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Wstęp 
 

Pod pojęciem żelu rozumiemy taki układ substancji, który powstaje w wyniku 

koagulacji układu koloidalnego. Ma on najczęściej postać mniej lub bardziej sztywnej 

galarety. Żele są strukturą, która powstaje w momencie, gdy w układzie koloidalnym zostanie 

przekroczona krytyczna ilość cząstek, tak, że zaczynają się one ze sobą łączyć tworząc sieć 

przestrzenną. Uniemożliwia ona przemieszczanie się fazy ciekłej, co powoduje powstanie 

struktury półstałej. Opisane zjawisko nosi nazwę koagulacji i stanowi podstawę tworzenia 

żeli. W przypadku żeli, w których faza rozpraszana jest polimerem, procesem 

odpowiedzialnym za ich powstanie jest proces sieciowania pod wpływem czynników 

chemicznych. Można tu jako przykład podać żel otrzymywanego przez dodawanie środka 

obniżającego pH, np. NaOH, trietanoloamina, do dyspersji wodnej polimeru kwasu 

akrylowego. Po obniżeniu pH następuje sieciowanie poprzeczne polimerów i tworzenie żelu. 

Wśród żeli wyróżniamy pod względem lipofilowości, hydrożele oparte na wodzie i 

dyspersjach wodnych i oleożele, które składają się z fazy lipidowej i czynnika żelującego. 

Większość dostępnych żeli w kosmetyce to hydrożele. Natomiast ze względu na pochodzenie 

chemiczne faz rozpraszających i rozpraszanych, większość żeli w kosmetyce należy do grupy 

heterożeli, tj. żeli składających się z różnych chemicznie faz rozpraszającej i rozpraszanej.  

Obecność układu substancji tworzących sieć przestrzenną żelu nadaje kosmetykom 

takie cechy jak dobrą rozsmarowywalność, półstałą konsystencję, wyraźną granicę płynięcia i 

inne cechy reologiczne. 

 

Ogólny skład żeli 
 

Pod pojęciem żelu producenci kosmetyków rozumieją dwa rodzaje żelu. Pierwszy z nich 

składa się z: 

 

1. Polimeru – tworzącego pod wpływem substancji koagulujących żel, najczęściej 

Carbomer i kopolimer winylopirolidonu i octanu winylu, 

2. Substancji koagulujących, dla Carbomeru jest to głównie trietanoloamina, 

3. Substancji zagęszczających, tutaj zastosowanie mają uwodornione pochodne 

tłuszczowe, np. solubilizowany polietylenoglikolem uwodorniony olej rycynowy, 

składnik ten oprócz działania zagęszczającego wykazuje właściwości emollientu i 

substancji natłuszczającej 

4. Konserwantów, tu wykorzystywane są pochodne kwasu salicylowego, np. salicylan 

benzylu i inne środki konserwujące, np. pochodne tiazolinonu, tj. 

metylochloroizotiazolinon, metyloizotiazolinon, 

5. Substancji zapachowych, stosuje się tutaj różne mieszaniny substancji zapachowych,  

6. Substancji nadających barwę, w celu otrzymania pożądanej barwy stosuje się 

mieszaniny różnych barwników 

7. Substancji aktywnych, np. p/bakteryjne w żelach p/trądzikowi 

8. Przeciwutleniaczy – najcześciej wykorzystuje się tokoferole 

9. Wody – nośnika polimeru i ostatecznego żelu 

 

Ten skład jest charakterystyczny dla żeli do układania włosów czy tych przeznaczonych do 

rozmarowywania na skórze, patrz skład żeli do układania włosów i stosowania na skórze 

 

 

 

 



Drugi rodzaj żelu kosmetycznego składa się z: 

 

1. Surfaktantów, związki te mają działanie myjące, posiadają właściwość obniżania 

napięcia powierzchniowego, przez co dają efekt zmiękczania wody, z drugiej strony 

stabilizują żel. Stosuje się głównie silne emulgatory kompleksowe, mieszaniny 

laurylosiarczanu sodu i kokamidopropylo betainy, oraz emulgatory pomocnicze: 

glikozydy alkoholi długołańcuchowych, np. lauryloglukozyd i decylglukozyd oraz 

glutaminiany kwasu kokosowego 

2. Solubilizowane uwodornione pochodne tłuszczowe, np, solubilizowany 

uwodorniony tripalmitynian glicerolu, solubilizowany olej rycynowy. Substancje te 

mają działanie zagęszczające układ do wymogów żelu, oprócz tego wykazują 

działanie nawilżające skórę i właściwości emollientu. 

3. Substancje przeciwdziałające łamaniu się emulsji, np. kwas cytrynowy, EDTA. 

Substancje te poprzez chelatowanie jonów metali wielowartościowych powodują 

przedłużenie trwałości emulsji, nie dopuszczają do złamania emulsji. 

4. Substancje konserwujące, np. benzoesan sodu, DMDM hydantoina, pochodne kwasu 

p-hydroksybenzoesowego (Parabeny). Substancje te mają za zadanie zabezpieczyć 

kosmetyk przed skażeniem mikrobiologicznym 

5. Substancje chroniące przed światłem UV, np. butylofenylosulfoniany, 

benzotriazozyl sodu, benzofenon-4. Substancje te mają zabezpieczyć produkt przed 

rozkładem wynikającym z działalności promieni ultrafioletowych. 

6. Substancje aktywne, np. ekstrakty roślinne, pantenol 

7. Substancje utrzymujące wilgoć, np. glikol propylenowy, sorbitol. Substancje te mają 

zapewnić, żelowi pewien poziom wilgoci i chronić go przed wyschnięciem. 

8. Substancje zapachowe 

9. Substancje barwiące 
10. Chlorek sodu, substancja zmiękczająca skórę 

11. Woda 

 

Taki skład chemiczny, bardzo podobny do składu szamponów, posiadają kosmetyki zbliżone 

do ich: żele do mycia twarzy, ciała. 

 

Przykładowe składy żeli kosmetycznych: 
 

Żele do ciała 

 

Nivea żel do ciała seria Żywioły natury, Powietrze 

 

Skład: 

Aqua – rozpuszczalnik, substancja – nośnik żelu 

Sodium Laureth Sulftate – surfaktant, substancja 

myjąca, stabilizująca układ 

Cocamidopropyl Betaine – sufraktant, substancja 

myjąca i stabilizująca układ 

Sodium Chloride – substancja zmiękczająca skórę 

Decyl Glycoside – emulgator pomocniczy 

PEG 200 Hydrogenated Glycerol Palmate – substancja 

zagęszczająca i nawilżająca, solubilizowany emollient 

PEG 40 Hydrogenated Castor Oil – substancja 

zagęszczająca i nawilżająca, solubilizowany emollient 



Citric Acid – regulator kwasowości, substancja zapewniająca trwałość emulsji 

Sodium Benzoate - konserwant 

Trisodium EDTA – substancja chelatująca 

Disodium Cocoyl Glutamate – emulgator pomocniczy 

Sodium Salicylate – substancja konserwująca 

Benzophenone-4 – substancja chroniąca układ przed promieniami UV 

Cupress Sempervirens – substancja zapachowa i aktywna 

Cymbopogon Schoenthanthum – substancja zapachowa i aktywna 

Linalool – substancja zapachowa 

Limonen – substancja zapachowa 

Parfum – substancja zapachowa 

Cl 61570 – barwnik 

 

Nivea żel do ciała seria Żywioły natury, Ziemia 

 

Skład: 

Aqua – rozpuszczalnik, nośnik żelu 

Sodium Laureth Sulftate – surfaktant, substancja 

emulgująca, myjąca i stabilizująca układ 

Cocamidopropyl Betaine – surfaktant, substancja 

emulgująca, myjąca, stabilizator układu 

Sodium Chloride – substancja zmiękczająca skórę 

Decyl Glycoside – emulgator pomocniczy 

PEG 200 Hydrogenated Glycerol Palmate – substancja 

zagęszczająca, natłuszczająca i nawilżająca, 

solubilizowany emollient 

PEG 40 Hydrogenated Castor Oil – substancja 

zagęszczająca, natłuszczająca i nawilżająca, 

solubilizowany emollient 

Citric Acid – substancja chelatująca, regulator 

kwasowości 

Sodium Benzoate – konserwant 

Trisodium EDTA – substancja chelatująca, zabezpiecza 

emulsję przed złamaniem 

Disodium Cocoyl Glutamate – emulgator pomocniczy 

Sodium Salicylate – substancja konserwująca 

Benzophenone-4 – substancja zabezpieczająca układ przed działaniem promieni UV 

Santalum album – substancja czynna 

Vetiveria Zizanoides – substancja czynna 

Buthylphenylmethylpropional – substancja zapachowa 

Hydroizohexyl-3-cyclohexenecarboxaldehyde – substancja zapachowa 

Coumarone – substancja zapachowa 

Limonene – substancja zapachowa 

Hexyl Cinnamal – substancja zapachowa 

Parfum – substancja zapachowa 

Cl 16035 – barwnik 

Cl 13015 – barwnik  

Cl 42051 – barwnik  

 



Na podstawie dwóch powyższych składów przepisanych z opakowań kosmetyków można 

wysnuć wniosek, że producent posiada stała bazę żelu i do niej dodaje charakterystycznych 

dla danego żelu środków zapachowych, barwników i substancji czynnych. 

 

OceanicAA żel do ciała seria Ciało Wrażliwe Odżywczy 

 

Skład: 

Aqua – rozpuszczalnik, nośnik żelu 

Sodium Laureth Sulfate – substancja emulgująca i stabilizująca 

powstałą emulsję, substancja myjąca 

Lauramidopropyl Betaine– substancja emulgująca i 

stabilizująca powstałą emulsję, substancja myjąca 

Lauryl Glucoside – emulgator pomocniczy 

Coco-Glucoside and Glyceryl Oleate – substancje 

zagęszczające i nawilżające, emollienty i substancje 

emulgujące 

Sodium Chloride – substancja zmiękczająca skórę 

Glycerin – substancja nawilżająca i utrzymująca wilgoć 

Panthenol – substancja czynna 

Polyquaternium 43 – substancja tworząca film na skórze 

Rubus idaeus – substancja czynna 

Alantoin – substancja czynna 

Calcium Chloride – substancja czynna 

Ferrous Chloride – substancja czynna 

Manganese Chloride – substancja czynna 

Magnesium Chloride – substancja czynna 

Cuprum Chloride – substancja czynna 

Zincum Chloride – substancja czynna 

Tetrasodium EDTA – substancja chelatująca, zabezpiecza 

przed złamaniem emulsji 

Sodium Benzatriazozyl – substancja chroniąca układ przed 

promieniami UV 

Buthylphenyl sulfonate – substancja chroniąca układ przed promieniami UV 

Buteth-3 - solubilizator 

Tributyl citrate - plastyfikator 

Retinyl palmate – substancja czynna 

PEG 35 Castor Oil – substancja zagęszczająca, solubilizowany emollient, 

DMDM Hydantoin – substancja konserwująca 

Parfum – substancja zapachowa 

Benzyl Alcohol – substancja konserwująca 

Cl 17200 – barwnik 

 

Oceanic AA żel do ciała seria Ciało Wrażliwe Jogurtowy 

 

Aqua – rozpuszczalnik, substancja nośnikowa dla żelu 

Sodium Laureth Sulfate – substancja emulgująca i stabilizująca powstałą emulsję, substancja 

myjąca 

Lauramidopropyl Betaine – substancja emulgująca i stabilizująca powstałą emulsję, 

substancja myjąca 

Lauryl Glucoside – substancja emulgująca 



Coco-Glucoside and Glyceryl Oleate – substancje 

zagęszczające, nawilżające i emulgujące 

Sodium Chloride – substancja zapewniająca trwałość emulsji 

PEG 7 Glyceryl Cocoate – solubilizowany emollient, 

substancja zagęszczająca 

PEG 75 Lanolin – substancja nawilżająca, solubilizowany 

emollient 

Styrene/Acrylates Copolymer – substancja zagęszczająca 

Panthenol – substancja czynna 

Polyquaternium 43 – substancja tworząca film na skórze 

Allantoin – substancja czynna 

Cranberry Fructus Extract – substancja czynna 

Pomegranate Fructus Extract – substancja czynna 

Tetrasodium EDTA – substancja chelatująca 

DMDM Hydantoin – substancja konserwująca 

Benzophenone-4 – substancja zabezpieczająca przed 

promieniami UV 

Parfum- substancja zapachowa 

Cl 17200 – barwnik  

Hexyl Cinnamal – substancja zapachowa 

Limonene – substancja zapachowa 

 

Na podstawie powyższych przepisów można wnioskować, że 

każdy producent ma dla siebie charakterystyczną bazę żelu, do 

której dodaje substancje czynne, barwniki, substancje zapachowe. Powyższe dwa składy 

różnią się substancjami zagęszczającymi, przez co producent musiał zmienić substancję 

chroniącą przed rozkładem pod wpływem promieni UV. 

 

Żele do mycia twarzy 
 

Bielenda, Ogórek & limonka, Kremowy żel do mycia twarzy 

 

Żel do mycia twarzy skutecznie i delikatnie usuwa 

wszelkie zabrudzenia i makijaż. Jego kremowa formuła 

dogłębnie oczyszcza skórę, nie podrażniając i nie 

wysuszając jej. Dzięki ekstraktom z ogórka i limonki 

pielęgnuje skórę mieszaną z tendencją do miejscowego 

przetłuszczania się.  

Odblokowuje pory, wygładza niedoskonałości skóry, 

zapobiega powstawaniu zaskórników oraz nadaje 

długotrwały matowy efekt.  

Cytrusowy aromat, znakomicie odświeża i orzeźwia. Żel 

nie zawiera mydła.  

Bioaktywne składniki czynne:  

 ekstrakt ze świeżego ogórka i limonki: bogate w 

mikropierwiastki, witaminy A i C,  flawonoidy, 

działają lekko ściągająco i rozjaśniająco, łagodzą, 

nawilżają i matują  

 kompleks antybakteryjny: Triclosan, kwas 

salicylowy  



 alantoina: łagodzi podrażnienia, koi naskórek  

 

Skład: 

Aqua 

Sodium Laureth Sulfate – środek powierzchniowo czynny 

Cocamidopropyl Betaine – roślinny hormon, enzym 

Propylene Glycol – zatrzymuje wilgoć 

Triclosan – dział. przeciwbakteryjne 

Salicylic Acid – dział przeciwbakteryjne 

Allantoin – łagodzi podrażnienia naskórka 

Undecylenanidopropyl Betaine – roślinny hormon, enzym 

Laureth 3 – emulgator 

Cucumis sativus – zawiera bogate w mikropierwiastki, wit.A i C, flawonoidy, dział lekko 

ściągające i rozjaśniające, łagodzi nawilża matuje 

Citrus Aurantifolia – zawiera bogate w mikropierwiastki, wit.A i C, flawonoidy, dział lekko 

ściągające i rozjaśniające, łagodzi nawilża matuje 

Styrene/Acrylates Copolymer – substancja zmętniająca 

DMDM Hydantoin – środek konserwujący 

Perfum – srodek zapachowy 

Limonene – srodek zapachowy 

 

Tutaj mamy kolejny przykład żelu zbliżonego składem do szamponów niż typowych kremów. 

 

A.T.W., Acne Blocker, Antybakteryjny głęboko oczyszczający żel do mycia twarzy z 

aktywnym srebrem 
 

Bezalkoholowy żel antybakteryjny z roślinnymi substancjami myjącymi 

do codziennego mycia i demakijażu skóry z trądzikiem młodzieńczym, 

tłustej, mieszanej, z rozszerzonymi porami. Żel oparty jest na unikalnej 

recepturze z aktywnym srebrem, które wspomaga leczenie infekcji 

bakteryjnych i przyspiesza regenerację skóry. Regularne stosowanie 

hamuje rozwój stanów zapalnych, łagodzi miejscowe podrażnienia i 

przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń skóry. Odblokowuje pory skóry, 

zapewnia jej swobodne oddychanie, nie niszczy jej naturalnej bariery 

ochronnej. Żel pozwala skutecznie chronić skórę przed powstawaniem 

zmian trądzikowych, obniża wydzielanie sebum i przywraca skórze jej 

prawidłowy stan fizjologiczny.  

 

Skład: 

Aqua 

Sodium Laureth Sulfate – środek powierzchniowo-czynny 

Herb Extracts: Rosmarinio – dkażająco  

Aesculus – uszczelnia drobne naczynia żylne 

Propylene Glycol – utrzymuje wilgoć 

PEG-7-Glyceryl Cycate – emulgator 

Cocamide DEA – emulgator niejonowy, stabilizator piany, substancja zagęszczająca do 

wyrobów detergentowych, silne wł. natłuszczające 

Polyquaternium 7 – czynna substancja pielęgnująca w stężeniu 9% 

Lactid Acid – dział. przeciwbakteryjne 

Triclosan – dział przeciwbakteryjne 



Methyldibromoglutaronnitrile – środek konserwujący 

Methylchloroisothiazolinone – środek konserwujący 

Phenoxyethanol – środek konserwujący o dużej aktywności przeciw bakteriom gram 

ujemnym 

Silver – wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych, przyspiesza regeneracje skóry 

Parfum – środek zapachowy 

 

W tym preparacie wykorzystano związki srebra, które nie często spotykamy w produktach 

kosmetycznych. Uwagę zwraca również duża ilość środków konserwujących i 

przeciwbakteryjnych. 

 

Clearasil żel do twarzy seria Total Control 

 

Skład: 

Aqua – rozpuszczalnik, nośnik żelu 

Glycerin – substancja zapobiegająca 

wysychaniu 

Sodium Laureth Sulfate – substancja 

emulgująca i stabilizująca żel, substancja 

myjąca 

Cocamidopropyl Betaine – substancja 

emulgująca i stabilizująca żel, substancja 

myjąca 

PEG 5 Cocamide – substancja tworząca pianę, 

substancja myjąca 

Sodium Chloride – substancja zmiękczająca 

skórę 

Propylene Glycol – substancja utrzymująca 

wilgoć 

PEG 120 Methyl Glucose Dioleate – 

substancja zagęszczające, solubilizowany 

surfaktant 

Sodium Citrate – substancja zapobiegająca złamaniu żelu 

Styrene/Acrylates Copolymer – substancja zagęszczająca 

Panthenol – substancja czynna 

Acrylates Copolymer – substancja zagęszczająca 

Parfum – substancja zapachowa 

Citric Acid – regulator kwasowości, zapobiega złamaniu emulsji przez chelatowanie jonów 

metali wielowartościowych 

Phenoxyethanol – substancja czynna p/bakteryjna 

Sorbitol – substancja zapobiegająca wysychaniu 

Centella asiatica – substancja czynna 

Hexhyldibromoglutaronitrile – substancja czynna 

Chamomilla reticutita – substancja czynna 

Sodium Laureth Sulfate – substancja myjąca, obniżająca napięcie powierzchniowe, detergent 

Methylparaben – substancja konserwująca 

Ethylparaben – substancja konserwująca 

Propylparaben – substancja konserwująca 

Buthylparaben – substancja konserwująca 

Izobuthylparaben – substancja konserwująca 



Cl 15985 – barwnik  

Cl 19140 – barwnik  

 

W przypadku tego żelu do twarzy zastosowano ciekawy zestaw środków konserwujących – 

mieszaninę pochodnych kwasu p-hydroksybenzoesowego. Opisany żel zawiera też sporo 

substancji utrzymujących wilgoć – gliceryna, sorbitol. 

 

Żele do włosów 
 

Kolastyna żel do włosów Extramocny 

 

Aqua – nośnik żelu, faza rozpraszająca 

VP/VA Copolymer – substancja zagęszczająca, 

tworząca żel 

Panthenol – substancja czynna 

Triethanoloamine - koagulant 

Carbomer – substancja zagęszczająca, tworząca żel 

PEG 40 Hydrogenated Castor Oil – substancja 

zagęszczająca, nawilżająca 

Methylchloroizothiazolinone and – substancja 

konserwująca 

Methylizothiazolinone – substancja konserwująca 

Parfum – substancja zapachowa 

3-methyl-4-(2,6,6 trimethyl-2-cyclohexenyl-3-butter-2-one – substancja zapachowa 

Benzyl Salicylate – substancja konserwująca 

2-(4-tert-butyl-benzyl)-proprionaldehyde – substancja zapachowa 

Hexyl Cinnamal aldehyde – substancja zapachowa 

 

 

Kolastyna żel do włosów Mocny 

 

Skład: 

Aqua – nośnik żelu, rozpuszczalnik 

VP/VA Copolymer – substancja tworząca żel 

Panthenol – substancja czynna 

Thriethanoloamine - koagulant 

Carbomer – substancja tworząca żel 

PEG 40 Hydrogenated Castor Oil – substancja 

zagęszczająca 

Methylizothiazolinone – substancja konserwująca 

Benzophenone-4 –substancja zabezpieczająca przed 

rozpadem pod wpływem promieni UV 

3-methyl-4-(2,6,6 trimethyl-2-cyclohexenyl-3-butter-2-

one – substancja zapachowa 

Parfum – substancja zapachowa 

Benzyl Salicylate – substancja konserwująca 

2-(4-tertbutylbenzyl)-proprionaldehyde – substancja zapachowa 

Hexyl Cinnamal aldehyde – substancja zapachowa 

Cl 14720 – barwnik  

 



Ostatnie dwa żele należą do grupy tradycyjnych żeli na bazie polimeru sieciującego się się 

pod wpływem podwyższonego pH. Charakterystyczny jest duży dodatek substancji 

konserwujących, który nie powinien dziwić, jeśli spojrzeć na zastosowanie takiego żelu. 

 

Inne żele 
 

Ziaja, HerbikaPlant, Bio-żel pod oczy ze świetlikiem 

 

Lekki, nieperfumowany biożel do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Wpływa kojąco na 

podrażnienia, zmniejsza nadwrażliwość oczu na światło, łagodzi oznaki zmęczenia, doskonale 

nawilża i wygładza skórę,  

Składniki aktywne: wyciąg z ziela świetlika, prowitamina B5 (D-panthenol)  

 

Skład: 

Aqua 

Glycerin – zatrzymuje wilgoć 

Euphrasia Officinalis Extract – substancja czynna 

Panthenol – wygładza skórę 

Carbomer – zagęszczacz 

Diazolidinyl Urea – środek konserwujący 

Methylparaben – środek konserwujący 

Propylparaben – środek konserwujący 

Triethanolamine – środek buforujący 

 

Żel firmy Ziaja ma najprostszy skład chemiczny ze wszystkich opisywanych żeli, składa się 

jedynie z podłoża hydro żelowego na bazie Carbomeru z substancjami konserwującymi i 

czynnymi. 

 

Yves Rocher, Lavande Essentielle, Gel Glace Revitalisant (rewitalizujący żel do stóp i 

ociężałych nóg) 

 

Żel na bazie olejku eterycznego z lawendy, wyciągów z kasztanowca i korzenia żeńszeń oraz 

mentolu, przynosi ulgę ociężałym nogom i zmęczonym stopom. Preparat poprawia 

mikrocyrkulację, obniża temperaturę skóry i tonizuje, zapewniając nogom uczucie lekkości i 

świeżości. Ma działanie antyseptyczne i antybakteryjne. Nakładać ruchami wznoszącymi, 

zaczynając od stóp, delikatnie masując. Może być stosowany przez rajstopy. 

 

Skład: 

Aqua 

Alcohol Denat. – rozpuszczalnik 

Propylene glicol – zatrzymuje wilgoć 

Urea – działanie złuszczające naskórek 

PEG-7 Glyceryl Cocoate – emulgator 

Aesculus Hippocastanum – zawiera escynę, która usprawnia 

krążenie małych naczyń, uszczelnia naczynia żylne, 

zapobiega zakrzepom, obrzękom 

Menthol – działa chodząco na skórę, znieczulająco, też jako 

środek zapachowy 

Glyceryl Polymethacrylate – substancja filmotwórcza 

Oleth 20, Oleth 10 – emulgatory 



Carbomer – zagęszczacz 

Lavandula Angustifollia – dział. przeciwskurczowe, antyseptyczne, przyspiesza regenerację 

naskórka, środek zapachowy 

Linalool – środek zapachowy 

Xantan Gum – zagęszczacz 

Panax Ginseng – środek uśmierzający, dodaje energii, zwiększa możliwości fizyczne, 

poprawia odporność, zmniejsza poziom cukru we krwi 

Tetrasodium EDTA – środek chelatujący 

Sodium Hydroxide – środek buforujący 

Limonene – środek zapachowy 

Geraniol – środek zapachowy 

 

Opisany żel ma bogaty skład substancji czynnych, oprócz tego jedynym żelem w produkcji 

którego znajduje się alkohol etylowy, co powoduje, że nie potrzebny jest jakikolwiek dodatek 

substancji konserwujących. Z tego względu, że sam alkohol ma właściwości bakteriobójcze.  

 

A.T.W., Terapie urody, Żel przeciw cellulitowi i rozstępom 

 

Żel dla osób ze skłonnościami do cellulitu. Nie ma właściwości rozgrzewających, dzięki 

czemu może być stosowany przez osoby z rozszerzonymi naczynkami.  

Zapobiega cellulitowi, wspomaga równomierne rozmieszczenie podskórnej tkanki 

tłuszczowej, poprawia ukrwienie skóry.  

Modeluje sylwetkę, poprawia mikrocyrkulację w tkance podskórnej, wspomaga 

odprowadzenie produktów przemiany materii.  

Zawiera:  

algi morskie, wyciągi homeopatyczne z dwu rodzajów bluszczu, bylicy boże drzewko, 

kasztanowca i inne, witaminy B i F.  

 

Skład: 

Carbomer – zagęszczacz 

Imidazolidynyl Urea – konserwant o typowym 

bakteriostatycznym charakterze 

Hydrogenated Soya Lecithin – przeciwutleniacz 

Tocopheryl Acetate – przeciwutleniacz 

Retinyl Palmitate – rozjaśnia karnację, wybiela plamki 

pigmentacyjne, wygładza skórę, uelastycznia ją 

Grapeseed Oil – olej z pestek winogron, obniża poziom 

cholesterolu, utrzymuje młodość i piękny wygląd skóry, 

przeciwutleniacz 

D-Panthenol – wygładza skórę 

Aminoacids – aminokwasy 

Herb Extracts – wyciągi roślinne, dział. ściągające 

Triethanoloamine Water – środek buforujący 

Evening Primose Oil – olej z wiesiołka, bogate źródło NNKT, 

obniża cis. krwi, zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów, 

spowalnia proces starzenia się, zmniejsza ryzyko miażdżycy 

 

Opisywany preparat jako jedyny zawiera w swoim składzie substancje przeciw działające 

utlenianiu. Podobnie jak żel ze świetlikiem firmy Ziaja, ten ma bardzo prosty skład, bowiem 



w podłożu żelowym Carbomerowym z przeciwutleniaczami i konserwantami znajdują się 

jedynie substancje czynne. 

 

Podsumowanie 
 

Opisane przykłady żeli wskazują na bardzo ostre podziały w grupie żeli kosmetycznych. 

Można bardzo prosto wyróżnić grupę preparatów opartych na tradycyjnym żelu na bazie 

polimerów kwasu akrylowego oraz grupę preparatów, których skład jest bardzo zbliżony do 

składu szamponów, są to generalnie preparaty przeznaczone do mycia ciała, twarzy. 

Natomiast tradycyjne żele są wykorzystywane jako nośniki substancji czynnych do 

rozsmarowywania na skórze.  


