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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

W  prezentowanej  pozycji  literaturowej  otrzymują  państwo  szerokie
kompendium wiedzy na temat zastosowania surfaktantów w kosmetyce. Właśnie
takie podejście czyni tę pozycję książkową wyjątkową. 

Surfaktanty  to  związki  chemiczne,  które  w  swojej  cząsteczce  łączą
właściwości  hydrofobowe  oraz  hydrofilowe.  W  języku  popularnonaukowym
części surfaktantu określane są jako głowa i ogon. Głowa, czyli część hydrofilowa
surfaktantu,  może  posiadać  ładunek  dodatni  lub  ujemny,  w  przypadku  zaś
surfaktantów amfoterycznych: w cząstce występują  obydwa rodzaje  ładunków.
Osobną grupę stanowią związki, których głowa nie jest obdarzona ładunkiem. Za
hydrofobowe właściwości związków tego typu odpowiada ogon. Zbudowany jest
on z grup alkilowych połączonych w sposób prosty lub rozgałęziony. Specyficzna
budowa cząsteczek tego typu związków odpowiedzialna jest  za  ich unikatowe
właściwości, wspomnieć tu należy o obniżeniu napięcia powierzchniowego już
przy  niskim  stężeniu  w  roztworze  oraz  zdolności  do  tworzenia  micel  po
przekroczeniu  charakterystycznego  dla  związku  stężenia.  Dzięki  tym
właściwościom surfaktanty pełnią wiele funkcji w produktach kosmetycznych.

Budowa związków jest kluczem, według którego przygotowana została treść
książki.  Autorka  we  wszystkich  przypadkach  pochyla  się  nad  nazewnictwem
poszczególnych  grup  opisywanych  związków.  Jest  to  szczególnie  cenne,
ponieważ  ze  względu  na  dość  skomplikowaną  budowę  istnieje  wiele
nieporozumień  w tej  kwestii.  Należy  pamiętać o  wyjątkowo wszechstronnych
właściwościach  surfaktantów  zaczynających  się  od  prostych  właściwości
myjących  po  tworzenie  liposomów  pozwalających  substancjom  aktywnym
dotrzeć do głębszych warstw skóry. W kolejnych podpunktach w szczegółowy
sposób  opisane  zostały  właściwości  poszczególnych  grup  związków
powierzchniowo czynnych. Dla niniejszego wydawnictwa najbardziej istotny jest
opis zastosowania praktycznie wszystkich grup surfaktantów pod względem ich
roli  w  kosmetykach.  Sposób  przygotowania  tego  opisu  świadczy  o  ogromnej
wiedzy autorki, popartej praktycznym doświadczeniem. W codziennej pracy osób
zajmujących  się  opracowywaniem  receptur  kosmetycznych  bardzo  przydatny
okaże się przygotowany na końcu książki spis surfaktantów.

Książka  którą  trzymacie  państwo  w  rękach  jest  bardzo  użyteczna  dla
studentów  kierunków  kosmetologicznych  oraz  przyrodniczych,  ale  może  być
także  interesująca  dla  szerszego  grona  odbiorców  interesujących  się
zagadnieniami składu i formulacji kosmetycznej. Zachęcam więc do wzbogacenia
swojej biblioteki o tę pozycję literaturową.

Dr hab. Konrad Terpiłowski

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych

Katedra Zjawisk Międzyfazowych

Lublin, październik 2019
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dr inż. Beata W. Domagalska

Absolwentka Wydziału Che-
micznego Politechniki Wrocław-
skiej i dwukrotna stypendystka 
MEN za osiągnięcia badawcze 
oraz w nauce. Od 2000 roku dok-
tor nauk chemicznych, a przez 
kolejne lata pracownik naukowo 
– dydaktyczny na Wydziale Che-
mii Politechniki Wrocławskiej 
oraz w Wyższej Szkole Zawo-
dowej Kosmetyki i Pielęgnacji 

Zdrowia. Od 2018 wykładowca Podyplomowej Szkoły Medycyny 
Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Obecnie prowa-
dzi własną działalność w ramach której organizuje szkolenia z za-
kresu chemii kosmetycznej i wyrobów chemii gospodarczej oraz 
projektuje i optymalizuje nowe receptury kosmetyków i wyrobów 
chemii gospodarczej. W zakresie jej zainteresowań leżą: proces so-
lubilizacji związków aktywnych (składników kosmetyków, leków 
i herbicydów) w roztworach micelarnych oraz mikroemulsjach, 
zagadnienia związane z projektowaniem, optymalizacją, otrzy-
mywaniem i trwałością formulacji kosmetycznych i farmaceutycz-
nych (w szczególności emulsji), a także synteza i badania właści-
wości fizykochemicznych surfaktantów. Aktywnie działa na rzecz 
popularyzacji wiedzy wśród dzieci i młodzieży. Jest współautorką 
wielu publikacji w czasopismach naukowych, komunikatów na 
konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz patentu.


