


SUROWCE i FORMY KOSMETYCZNE
TOM 2

Beata W. Domagalska

Zagęstniki (modyfikatory reologii)
w produktach kosmetycznych

Warszawa 2021



Beata W. Domagalska

Surowce i formy kosmetyczne 

Tom  2.  Zagęstniki  (modyfikatory  reologii)  w produktach
kosmetycznych

Wydanie I

ISBN: 978-83-955137-1-8 

Wydawca

Wydawnictwa Naukowe BeWuDe
ul. A. Kordeckiego 10/3

04-143 Warszawa

e-mail: redakcja@bewude.com.pl

www.bewude.com.pl/wydawnictwa

© Wydawnictwa Naukowe BeWuDe, 2021

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Książka dr Beaty Domagalskiej pt. ”Surowce i formy kosmetyczne. Tom 2.
Zagęstniki (modyfikatory reologii) w produktach kosmetycznych” jest wyjątkowa
na naszym rynku wydawniczym książek naukowych czy popularno-naukowych.
Po  pierwsze,  dotyczy  znanej  szeroko  dziedziny,  jaką  są  środki  higieny,
upiększające,  myjące,  stylizujące,  czyli  związana  jest  z problemami  naszego
codziennego życia.  Po  drugie,  w zrozumiały  sposób tłumaczy i wyjaśnia  dość
skomplikowane  pojęcia,  jak  podstawy  reologii,  czyli  nauki  o przepływach
płynów głównie nienewtonowskich, mechanizm działania środków chemicznych,
na przykład ten, który ukazuje, że niewielki dodatek, rzędu do 2% modyfikatora
reologicznego,  zamienia  płynną  ciecz  w gęsty  żel.  Po  trzecie,  systematycznie
przedstawia  mnóstwo  informacji  technicznych,  podstawowych  dla  tworzenia
nowych  receptur,  a od  czasu  do  czasu,  jak  „perełki”  wtrącane  są  uwagi  na
przykład o efektach synergistycznych, czyli informacje, które znane są już tylko
nielicznym jako „tajemnice producenta” lub „sekrety babuni”.

Książka  napisana  jest  jak  praktyczny  poradnik  –  przewodnik  dla  osób
zainteresowanych poznaniem działania oraz projektowaniem własnych wyrobów
kosmetycznych.  Po  zwartym  wstępie,  omawiającym  polskie  i europejskie
regulacje  prawne  dotyczące  kosmetyków,  wprowadzeniu  w dziedzinę  reologii
i budowy polimerów,  w rozdziale  trzecim omówione  są  sposoby zagęszczania
układów  hydrofilowych,  czyli  wodnych  lub  wodno-alkoholowych.  Obok
omawianych  modyfikatorów  reologicznych  pochodzenia  naturalnego  lub
syntetycznego  często  podawane są  przykładowe receptury  na  kremy,  emulsje,
aerozole,  zawierające  niezwykle  istotne  informacje  dla  wszystkich
zainteresowanych  dziedziną  projektowania  własnych  układów  kosmetycznych.
W rozdziale  czwartym omówiono  zagęszczanie  układów  hydrofobowych
i, podobnie  jak  to  było  poprzednio,  obok  różnych  zagęstników  podano
przykładowe  receptury  na  szminki,  tusze  do  rzęs,  błyszczyki.  Wyjątkowe
znaczenie ma rozdział  piąty,  w którym scharakteryzowano wybrane zagęstniki.
W kolejności  alfabetycznej wymieniono prawie 50 substancji,  opisując też tak
istotne ich właściwości, jak „zastosowanie; działanie kosmetyczne; rola w formie
kosmetyku”. Wszystkie te informacje można znaleźć w Internecie, ale zajmuje to
czas i wymaga sporo wysiłku, a tutaj Autorka wymienia i podaje te informacje
jak „na tacy”. Doceni to każdy, kto projektował „swój produkt kosmetyczny”.

Z  pełnym  przekonaniem  polecam  tę  książkę  dla  studentów  szkół
kosmetycznych,  biochemii,  nauki  o materiałach,  technologów  projektujących
nowe  kosmetyki  i wszystkich  osób  zainteresowanych  otrzymaniem  własnych
form kosmetycznych.

Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski, 

prof. WIChiR, emerytowany prof. PW

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Warszawa, luty 2021

3



4



Spis treści
Indeks skrótów........................................................................................................7
1. WSTĘP................................................................................................................9
2. WPROWADZENIE DO REOLOGII UKŁADÓW KOSMETYCZNYCH......14

2.1. Podstawy reologii.....................................................................................14
2.2. Podstawy wiedzy o polimerach................................................................21

3. ZAGĘSZCZANIE UKŁADÓW HYDROFILOWYCH...................................26
3.1. Organiczne zagęstniki jonowe..................................................................28

3.1.1. Kwas Alginowy i alginiany..............................................................29
3.1.2. Pektyny i ich pochodne....................................................................33
3.1.3. Karagen............................................................................................34
3.1.4. Guma ksantanowa............................................................................36
3.1.5. Karboksymetyloceluloza..................................................................37
3.1.6. Chitozan...........................................................................................39
3.1.7.  Kationowe pochodne gumy guar....................................................41
3.1.8.  Akrylany..........................................................................................42

3.2. Zagęstniki niejonowe................................................................................43
3.2.1.  Pochodne celulozy..........................................................................43
3.2.2.  Guma guar.......................................................................................45

3.3. Zagęstniki nieorganiczne..........................................................................46
3.3.1. Krzemian glinowo-magnezowy.......................................................48
3.3.2.  Bentonit i hektoryt..........................................................................49

3.4. Modyfikowane zagęstniki nieorganiczne.................................................51
4. ZAGĘSZCZANIE UKŁADÓW HYDROFOBOWYCH.................................53

4.1. Polimerowe zagęstniki hydrofobowe.......................................................53
4.2. Monomeryczne zagęstniki hydrofobowe..................................................55

5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZAGĘSTNIKÓW..........................59
6. INDEKS ZAGĘSTNIKÓW WEDŁUG NAZW INCI......................................83
7. LITERATURA..................................................................................................85

5




