V pregledanih kremah je eden izmed pogostejših emulgatorjev glicerilstearat SE
(samoemulgirajoči), ki smo ga našli v razredih 1, 2, 3 in 4. Uporablja se v emulzijah tipa
olje v vodi (O/V) ter je zmes anionske in neionogene PAS. Ker ima čisti glicerilstearat
nižjo vrednost hidrofilnega-lipofilnega ravnotežja (HLB) in se v kremah uporablja bolj kot
emolient (preglednica VII), moramo glicerilstearatu SE dodati kalijev stearat, ki mu poviša
HLB vrednost na 12. V kremah je priporočena koncentracija od 1,5 – 2,5 %. Na koži pušča
prijeten občutek navlaženosti brez mastnega filma (45). Podobne senzorične učinke na koži
ima tudi cetearilglukozid, neionogeni emulgator tipa O/V. Našli smo ga na seznamu
sestavin krem iz razreda 1, 2, 3 in 4. Sintetizirajo ga iz glukoze in cetearilalkohola ali pa ga
pridobivajo iz kokosovega olja (46). V štirih cenovnih razredih pregledanih krem smo našli
tudi emulgatorje, kot so PEG-100 stearat, polisorbat 80, poligliceril-3 ricinoleat in natrijev
stearilglutamat. Rezultate smo predstavili v preglednici IX.
Preglednica IX: Najpogosteje uporabljeni emulgatorji v izbranih kremah za obraz ter delež
KI z vsebujočo sestavino

Razred 1
Glicerilstearat SE
(30 %)
Cetearilglukozid
(26 %)

Razred 2
Glicerilstearat SE
(35 %)
Cetearilglukozid
(26 %)

3.

Polisorbat 80 (22
%)

Miristil glukozid
(13 %)

4.

PEG-100 stearat
(13 %)

Natrijev
stearilglutamat (9
%)

1.
2.

5.
+*

Natrijev
stearilglutamat (9
%)
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Razred 3
Cetearilglukozid
(30 %)
PEG-100 stearat
(22 %)
Natrijev
stearilglutamat (22
%)

Razred 4
PEG-100 stearat
(48 %)
Polisorbat 80 (44
%)

Glicerilstearat SE
(17 %)

Sorbitan tristearat
(17 %)

PEG-100 stearat (9 Poligliceril-3
%)
ricinoleat (17 %)

Kalijev cetilfosfat
(13 %)

18

45

26

Glicerilstearat SE
(17 %)

*Opomba: + predstavlja število preostalih emulgatorjev, ki so prisotni v posameznem razredu krem.
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4.3.2. Konzervansi
Kreme za obraz, ki vsebujejo vodo, so ugodno okolje za razrast mikroorganizmov. Da
preprečimo razmnoževanje bakterij in drugih mikroorganizmov, ki so lahko prisotni že od
izdelave ali pa so vneseni med uporabo, dodamo v KI konzervanse. Ti delujejo
protimikrobno in s tem vzdržujejo ustrezno mikrobiološko kakovost izdelka skozi celoten
rok uporabe.
Med najpogostejšimi konzervansi v pregledanih kremah za obraz je fenoksietanol, ki smo
ga našli v cenovnih razredih 1, 2, 3 in 4. V razredu 1 je prisoten v 7 kremah, v razredu 2 v
6 kremah, v razredu 3 v 6 kremah in v razredu 4 v 19 kremah. Je sintetični konzervans z
zelo širokim spektrom protimikrobne aktivnosti, poleg tega pa je stabilen in varen. V KI se
priporoča uporaba v koncentraciji do 1 %. Enako priporočilo velja tudi za benzilalkohol, ki
deluje na celične membrane mikroorganizmov in s tem povzroči smrt celice. Velja za
najmanj dražeč konzervans, ki se lahko v KI uporablja tudi kot dišava, saj ima prijeten
cvetlični vonj. V kremah za obraz smo ga našli v razredih 1, 2, 3 in 4 (38).
Konzervansa natrijev benzoat (natrijeva sol benzojske kisline) in kalijev sorbat (kalijeva
sol sorbinske kisline) sta pogosta v vseh štirih cenovnih razredih. Prvi se pojavi v 29 (32
%) kremah, drugi pa v 28 (30 %) kremah proti staranju.
Metilparaben smo našli v razredu 1 (17 % KI) in 4 (26 % KI), medtem, ko je v razredu 3
prisoten samo v 1 kremi. Poleg metilparabena so v kremah pristoni tudi etilparaben,
propilparaben, butilparaben in izobutilparaben.
Pogostost pojavnosti konzervansov v izbranih KI smo predstavili v preglednici X.
Preglednica X: Najpogostejši konzervansi v izbranih kremah proti staranju kože ter delež KI
z vsebujočo sestavino

1.
2.
3.
4.
5.
+*

Razred 1
Benzilalkohol (39
%)
Fenoksietanol (30
%)
Natrijev benzoat
(30 %)
Kalijev sorbat (17
%)
Metilparaben (17
%)
8

Razred 2
Benzilalkohol (44
%)
Dehidroocetna
kislina (35 %)
Fenoksietanol (26
%)
Natrijev benzoat
(26 %)
Kalijev sorbat (22
%)
8

Razred 3
Kalijev sorbat (44
%)
Natrijev benzoat
(39 %)
Benzilalkohol (39
%)
Fenoksietanol (26
%)
Etilheksilglicerol
(26 %)
14

Razred 4
Fenoksietanol (83
%)
Klorfenesin (39
%)
Kalijev sorbat (39
%)
Natrijev benzoat
(30 %)
Metilparaben (26
%)
20

*Opomba: + predstavlja število preostalih konzervansov, ki so prisotni v posameznem razredu krem.
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4.3.3. Zgoščevala
Zgoščevala so sestavine, ki imajo ključno vlogo pri doseganju ustrezne teksture in
viskoznosti KI. V kreme za obraz jih dodajamo tudi kot koemulgatorje in stabilizatorje
emulzij.
Najpogostejše zgoščevalo v pregledanih KI je ksantanski gumi, anionski polisaharid, ki
smo ga našli v cenovnem razredu 1, 2, 3 in 4. Vsebuje ga 62 % krem. Pri procesu
fermentacije ga proizvaja bakterija Xanthomonas campestris. Po nanosu na koži ustvari
tanek sloj, ki zmanjša TEWL in poveča vlažnost kože. V emulzijah se priporoča uporaba
koncentracije 0,1 do 0,3 % (5, 47).
Na seznamu sestavin pregledanih krem za zrelo kožo smo v razredu 1, 2, 3 in 4 našli tudi
prečno premrežene polimere, in sicer sta najpogostejša dimetikon-prečno premreženi
polimer, derivat silikona, in dimetikon/vinilni dimetikon-prečno premreženi polimer, zmes
silikonskih polimerov. Obe sestavini delujeta tudi kot stabilizator. Izbrane kreme za obraz
vsebujejo še druga pogosta zgoščevala, ki smo jih prikazali v preglednici XI (38).
Preglednica XI: Najpogostejša zgoščevala v izbranih KI in ter delež KI z vsebujočo sestavino

Razred 1
Ksantanski gumi
(70 %)

Razred 2
Ksantanski gumi
(74 %)

Razred 3
Ksantanski gumi
(52 %)

2.

Karbomer (22 %)

Poliakrilat-prečno
premreženi polimer
6 (26 %)

Karbomer (22 %)

3.

Aluminijev/Magn
ezijev hidroksid
stearat (13 %)

Dimetikon/vinilni
dimetikon-prečno
premreženi polimer
(13 %)

Dekstrin (13 %)

4.

Dimetikon-prečno
premreženi
polimer (9 %)

Sklerocij gumi (9
%)

Dimetikon/vinilni
dimetikon-prečno
premreženi polimer
(13 %)

5.

Mikrokristalni
vosek (9 %)

Hidroksietilceluloza
Pululan (9 %)
(9 %)

Akrilamid/natrijev
akriloildimetil
tavrat-prečno
premreženi polimer
(13 %)
Natrijev poliakrilat
(13 %)

+*

4

14

23

1.

18

Razred 4
Ksantanski gumi
(52 %)
Dimetikon/vinilni
dimetikon-prečno
premreženi polimer
(26 %)
Karbomeri (22 %)

*Opomba: + predstavlja število preostalih zgoščeval, ki so prisotna v posameznem razredu krem.
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4.3.4. Sestavine za uravnavanje pH
Sestavine iz tega poglavja uporabljamo za uravnavanje pH do ustrezne vrednosti, ki jo
mora imeti krema za nego kože (5 – 5,5) ter kot stabilizatorje KI.
Najpogostejša sestavina za zmanjšanje pH KI je citronska kislina, saj je naravna, široko
dostopna in poceni. Našli smo jo v razredu 1 v petih kremah, v razredu 2 v sedmih kremah,
v razredu 3 in 4 pa v desetih kremah. V kozmetiki se jo pogosto uporablja tudi kot kelator,
saj veže kovinske ione in s tem prepreči oksidacijske procese. V kremah za obraz se jo
uporablja tudi zaradi njenega učinka na kožo, saj deluje antioksidativno in spodbuja tvorbo
povrhnjice in kolagena, posledično se poveča elastičnost. Kot hidroksi kislina pa odpravlja
tudi poroževanje in hiperpigmentacijo. V KI se uporablja v koncentraciji do 4 % (5, 38,
48).
Kljub vsem dobrim lastnostim citronske kisline strokovnjaki za prvo izbiro za uravnavanje
pH KI svetujejo mlečno kislino, ki je koži in telesu lastna spojina. Pomaga vzdrževati kisel
pH zaščitne hidro-lipidne plasti kože, poleg tega pa deluje vlažilno in luščilno. V kremah
proti staranju smo jo našli v vseh 4 razredih (38, 48).
Kreme za zrelo kožo v vseh razredih vsebujejo še ostale sestavine za uravnoteženje pH
izdelka, kot so natrijev citrat, ki deluje tudi kot antioksidant in konzervans, glikolna
kislina, trietanolamin in natrijev hidroksid (49). Najpogostejše sestavine za uravnavanje pH
smo prikazali v preglednici XII.
Preglednica XII: Najpogostejše sestavine za uravnavanje pH v izbranih kremah za obraz ter
delež KI z vsebujočo sestavino

1.
2.
3.
4.
5.
+*

Razred 1
Mlečna kislina (26
%)
Citronska kislina
(22 %)
Natrijev hidroksid
(17 %)
Trietanolamin (9
%)
Natrijev citrat (9
%)

Razred 2
Citronska kislina
(30 %)
Mlečna kislina (13
%)
Glikolna kislina (9
%)
Natrijev citrat (9
%)
Natrijev hidroksid
(9 %)

Razred 3
Citronska kislina
(44 %)
Natrijev hidroksid
(26 %)
Natrijev citrat (17
%)
Trietanolamin (13
%)
Natrijev fosfat (9
%)

Razred 4
Citronska kislina
(44 %)
Natrijev hidroksid
(35 %)
Mlečna kislina
(13 %)
Trietanolamin (13
%)
Natrijev citrat (9
%)

2

4

4

5

*Opomba: + predstavlja število preostalih sestavin za uravnavanje pH, ki so prisotne v posameznem razredu
krem.
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4.3.5. Dišave
Dišave kot kozmetične sestavine so pomemben del KI, saj je vonj kreme eden izmed
odločilnih dejavnikov, na podlagi katerih se ljudje odločajo za nakup. Prijeten vonj vpliva
na človeško čustveno raven, česar se zaveda tudi kozmetična industrija, zato so dišave
pogosto dodane negovalnim izdelkom za nego kože.
V pregledanih kremah so v cenovnih razredih 1, 2, 3 in 4 najpogostejše dišave različni
terpenski alkoholi, med katerimi prevladuje linalol, ki je na seznamu sestavin 60 krem za
zrelo kožo. Druga najpogostejša dišava je limonen, ki smo jo našli v 54 kremah. Na
seznamu dišav v izbranih kremah proti staranju so še citronelol, geraniol, citral, kumarin in
benzilbenzoat (preglednica XIII).
Dišavne komponente lahko delujejo tudi kot antioksidanti. Njihova slaba lastnost je
nestabilnost, saj ob prisotnosti zraka oksidirajo, nastali produkti pa so zelo alergeni in so
glavni razlog preobčutljivostnih reakcij pri uporabnikih kozmetike (38).
Preglednica XIII: Najpogostejše dišave v izbranih kremah za obraz proti staranju ter delež
KI z vsebujočo sestavino

Razred 1

Razred 2

Razred 3

Razred 4

1.

Linalol (74 %)

Linalol (57 %)

Linalol (78 %)

Geraniol (61 %)

2.

Limonen (65 %)

Limonen (52 %)

Limonen (65 %)

Citronelol (61 %)

3.

Citronelol (57 %)

Geraniol (39 %)

Geraniol (57 %)

Linalol (52 %)

4.

Geraniol (48 %)

Citral (30 %)

Citronelol (35 %)

5.

Citral (26 %)

Citronelol (26 %)

Kumarin (22 %)

+*

13

12

17

Limonen (52 %)
Benzilbenzoat (48
%)
13

*Opomba: + predstavlja število preostalih dišav, ki so prisotne v posameznem razredu krem.
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4.4.

Vrste kozmetične ovojnine

Pravilna izbira kozmetične ovojnine krem za obraz proti staranju je bistvenega pomena.
Ovojnina lahko direktno vpliva na stabilnost končnega izdelka, saj se pojavljajo interakcije
med produktom, embalažo in zunanjim okoljem. Ovojnina zaščiti sestavine pred
razpadanjem in oksidacijo ter omogoča kremi polno učinkovitost skozi celoten rok trajanja.
Vrsta ovojnine vpliva tudi na ceno izdelka in jo lahko močno zviša. To izkoriščajo
predvsem dražja kozmetična podjetja, ki oglašujejo svoje izdelke v luksuznih in na videz
bogatejših embalažah, ki pa niso nujno primernejše (26).
Preučili smo vrste in pogostost kozmetičnih ovojnin vseh izbranih krem za obraz ter jih
razporedili v štiri cenovne razrede. Rezultate smo predstavili na sliki 3.

Št. KI z določeno ovojnino

20

15

10

5

0
Razred 1

Razred 2
Tuba

Razred 3

Pumpica

Lonček

Slika 3: Vrste kozmetične ovojnine pregledanih KI
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Razred 4

4.5.

Razprava

V diplomski nalogi smo primerjali KAS proti staranju, ki so v aktivni negi zrele kože
najpomembnejše sestavine, saj z njimi spodbujamo lastno obrambo kože pred poškodbami,
ki jih izzovejo zunanji dejavniki. Primerjali smo antioksidante in vitamine, peptide in
proteine, sestavine s toničnim delovanjem in rastlinske izvlečke, ter ugotovili, da so med
posameznimi cenovnimi razredi smiselne razlike, ki lahko vplivajo na ceno izdelka. Kreme
iz razredov 2, 3 in 4 vsebujejo večje število aktivnih učinkovin, zaradi česar imajo lahko
višjo ceno kot pa kreme iz razreda 1. To je pričakovano in smiselno, saj gre za kozmetične
sestavine, ki kozmecevtike ločujejo od navadnih krem za nego in vlaženje kože. Glede
zastopanosti vitamina C med razredi nismo uspeli ugotoviti statistično značilnih razlik,
drugače je pri njegovih derivatih, kjer smo ugotovili, da verjetnost, da krema vsebuje
derivat vitamina C višja v višjih razredih. Vendar je potrebno poudariti, da je tudi v
najdražjem razredu bilo 22 % krem, ki niso navajale vsebnosti derivatov vitamina C.
Podobno smo ugotovili tudi za vsebnost hidroliziranih proteinov in palmitoil peptidov.
Slednji so pogosteje prisotni v kremah razreda 3 in 4, medtem ko signalnih peptidov v
razredu 1 ni, kar lahko vpliva na višjo ceno izdelka, saj je sinteza peptidov z določenim
zaporedjem in visoko čistostjo (>90 %) draga. Čeprav jih je teoretično možno pridobivati z
ekstrakcijo iz proteinskih hidrolizatov, je večina palmitoil peptidov uporabljenih v KI
pridobljena sintetično (48). Med KAS proti staranju so najmanj zastopani UV-filtri, ki so
ključni pri preprečevanju fotostaranja kože. Našli smo jih v 26 kremah, od tega je v 21
kremah benzilsalicilat, ki se uporablja v KI tudi kot dišava. Poleg tega je njihova funkcija
predvsem še zaščita izdelka, medtem ko izbrane kreme nimajo zaščitnega faktorja pred UV
žarki. Nekatere kreme vsebujejo sestavine, ki lahko v prisotnosti sončnih žarkov
povzročajo preobčutljivost kože in jih je priporočljivo uporabljati zvečer. Zaradi lažje
uporabe kreme zjutraj in zvečer ter dostopnost drugih KI, ki lahko zaščitijo kožo pred
škodljivimi UV žarki, je tako majhna prisotnost UV-filtrov v pregledanih kremah smiselna.
Primerjali smo tudi sekundarne KAS ter ugotovili, da so v dražjih razredih emolienti in
humektanti bolj raznoliki, rastlinska olja pa so v razredu 4 manj zastopana. Med
humektanti izstopa v razredu 4 natrijev hialuronat, prisoten v 13 kremah, medtem ko je v
razredu 1 v 7 kremah. Med emolienti in rastlinskimi olji pa je v razredu 1 v primerjavi z
dražjimi razredi več cetearilalkohola (17 krem) in sončničnega olja (13 krem), kar lahko
pripišemo njuni cenovni dostopnosti. Primerjali smo tudi pomožne snovi, ki so prav tako
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številčnejše v dražjih cenovnih razredih. Med konzervansi v razredu 4 izstopa
fenoksietanol, saj je na seznamu 19 krem, kar je smiselno, saj je varen in stabilen
konzervans, ki ima širok spekter delovanja, kar je pomembno pri vrsti ovojnine (lonček) 21
krem razreda 4. Ugotovili smo, da med posameznimi cenovnimi razredi ni pomembnih
razlik, ki bi lahko bistveno vplivale na končno ceno izdelka. Med najpogosteje
uporabljenimi sekundarnimi KAS tako prevladujejo snovi, kot so glicerol, ki velja za zlati
standard vlaženja kože, kaprilni/kaprinski trigliceridi in cetearilalkohol, med pomožnimi
snovmi pa prevladujejo sestavine, kot so ksantanski gumi, fenoksietanol in citronska
kislina. Te najpogostejše sestavine zaradi dejstva, da delujejo preko več različnih
mehanizmov in imajo v kremi hkrati več funkcij, poleg tega pa so varne, široko dostopne,
poceni, veljajo za primarno izbiro pri izdelavi krem za obraz proti staranju ne glede na
končno ceno KI.
Na višjo ceno krem proti staranju vplivajo tudi sestavine, kot so platina, zlato, mineral
malahit, nukleinske kisline, rastni dejavniki in kaviar, katere smo našli razredu 3 in/ali 4.
Te kozmetične sestavine na koži nimajo dokazanega učinka proti staranju in so v kremi
samo zaradi oglaševanja in pospeševanja prodaje KI. Kljub temu, da nekatere dražje kreme
vsebujejo več aktivnih sestavin kot cenejše, pa so nekatere kreme proti staranju z višjo
cenovno vrednostjo lahko tudi zgolj marketinški trik kozmetičnih podjetij, ki se zavedajo,
da se bo vedno našel del populacije, ki bo tako finančno podkovan, da si bo te kreme lahko
privoščil. Potrebno je poudariti, da med analizo nismo uspeli dokazati, da bi dražje kreme
vsebovale značilno več antioksidantov kot cenejše, poleg tega smo v vseh razredih našli
tudi kreme brez teh sestavin.
Med primerjavo krem proti staranju, smo skušali ugotoviti tudi koncentracije KAS, ki v
večini primerov niso navedene na embalaži izdelka. Ta podatek podajo le redki
proizvajalci kozmetike, ki se zavedajo njegove pomembnosti in želijo izstopati iz
velikanske ponudbe KI, ali v primeru, da gre za sestavino, ki lahko povzroča draženje
kože, kot je na primer vitamin A in njegovi derivati. Pomembno je, da potrošniki preberejo
INCI seznam sestavin kreme za obraz, na katerem so sestavine, katerih koncentracija je
višja od 1 % na prvi tretjini seznama. Preostali seznam so naključno razporejene sestavine
s koncentracijo, ki je manjša od 1 %. Podatka o koncentraciji aktivnih sestavin in študijah,
ki dokazujejo njihove učinke, sta tako ključnega pomena. Smiselno bi bilo, da so te
informacije dostopne kupcem, ker se z njimi lahko izognemo izdelkom, ki jih oglašujejo
kot čudežne, saj vsebujejo, na primer kratkoverižno HA, ki pa je v resnici lahko prisotna v
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tako majhni količini, da na koži nima niti povprečnega niti čudežnega učinka. Prav tako je
vprašljiva in neopredeljena kakovost rastlinskih izvlečkov. Slednja je odvisna od
dejavnikov, kot so podnebje, čas žetve, pesticidi, razmere skladiščenja in postopek
izdelave, ki pa se med proizvajalci močno razlikujejo. Posledično prihaja med njimi do
razlik v kvaliteti sestavin, ki pa so v kremah proti staranju najštevilčnejše. Ker nam podatki
o koncentracijah in kvaliteti sestavin v pregledanih kremah niso bili na voljo, smo pred
primerjavo sestavin iz različnih cenovnih razredov predpostavili, da se sestavine med sabo
ne razlikujejo.
V vseh cenovnih razredih prevladujejo vsebniki s širokim vratom, ki pa niso najprimernejši
za shranjevanje krem proti staranju. Ti KI vsebujejo bistvene anti-age sestavine, večina
njih pa je zelo nestabilnih. Če za ovojnino izberemo prej omenjeni vsebnik, bo že ob
prvem odprtju prišlo do stika izdelka z zrakom in svetlobo. To povzroči oksidativno
kvarjenje KAS, ki posledično ob vsakem ponovnem odprtju izgubljajo svoj učinek, zaradi
česar se zmanjša njihov učinek na koži. Problematična je tudi sekundarna kontaminacija
kreme za obraz z mikroorganizmi, do katere pride, ko s prsti zajemamo izdelek iz
vsebnika. Ne samo, da to še dodatno obremeni učinkovanje kreme proti staranju, poleg
tega je v tak izdelek potrebno vgraditi večjo količino konzervansov, ki pa lahko delujejo
dražeče. Bolj smiselno je za ovojnino krem izbrati vsebnik, ki zmanjša dostop zraka ali
UV-svetlobe, kot je na primer tuba, ki je enakomerno zastopana v razredih 1, 2 in 3. Še
primernejša ovojnina za kreme pa so vsebniki na potisk, ki zelo dobro ščitijo izdelek in
njegove sestavine. Le-teh je največ v razredu 2 (8 krem) in 3 (7 krem). Nekatere izmed teh
KI oglašujejo tudi kot samokonzervirajoče, saj je količina konzervansov tako majhna, da
so še posebej primerni za ljudi z občutljivo kožo. Glede na visoko ceno krem iz
najdražjega cenovnega razreda, bi pričakovali, da bo ovojnina le-teh najbolj tehnološko
napredna in uporabljena v namen zaščite KI, vendar smo ugotovili, da je od 23 krem kar 21
krem shranjenih v estetsko dovršenih, luksuznih vsebnikih, ki pa imajo večjo vlogo pri
oglaševanju izdelka kot pa pri funkcionalni embalaži.
Ugotovili smo, da dražje kreme vsebujejo večje število anti-age sestavin, poleg tega pa so
te tudi bolj raznolike. Kreme iz razreda 3 in 4 vsebujejo več sestavin proti staranju z
dokazanim delovanjem, kot so derivati vitamina C in palmitoil peptidi. Kljub temu
menimo, da na podlagi cene ne moremo sklepati o formulaciji kreme, saj smo v vseh
razredih našli tudi kreme, ki KAS proti staranju niso vsebovale in so bile sestavljene zgolj
iz sekundarnih aktivnih sestavin. Poleg tega smo našli tudi cenejše kreme iz razreda 2, ki
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so vsebovale palmitoil peptide, antioksidante ter tudi retinoide. Zanimivo je, da so slednji v
kremah na splošno slabo zastopani, čeprav velja vitamin A za zlati standard med
sestavinami za preprečevanje staranja kože. Hipoteze, da obstaja povezava med cenovno
vrednostjo krem za zrelo kožo in sestavo teh KI, tako ne moremo potrditi, saj lahko na
tržišču najdemo številne kreme z različnimi cenami, na podlagi le-teh pa ne moremo
sklepati o sestavinah v izdelku, saj so tudi v najdražjem cenovnem razredu kreme z malo
KAS. Pomembno je tudi dejstvo, da čudežna krema ali kozmetična sestavina, ki bi
avtomatsko zmanjšala gube in druge posledice staranja obraza, ne obstaja. Trditve na
ovojnini krem, ki trdijo, da se gube zmanjšajo po dveh dneh uporabe, niso smiselne. S tem
zavajajo kupce, saj ne gre za anti-age učinek ampak absorpcijo vode v povrhnjico, ki
posledično nabrekne (50). Prav tako krema proti staranju ne more vplivati na ''lifting''
povešene kože, ki je posledica izgube kostnine in maščobnih tkiv obraza (38). Učinek
krem proti staranju torej nikoli ne temelji samo na eni kozmetični sestavini, kakor
proizvajalci velikokrat radi poudarjajo, temveč na sinergističnem delovanju več teh. Glede
na vse informacije o KI, ki so na voljo kupcem, pa je na koncu nakup kreme še vedno stvar
zaupanja.
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5. SKLEP
Mladostna koža je v modernem svetu postala lepotni ideal mnogih, saj smo neprestano pod
vplivi medijev in marketinga, ki nas stalno opozarjata, da se staramo in potrebujemo kreme
in tretmaje za pomladitev. Zavoljo le-teh naj bi bili bolj učinkoviti in prilagodljivi v
današnji družbi, kjer sta mladost in lepota pozitivna atributa, ki vplivata na odnose tako v
socialnem kot delovnem okolju. Vedno več je ljudi, ki želijo izgledati toliko stari kot se
počutijo, posledično pa večina najprej poseže po kremah proti staranju, katerih ponudba je
vedno večja in bolj raznolika. V diplomski nalogi smo prišli do sklepa, da dražje kreme
sicer pogosteje vsebujejo KAS proti staranju (derivati vitamina C in palmitoil peptidi), so
tudi bolj raznolike KAS, ki kožo ščitijo pred oksidativnim stresom ter zmanjšujejo
posledice staranja, kot so gubice, pigmentni madeži, suhost, tanka in mlahava koža.
Vendar pa se v vseh cenovnih razredih, tudi najvišjih, pojavljajo kreme, ki teh sestavin ne
vsebujejo, zato je potrebna previdnost pri nakupu. Vpliv na ceno imajo verjetno tudi
sestavine, kot so platina in nukleinske kisline, ki so dodane zgolj zaradi trženja izdelka in
nimajo dokazanega učinka. Ugotovili smo, da med posameznimi cenovnimi razredi
pomožnih snovi in sekundarnih KAS ni tako pomembnih razlik, ki bi na koncu bistveno
vplivale na cenovno vrednost kreme za obraz, prav tako ni značilnih razlik v številu
antioksidantov v posamezni kremi. Na kakovost, učinek in ceno kreme proti staranju
vsekakor vpliva tudi ovojnina, ki primerno zaščiti KAS pred zrakom in svetlobo. Največ
ustreznih vsebnikov smo našli v razredu 2 in 3. Tako lahko zaključimo, da na podlagi
cenovne vrednosti kreme ne moremo sklepati o njeni sestavi, saj višja cena ne zagotovi
najboljše kreme z več anti-age sestavinami, ki imajo dokazano učinkovitost. Pri
naključnem izboru, je sicer verjetnost, da bo dražja krema vsebovala več KAS sicer višja, a
tudi, če je cena kreme 500 EUR, je potrebno preveriti seznam in koncentracijo sestavin ter
ovojnino, saj so tudi v najvišjem razredu kreme, ki vsebujejo zelo malo KAS. Če
izračunamo, koliko denarja lahko porabimo za kreme proti staranju na dolgi rok,
ugotovimo, da je to področje, na katerem se splača izobraziti, pridobiti informacije o
pomembnosti in učinkih določenih sestavin ter pred nakupom tudi preveriti vsebnost.
Pričakujemo lahko, da bo razvoj inovativne aktivne kozmetike proti staranju še naprej hiter
in zato bo potrebno stalno izobraževanje.
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