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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá voskem z ovčí vlny neboli lanolínem, který je využíván 

v kosmetickém průmyslu. První část práce se zabývá historií lanolínu, jeho charakteristic-

kými vlastnostmi a jeho získáváním. Další část se věnuje využití lanolínu a to především 

v kosmetických přípravcích. Práce také pojednává o výskytu alergií na lanolín a o testování 

těchto alergií pomocí epikutálních testů. V praktické části bakalářské práce je proveden 

průzkum trhu, kdy bylo zjišťováno, v jakých kosmetických přípravcích se tato látka využí-

vá. 

 

Klíčová slova: alergie, lanolín, kosmetický přípravek   

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals lanolin. Lanolin is a substance obtained from the sheep wool. 

The first part of work describes lanolin, its characteristics properties and obtaining of lano-

lin. Second part of thesis is devoted to the use of lanolin, especially in cosmetics. The the-

sis also discusses the possible occurrence of allergy to lanolin. In the practical part of the 

thesis is conducted market research which investigates, in which cosmetics, this substance 

is used.  
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ÚVOD 

Zpracování rouna ovcí je jednou z nejstarších dovedností člověka. Vlna se odjakživa zpra-

covává pro využití v textilním průmyslu. Při jejím zpracování však vznikají vedlejší pro-

dukty, mezi které můžeme zařadit také lanolín. Tento vosk je využíván spíše v kožedělném 

a textilním průmyslu kvůli ochraně výrobku. Často se s ním však setkáváme také 

v kosmetice, kde se pro své charakteristické vlastnosti stal nedílnou součástí široké škály 

kosmetických přípravků.  

S kosmetickými prostředky se člověk setkává každý den a stejně tak často je i využívá, ať 

už jsou to mýdla, šampony, tělové krémy, anebo také dekorativní kosmetika. Všechny tyto 

zmíněné kosmetické prostředky mohou obsahovat lanolín.  

Lanolín má spoustu pozitivních vlastností, díky kterým je často využíván v kosmetických 

přípravcích. Kromě pozitiv se u lanolínu vyskytují i negativa. Mezi toto negativum patří 

alergie na tuto látku. Téma lanolín a jeho využití v kosmetice jsem si vybrala, abych mohla 

posoudit vlastnosti této látky jak již pozitivní tak negativní a zjistit proč je lanolín využíván 

v kosmetice v tak velké míře. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HISTORIE LANOLÍNU 

Použití surového vosku, získávaného promytím rouna ovcí, je známo již po staletí. [1,2] 

Staří Řekové jej extrahovali varem z vlny a sbírali vosk z povrchu vařené směsi. Také jej 

používali pro hydroizolaci stanů a oděvů. [2, 3] 

Vědci Liebrich a Braun jako první popsali a využili rafinovaný neutrální vosk z ovčí vlny a 

v roce 1882 pro něj vymysleli jméno lanolín. Tento název byl patentován a postup získá-

vání lanolínu byl popsán jako získání vosku z vlny ovce odstřeďováním pracích vod. [1, 2] 

V roce 1952 se prof. Sulzberger z Univerzitní kliniky v New Yorku zabýval výzkumem 

kožní přecitlivělosti na lanolín. Na základě této studie vydala Evropská společnost v roce 

1976 nařízení označit přítomnost lanolínu v kosmetickém přípravku. Toto nařízení bylo 

poté zrušeno v roce 1984. [4] 

V dnešní době se lanolín využívá ve velké míře ve farmaceutickém průmyslu a v kosmeti-

ce. Je využíván především kvůli jeho pestrému chemickému složení. Nejčastěji se s ním 

můžeme setkat v krémech, například v krémech na ruce nebo v hydratačních krémech a 

také v dekorativní kosmetice při výrobě rtěnek. [4, 5] 
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2 CO JE TO LANOLÍN  

Lanolín je sekret z mazových žláz ovcí, který pokrývá vlněná vlákna. Slouží ke změkčení 

vlny, jako ochrana proti nepřízni počasí a také jako ochrana keratinu proti nadměrné vlh-

kosti. Tvoří přibližně 10 - 20 % hmotnosti stříhané vlny a liší se v závislosti na plemenu 

ovcí, anatomické oblasti stříhání a ročním období. Jeho kvalita a množství může být ovliv-

něno také slunečním zářením a skladovacími podmínkami. [1, 5]  

Z chemického hlediska můžeme tedy lanolín zařadit mezi vosky, což jsou estery vyšších 

mastných kyselin a vyšších jednofunkčních alkoholů. Mimo tyto estery obsahují vosky 

také volné mastné kyseliny, alkoholy a jiné doprovodné látky. Oproti tukům mají kompli-

kovanější složení a to díky pestřejšímu složení jejich alkoholické složky. Je to dáno také 

obsahem nezmýdelnitelných látek, kterých mohou vosky obsahovat až 50 %. [5, 6, 7, 8]  

Z technického hlediska jsou však vosky skupina nejen přírodních, ale i syntetických látek. 

Jsou rozpustné v organických rozpouštědlech, ale nerozpustné ve vodě. Při teplotách okolo 

20 °C jsou to tuhé látky a při teplotě 40°C tají. Jejich taveniny pak mají poměrně nízkou 

viskozitu. [5, 6, 7] 

Vosky můžeme rozdělit podle původu například na rostlinné a živočišné. Mezi nejznámější 

rostlinné vosky můžeme zařadit například vosk karnaubský a kandelitový. Mezi nejzná-

mější živočišné vosky patří včelí vosk, vorvaňovina a také vosk získávaný z ovčí vlny, 

tedy lanolín. [5, 6, 7 8, 9, 10] 

 

2.1 Fyzikální a chemické vlastnosti lanolínu 

Surový lanolín se vyznačuje nazelenalou až tmavě hnědou barvou a nepříjemným zápa-

chem. Je nerozpustný ve vodě, ale rozpustný v horkém etanolu nebo chloroformu. S vodou 

je schopen tvořit stabilní emulze typu voda v oleji. Je schopen absorbovat přibližně dvakrát 

více vody, než je jeho vlastní hmotnost. Index lomu Lanolínu činí 1,48. Je výborným emo-

lientem a je kompatibilní s většinou vosků a tuků. [6] 

Jeho typické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
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Tab. 1. Fyzikálně- chemické vlastnosti lanolínu [6] 

Veličina Hodnota 

Hustota 0,88–0,96 g.cm
-3

 

Bod tání 36–42 °C 

Číslo kyselosti 0,5 mg/g 

Číslo zmýdelnění 86–127 mg/g 

Jodové číslo 15–47 % 

Nezmýdelnitelné látky 4 –55 % 

            

Lanolín se svými vlastnostmi podobá lidskému mazu, avšak chemické složení těchto dvou 

látek je výrazně rozdílné, i když jsou obě tyto látky výměšky mazových žláz. [1,3] 

 

2.2 Chemická struktura lanolínu 

Z chemického hlediska je lanolín složitá a komplexní směs více než 100 látek, z nichž vět-

šinu tvoří voskové estery a hydroxyestery. Dále obsahuje alkoholy a kyseliny lanolínu 

s vysokou molekulovou hmotností. Maz ovce obsahuje také vyšší koncentraci nenasyce-

ných mastných kyselin, z nichž je 80 % rozvětvených mastných kyselin. Bylo zjištěno, že 

právě tento fakt, hraje klíčovou roli v roztíratelnosti konečných produktů. [1, 6, 7, 10, 11, 

12, 13] 

Alkoholy lanolínu se skládají především ze tří skupin: alifatické alkoholy, steroly (cho-

lesterol) a lanosteroly. [1, 11] 

Vzhledem k faktu, že lanolín je látka živočišného původu, je v tab. 2 porovnáno jeho slo-

žení s včelím voskem, další látkou živočišného původu, která se v kosmetice používá. 
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Tab. 2. Rámcové složení lanolínu a včelího vosku [14] 

Složka  Lanolín [hm.%] Včelí vosk [hm.%] 

Volné mastné kyseliny 0–1 8–16 

Volné alkoholy 10–25 0–2 

Estery celkem 35–50 68–80 

 monoestery 15–20 23–57 

 hydroxyestery 15–20  8–24 

Uhlovodíky 0–1 10–17 

  

Z Tab. 2 vyplývá, že i když se v obou případech jedná o látky živočišného původu, které 

jsou produkovány zvířaty, jejich složení je rozdílné. V lanolínu jsou ve větší míře zastou-

peny volné alkoholy, zatímco včelí vosk je prakticky neobsahuje. Ve včelím vosku jsou 

nejvíce zastoupeny estery. Toto rozdílné složení poté zapříčiňuje rozdílné vlastnosti těchto 

dvou daných látek.  

 

2.2.1 Chemické modifikace 

Frakcionací lanolínu přes rozpouštědlo se z rozpouštědla lanolin odděluje nejen jako ka-

palný lanolin, ale také jako vosk. Tekutý lanolin má menší viskozitu, je rozpustný 

v minerálních olejích a díky vysokému koeficientu roztíratelnosti je využíván jako přísada 

do koupelových olejů. [1] 

Kapalný i tuhý lanolín, může být upraven tak, aby měl požadované vlastnosti. Hlavním 

cílem chemické modifikace je zlepšení jedné nebo více vlastností této látky a současně 

eliminace jeho nevýhod. [1] 

Neutrální a čištěný vosk má máslovitou strukturu, je lepivý a tažný a vyznačuje se také 

žlutou barvou. [9] 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 16 

 

2.2.1.1 Acetylace 

Nechá-li se lanolin reagovat s anhydridem kyseliny octové, jsou hydroxylové skupiny este-

rů nahrazeny acetátovými skupinami. Acetylovaný lanolín se stává více hydrofobním, tu-

díž není schopen tvořit emulze typu voda v oleji, ale stává se rozpustným ve studeném mi-

nerálním oleji. [1] 

 

2.2.1.2 Ethoxylace 

Ethoxylace hydroxylové skupiny lanolinu se provádí reakcí lanolínu s různým množstvím 

etylenoxidu za vzniku polyoxyethylenového lanolínu. Následkem ethoxylace se lanolín 

stává rozpustný ve vodě a zvyšuje se také jeho rozpustnost v alkoholech. [1] 

 

2.2.1.3 Transesterifikace 

Pomocí transesterifikace získáme směs lanolin alkoholů a esterů. Tato úprava zachová 

zvláčňující vlastnosti lanolínu a zároveň zlepší jeho roztíratelnost. Tato modifikace sníží 

jeho teplotu tání a eliminuje lepivost spojenou s lanolínem. [1] 

 

2.2.1.4 Hydrolýza  

Po zmýdelnění se z esterů lanolínu pomocí alkoholických alkálií, stávají alkalická mýdla, 

která jsou oddělena od nezmýdelnitelných částí. Výsledná směs se skládá mimo jiné z ky-

selin, umožňujících existenci polyesterů lanolinu. [1] 

 

2.3 Formy lanolínu 

 

2.3.1 Bezvodý lanolín 

Bezvodý lanolín je produkt získávaný z rouna ovcí. Je to látka, která je po rafinaci podob-

ná tuku. Má světle žlutou barvu a charakteristickou vůni. Chemicky je to složitá směs este-

rů sterolu, triterpenolu, alkoholů a mastných kyselin. Bezvodý lanolín tvoří emulze typu 

voda v oleji a díky své schopnosti pojmout až dvojnásobek své hmotnosti vody, získává 
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vlastnosti změkčovadla. Je málo rozpustný ve studeném alkoholu, více však v alkoholu 

horkém. Bývá základní složkou mnoha kosmetických a farmaceutických výrobků. [1, 15] 

 

2.3.2 Lanolín s nízkým obsahem pesticidů 

Pesticidy pravděpodobně kontaminují lanolín ponořením ovce do dezinfekční lázně. Ta se 

využívá k odpuzení klíšťat a jiných škůdců a také chrání ovce před onemocněním. Množ-

ství pesticidů je upraveno tak, aby splňovaly maximální limity pesticidů v lanolínu podle 

právních předpisů. Tyto limity jsou uvedeny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rost-

linného a živočišného původu a na jejich povrchu.  Pesticidy v některých vysoce rafinova-

ných stupních lanolínu jsou sníženy hluboko pod maximální limit. Lanolín s nízkým obsa-

hem pesticidů má stejnou barvu jako bezvodý lanolín. [1] 

 

2.3.3 Kapalný lanolín 

Vyznačuje se velmi dobrou schopností absorbovat se do kůže. Má žlutou až jantarovou 

barvu a někdy je nazýván jako lanolin olej. Je výborným emolientem a emulgátorem. [1, 

16] 

 

2.3.4 Alkoholy lanolínu 

Jedná se o složitou směs alkoholů, které se získávají ze surového lanolínu zmýdelněním 

alkáliemi. Fyzicky mají podobu žlutého až hnědého, křehkého vosku. Alkoholy lanolínu 

jsou jedním z nejsilnějších neiontových emulgačních činidel typu voda v oleji. V Emulzi 

zvyšují schopnost absorbovat vodu ve větší míře, než jiné vysokomolekulární látky. Alko-

holy lanolínu jsou funkční složkou většiny absorpčních bází. Rozpuštěné v minerálním 

oleji nebo vazelíne, slouží jako změkčovadlo a také jako stabilizátory emulzí. [1,9] 
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2.3.5 Tuhý lanolín 

Získává se z kvalitního bezvodého lanolínu hydrogenací za pomoci vysoké teploty.  Je to 

světle žlutá voskovitá látka s lehkým zápachem. Jeho chemické vlastnosti jsou podobné 

klasickému bezvodému lanolínu. Má schopnost zlepšit soudržnost a inhibovat krystalizaci 

jiných vosků. Využití nachází především v kosmetice. [1, 9] 
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3 ZÍSKÁVÁNÍ  LANOLÍNU 

Vlnu z těla ovcí získáváme stříháním ovcí (obrázek č. 1). Při stříhání je důležité získat co 

největší množství kvalitní vlny. Vlna se nejčastěji stříhá mechanickým způsobem a to buď 

ruční stříží anebo strojní stříží. Po stříhání se rouno rozloží na stůl a jsou vybrány hrubé 

nečistoty. Takto upravená vlna se může skladovat anebo dále upravovat. Skladovat by se 

měla na suchém a vzdušném místě, ideálně na dřevěné podlaze.  

 Mezi další úpravy rouna ovcí patří praní (obrázek č. 2) Vlna se pere ve vanách v pracím 

roztoku o teplotě do 40 °C. Prací roztok obsahuje vodu, sodu a neutralizované mýdlo, které 

může být nahrazeno saponátovým přípravkem. Při praní vlny vzniká jako vedlejší produkt 

lanolín. [17, 18] 

Ovčí vlna obvykle obsahuje 10- 20 % surového lanolínu, který z vlny můžeme získat také 

extrakcí vhodnými rozpouštědly, jako je například extrakční benzín. Výsledkem těchto 

operací je nepříjemně zapáchající vosk zelenohnědé barvy. Proto se provádí rafinace, která 

se skládá z několika kroků a spočívá v odstraňování volných mastných kyselin a také 

v dalších operacích, které zabezpečují odstranění zabarvení a nepříjemného zápachu. Lze 

říci, že lanolín je tedy čištěný vosk, který byl neutralizován, vyčištěn, odbarven a dezodo-

rizován. Postupy pro zpracování a čištění surového lanolínu jsou důležité s ohledem na 

jejich vliv na konečné složení vosku. [1, 5, 6, 8, 9, 10, 19] 

Průměrné složení ovčího rouna je:  

 10–20% tuk 

 6–10 % draselné soli různých organických a anorganických kyselin 

 10–12 % vody 

 8–9 % nečistoty  

 49–61 % tvoří samotná vlákna vlny. [1] 
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                                 Obrázek 1: stříhání Ovce [20]. 

 

 

                                 Obrázek 2: Praní ovčí vlny [21]. 
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4 VYUŽITÍ LANOLÍNU 

Lanolín má poměrně široké spektrum využití. Nejčastěji se používá v kosmetice, ve farma-

cii, v parfumerii, dále také při výrobě nátěrových hmot, tmelů, smáčedel, v textilním a ko-

žedělném průmyslu. [7, 9] 

 

4.1 Využití lanolínu v kosmetice 

Lanolín je v kosmetice využíván především kvůli svému pestrému chemickému složení. 

V jeho struktuře jsou přítomny polární skupiny, které snižují jeho hydrofobní vlastnosti a 

je také schopen vázat velké množství vody a stává se tak výborným emulgátorem pro 

emulze typu voda v oleji. Lanolín aplikovaný na kůži může zvýšit obsah vody v pokožce 

až o 30 % a nijak výrazně při tom neovlivňuje hodnoty transepidermální ztráty vody. La-

nolín v kosmetických prostředcích také může ovlivňovat zvýšenou adhezi tukové složky 

přípravků na pokožku. [3, 5, 22] 

Lanolín se používá jako základ pro kosmetické emulze, zvláště emulze typu voda v oleji 

jako jsou krémy. Je také využíván jako změkčovadlo, stabilizátor anebo promašťující čini-

tel, pokud už není použit jako základ pro tyto produkty. Tato multifunkčnost pramení 

z komplexního složení vlněného vosku. [1] 

Lanolín může být tedy součástí krémů na ruce, hydratačních a ochranných krémů, dále 

šamponů i jiných vlasových přípravků, v dekorativní kosmetice a řadě dalších kosmetic-

kých přípravků. [5, 6, 16, 23, 24] 

Ve své struktuře má obsaženy polární skupiny, které díky interakcím s vodou, mohou čás-

tečně zvyšovat obsah vody v pokožce. Díky jeho vlastnostem je využíván především jako 

emolient a okluzivum. [3, 5, 6, 16, 23, 24] 

 

4.1.1 Kosmetické přípravky s lanolínem 

Dříve byly oblíbené krémy, které obsahovaly více než 5 % lanolínu. Dnes však již nejsou 

tyto přípravky žádané, pro některé jejich nedostatky. Pokud je v kosmetickém přípravku 

lanolín obsažen ve větším množství, tvoří krém po nanesení na pokožku lepkavý a těžký 

film. Dnešním trendem jsou spíše lehké emulze, těžké krémy již nejsou žádoucí. Můžeme 

se proto setkat jen s krémy, ve kterých obsah lanolínu nepřesáhne 3 %.  
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Krémy s lanolínem mají ochranné účinky, změkčují silné vrstvy zrohovatělé pokožky a 

také rychle hojí mozoly a praskliny na kůži. Problémem lanolínu v krémech je možnost 

jeho žluknutí a vzniku peroxidů, které poté mohou dráždit kůži jedince. [25] 

 

4.1.1.1 Dekorativní kosmetika 

V dekorativní kosmetice jsou využívány spíše deriváty lanolínu a to především při výrobě 

rtěnek. Při výrobě rtěnek lanolín spojuje jednotlivé suroviny dohromady a ve výsledném 

produktu pak zvyšuje hydratační účinek. Dodává rtěnce pružnost a usnadňuje její aplikaci. 

Lanolín ve rtěnce brání vylučování kapalných složek jako je např. ricinový olej a dodává 

rtěnce hladkost. Také snižuje její lámavost a je výborným dispergátorem. Při použití příliš 

velkého množství lanolínu nebo jeho derivátů, je však rtěnková hmota příliš lepkavá. [23, 

25, 26] 
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5 ALERGIE NA LANOLÍN  

Výskyt alergie na lanolín není příliš častý, jsou však vzácné případy, kdy se alergie proje-

vují spíše jako důsledek přítomnosti složek přirozeně se vyskytujících v lanolinu, jako jsou 

volné alkoholy. Alergie na lanolín se projevuje především v přítomnosti detergentu.  Na 

lanolín jsou alergická přibližně 2 % populace. [1, 5, 6, 10] 

Existují různé formy lanolínu a jejich složení se liší. Jedinec tedy nemusí být alergický na 

všechny druhy lanolínu, ale jen na některé. Příkladem může být hydrogenovaný lanolín, u 

kterého je velká pravděpodobnost, že způsobí alergickou reakci. Opakem může být hypoa-

lergenní lanolín, který obsahuje menší množství lanolín alkoholů a díky tomu nezpůsobuje 

alergickou reakci. [27, 28] 

 

5.1 Projevy alergie 

Lze říci, že k alergické reakci dochází po opakovaném styku organizmu s vyvolávajícím 

alergenem. Kromě dědičnosti zde hraje významnou roli také schopnost organizmu bránit se 

vlivům působení různých infekčních a neinfekčních škodlivin. 

Mezi nejčastější projevy alergické reakce na kůži patří kožní projevy, celková anafylaxe, 

alergická kopřivka, alergická kontaktní dermatitida a alergický ekzém. [29, 30] 

 

5.2 Epikutální testy 

Epikutální testy jsou v praxi jednou z nejpoužívanějších vyšetřovacích metod využívaných 

k diagnostice kontaktní alergické dermatitidy.  

Podezřelá substance v alergologické koncentraci a v přesně definovaném vehikulu se apli-

kuje na klinicky zdravou kůži zad (obrázek č. 3). K této aplikaci se používají kruhové ter-

číky z netkaného textilu, na které se aplikují standardizované alergeny rozpuštěné ve vaze-

líně nebo vodě (obrázek č. 4). [31] 
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                      Obrázek 3: Aplikace epikutálních testů  [31]. 

 

 

               Obrázek 4: Aplikace alergenů na kruhové terčíky [31]. 

 

5.2.1 Klasický uzavřený test 

Tento typ epikutálního testu je používán nejčastěji. Pro testování se používá základní ev-

ropská sada. Tato sada obsahuje 28 alergenů a kontrolu. Příklady alergenů základní evrop-

ské sady je zaznamenán v tabulce číslo 3. [31] 
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Tab. 3. Vybrané alergeny základní evropské sady [31] 

Číslo Alergen 

1. Kalium dichromát 0,5 % vaz 

2. Neomycin sulfát 20,0 % vaz 

3. Kobalt chlorid 1,0 % vaz 

4. Benzokain 5,0 % vaz 

5. Formaldehyd 1,0 % aq 

6. Kalafuna 20,0 % vaz 

7. Alkoholy lanolinu (LANOLIN ALCOHOL) 30,0 % vaz 

8. Mercapto mix 2,0 % vaz 

9. Epoxidová pryskyřice 1,0 % vaz 

10. Parabeny mix 16,0 % vaz 

11. Nikl sulfát 5,0 % vaz 

12. Tixocortol-21-privalát 0,1 % vaz 

13. Fragrance mix II 14,0 % vaz 

14. Bílá vazelína 100,0 % vaz 

 

K epikutálním testům se také může využívat sada léková, sada konzervačních látek 

v kosmetice (tab. 4) a také sada dentální. 

 

Tab. 4. Konzervační látky, které jsou využívány pro testování alergií v kosmetice [31] 

 Číslo Alergen 

1. Bronopol 0,5 % vaz 

2. Imidazolidinylurea 2,0 % vaz 

3. Diazolidinylurea 2,0 % vaz 

4. DMDM-hydantoin 2,0 % aq 

5. Euxyl K400 1,0 % vaz 

6. Fenoxyetanol 1,0 % vaz 

7. Chloracetamid 0,2 % vaz 

8 Cocamidopropyl betain 1,0 % aq 
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5.2.2 Otevřený test 

Tento typ epikutálního testu se provádí v případě očekávaní silné alergické reakce anebo 

reakce, která má projevy kontaktní kopřivky. Vybraný alergen se aplikuje volně na kůži 

bez přelepení náplastí. První odečet se prování po uplynutí 20–30 minut. Další odečty jsou 

provedeny po 46, 72 a 96 hodinách, stejně jako u uzavřeného testu. [31] 

 

5.3 Hodnocení epikutálních testů 

Po uplynutí doby působení epikutálního testu se odečítají jeho výsledky. Negativní reakce 

se značí znaménkem minus, neurčitá reakce se značí plus-minus. Slabě pozitivní reakce 

(obrázek č. 5)se označuje jedním plus. Silně pozitivní reakce se pak značí dvěma plus a 

velmi silně pozitivní reakce třemi plus. Při prvních odečtech nemusí být reakce výrazná, 

avšak při dalších odečtech se může zesilovat. [31] 

Může vzniknout také toxická (iritační) reakce (obrázek č. 6), která je způsobena například 

vyšší dráždivostí kůže. Tato reakce však postupně slábne. Pokud se nedodrží správné pod-

mínky a postupy testování, může se vyskytnout také falešně negativní reakce. [31] 

 

 

             Obrázek 5: Slabě pozitivní reakce epikutálního testu  [31]. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 27 

 

 

                  Obrázek 6: Iritační reakce epikutálního testu  [31]. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 KOSMETICKÉ PROSTŘEDKY S LANOLÍNEM  

 

6.1 Merino 

Značka Merino využívá lanolín především kvůli jeho širokému spektru využití a také jeho 

schopnosti změkčovat a hydratovat kůži. Lanolín je schopen redukovat suchost pokožky až 

o 40 % a to během jedné hodiny. 

Lanolín je využíván také proto, že má podobné složení jako lipidy v povrchové vrstvě lid-

ské pokožky a jeho molekula díky tomu snadněji proniká do kůže. Má schopnost tvořit na 

pokožce ochranný film a také vyhlazovat kožní nerovnosti. [4] 

 

6.1.1 Lanolin skin creme 

Základem tohoto krému je prvotřídní přírodní lanolín. Vysoká kvalita tohoto lanolínu je  

zaručena ekologicky čistým prostředím Nového Zélandu. [4] 

Tento krém má výrazné penetrační, hydratační a hojivé schopnosti. Velmi dobře a rychle 

se vstřebává a nezanechává na pokožce mastný film. Může se využívat jako prevence, kdy 

vyživuje a chrání pokožku před škodlivými vlivy prostředí a přispívá ke zpomalení stárnutí 

kůže. Neobsahuje žádné barviva ani chemikálie. [4] 

Tento prostředek nachází využití především při ošetření suché a popraskané pokožky. Také 

jej můžeme aplikovat na špatně se hojící a citlivou pokožku. Dále se může využívat jako 

prevence proti striím, na opruzenou pokožku dětí, jako hydrataci na prsní bradavky kojí-

cích žen, ale také pro urychlení hojení pooperačních jizev. [4] 

 

 

                              Obrázek 7: Lanolin skin creme  [4]. 
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6.1.2 Krém na ruce a tělová emulze- lanolin & šípkový olej 

Jedná se o jemný hydratační tělový krém, který je vhodný pro ošetření pokožky rukou. 

Jeho základní složkou je kvalitní přírodní lanolín a také kvalitní šípkový olej. Lanolín 

v receptuře zajišťuje hydratační účinek a šípkový olej má regenerační účinky. Tento krém 

je lehce aromatizován přírodní esencí exotických květů. [4] 

Krém se rychle vstřebává a nezanechává na pokožce mastný film. Pokožku chrání a vyži-

vuje a tím zpomaluje její stárnutí. [4] 

 

 

Obrázek 8: Krém na ruce a tělová emulze - lanolín a šípkový olej [4]. 

 

6.1.3 Krém na ruce a tělová emulze - lanolin & med manuka  

Jedná se o luxusní hydratační krém, který ve své receptuře zahrnuje kromě kvalitního lano-

línu také složky Aloe vera, mandlový olej a novozélandský med z květů manuky. [4] 

Tento krém je možné použít na každý typ pleti, ale nejvhodnější je pro normální nebo su-

chou a problematickou pokožku. Tento přípravek pokožku vyživuje, chrání a regeneruje. 

[4] 
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          Obrázek 9: Krém na ruce a tělová emulze - lanolín a manuka [4]. 

 

6.1.4 Alpine silk gold lip 

Jedná se o balzám na rty, který kromě lanolínu obsahuje také složky Aloe vera, jojobový 

olej, vitamín E a SPF 30. Balzám je voděodolný a je vhodný pro citlivou, suchou a popras-

kanou pokožku rtů, kterou vyživuje, regeneruje, hydratuje a chrání. Díky UV faktoru jsou 

rty chráněny proti škodlivým vlivům zevního prostředí až pět hodin. [4] 

 

 

                               Obrázek 10: Alpine silg gold lip  [4]. 

 

6.2 Lansinoh   

Tato značka používá především 100% lanolín bez přidání konzervantů, barviv a parfemací. 

Je rafinovaný při nízkých teplotách a nebělený. Neobsahuje vodu a tak neposkytuje vhodné 

prostředí pro růst mikroorganizmů a můžeme tedy říct, že je bakteriostatický. 
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Kosmetické přípravky obsahující tento typ lanolínu jsou pak hypoalergenní. Takto čistý 

lanolín má světlejší barvu než jiné formy lanolínu a má vyšší oxidační stabilitu, díky če-

muž nezapáchá. [32] 

 

6.2.1 HPA® Lanolin 

Tento krém poskytuje nejefektivnější a zároveň nejbezpečnější úlevu pro kojící ženy, které 

se potýkají s bolestivostí bradavek. Je bezpečný jak pro dítě, tak pro matku a není potřeba 

jej z pokožky před kojením odstraňovat. [32] 

Krém byl navržen tak, aby byl 100% přírodní a obsahoval čistý lanolín. Je tedy složen 

pouze z jediné složky a neobsahuje žádné přísady, konzervační látky ani pesticidy a díky 

tomu je hypoalergenní. [32] 

 

 

                                Obrázek 11: HPA® Lanolin [32].  

  

6.2.2 Dětské ubrousky -Lansinoh Clean and Condition™   

Tyto ubrousky byly navrženy tak, aby co nejjemněji odstraňovaly ty největší nečistoty. 

Jsou vyrobeny podle speciální receptury, která obsahuje lanolínu. Ten pak pomáhá chránit 

dětskou pokožku před vysycháním a drobnými oděrkami, které mohou být způsobeny na-

příklad častými výměnami plenek. Poskytují také ochranou bariéru před vlhkostí. Tyto 

ubrousky neobsahují alkohol a jsou hypoalergenní.  Jsou vhodné i pro častou očistu, jsou 

jemné ale pevné a lehce parfemované. [32] 

 

https://www.lansinoh.com/products/clean-and-condition-baby-wipes
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     Obrázek 12: Dětské ubrousky -Lansinoh Clean and Condition™  [32]. 

 

6.3 Sante 

Všechny kosmetické prostředky značky Sante jsou vyráběny za přísné kontroly kvality. 

Tato kosmetika obsahuje aktivní složky získané z rostlinných olejů a živočišných vosků. 

Suroviny pro výrobu produktů jsou pečlivě vybírány a využívají se jen obaly, které nemají 

výrazně negativní vliv na životní prostředí. [33] 

 

6.3.1  Přírodní rtěnky 

Tyto rtěnky poskytují přirozený vzhled a také barvy. Zajišťují výbornou výživu a mají 

zvláčňující efekt. Jejich složení je bohaté na lanolín, který společně s ricinovým olejem 

chrání rtěnku před vysycháním. Směs těchto látek vytvoří na rtech tenký film a udrží tak 

rtěnku déle na rtech a zabrání jejímu otěru. Rtěnky jsou lehce parfemované. [33, 34] 

 

                              Obrázek 13: Přírodní rtěnka [34]. 

 

https://www.lansinoh.com/products/clean-and-condition-baby-wipes
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6.3.2 Vlasový vosk 

Tento vosk ve své receptuře obsahuje především kokosový olej, lanolín a včelí vosk. Díky 

kombinaci těchto látek dodá vosk vlasům přirozený tvar. Má vyživující účinky a působí 

také proti roztřepeným konečkům. Je nejvhodnější především pro suché nebo jemné vlasy 

bez lesku. [33, 34] 

 

 

                                   Obrázek 14: Vlasový vosk [34]. 

 

6.3.3 Oční stíny v tužce 

  Složení těchto stínů je bohaté na ricinový olej, karnaubský vosk, včelí vosk a také lanolín. 

Díky těmto složkám stíny pečují o citlivou pokožku očního okolí a zároveň je zaručena 

jejich stabilita a sytá barva. [33] 

 

                               Obrázek 15: Oční stíny v tužce [33]. 

 

6.4 Martina Gebhardt 

Jedná se o vysoce kvalitní značku kosmetiky. Základní surovinou pro výrobu této kosmeti-

ky jsou suroviny, které jsou získávány z biodynamického zemědělství a dále jsou zpraco-
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vány tak aby nebyly poškozeny základní účinné látky v každé surovině. Jedním z hlavních 

cílů této kosmetiky je obnovení schopnosti kůže přirozeně se regenerovat. [33] 

 

6.4.1 Dětský krém Calendula 

Díky vysokému obsahu lanolinu tento krém chrání dětskou pokožku před vznikem opruze-

nin a podráždění. Díky kombinaci lanolínu, včelího vosku a olivového oleje má krém 

zklidňující účinek. Olivový olej dodává pokožce hydrataci a lanolín společně se včelím 

voskem vytvoří na kůži tenký ochranný film. Díky tomuto filmu je pak v pokožce udržo-

vána přirozená vlhkost a kůže je chráněna před dalším podrážděním. [33] 

 

 

                            Obrázek 16: Dětský krém Calendula [33]. 

6.4.2 Balzám na rty 

Jedná se o ochranný balzám na rty, který ve své receptuře obsahuje převážně lanolín, vita-

mín E, včelí vosk a bambucké máslo. Tyto složky zajišťují ochranný a vyživující efekt 

balzámu. Tento kosmetický přípravek zabraňuje praskání a vysychání rtů, pomáhá při ho-

jení oparů a je vhodný pro využití především v zimním období, kdy rty hodně trpí. [33] 
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                                 Obrázek 17: Balzám na rty [33]. 

 

6.4.3 Nehtový balzám, Hand & Nail 

Jedná se o prostředek, který pečuje o křehké a lámavé nehty, vyživuje nehtové lůžko a 

chrání jej před vznikem záděrů a drobných zánětů. Účinně nehty a jejich okolí hydratuje a 

regeneruje a zároveň chrání před popraskáním. Hydratační efekt je dán obsahem lanolínu, 

který je vhodně kombinován s mandlovým olejem, bambuckým a kakaovým máslem. [33] 

 

 

                                Obrázek 18: Nehtový balzám [33]. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat lanolín a zjistit jeho využití v kosmetice. Byl pro-

veden průzkum trhu a bylo zjištěno v jakých kosmetických přípravcích se lanolín využívá. 

Lanolín byl popsán a byl zařazen mezi živočišné vosky a následně byly popsány jeho fyzi-

kální a chemické vlastnosti. Bylo zjištěnou je to složitá směs složená z velkého množství 

látek a jeho struktura byla v této práci podrobněji popsána. Při srovnání chemického slože-

ní lanolínu a včelího vosku byly zjištěny jisté odlišnosti, i když se v obou případech jedná 

o vosky živočišného původu. Dále byly popsány různé formy lanolínu a byly zjištěny roz-

díly vlastností mezi jednotlivými typy tohoto vosku. 

V další kapitole bylo hovořeno o stříhání ovčího rouna a jeho praním. Bylo zjištěno, že 

lanolín vzniká jako vedlejší produkt při praní vlny, a pro jeho zpracování jsou zapotřebí 

další operace. Výsledným produktem je pak čištěný, neutralizovaný, odbarvený a dezodo-

rizovaný vosk z ovčí vlny. 

Lanolín má široké spektrum využití a to díky jeho charakteristickým vlastnostem, které 

jsou dány jeho pestrým chemickým složením. V kosmetice se tento vosk využívá přede-

vším pro svou schopnost vázat vodu. Nejčastěji je použit jako vehikulum, okluzivum, emo-

lient nebo emulgátor typu voda v oleji.  Jednou z negativních vlastností lanolínu je, že mů-

že způsobovat alergickou reakci. Existuje však hypoalergenní lanolín, který alergickou 

reakci nevyvolává. Mezi nejčastější projevy alergické reakce na lanolín patří alergická 

kopřivka, alergická kontaktní dermatitida a alergický ekzém. Alergickou reakci je možné 

diagnostikovat například pomocí epikutálních testů, nejčastěji se používá klasický uzavře-

ný epikutální test anebo otevřený test. Tyto testy byly v práci podrobněji popsány včetně 

jejich vyhodnocování. 

V praktické části bakalářské práci byl proveden průzkum trhu a byly vybrány některé kos-

metické značky, které využívají lanolín ve svých recepturách.   

Bylo zjištěno, že firma Merino používá lanolín kvůli jeho širokému spektru využití a také 

kvůli jeho podobnosti s lipidy povrchové vrstvy pokožky. Od této firmy byly podrobněji 

popsány produkty obsahující lanolín. Jedná se o: lanolin skin creme, krém na ruce a tělová 

emulze - lanolín a šípkový olej, krém na ruce a tělová emulze - lanolín a med manuka, Al-

pine silk gold lip.  
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Dále byly popsány produkty firmy Lansinoh. Tato firma využívá především čistý lanolín 

bez konzervantů a barviv. Byly popsány produkty: HPA® Lanolin, dětské ubrousky - Lan-

sinoh Clean and Condition
TM

,  

Značka Sante se specializuje na výrobu přírodní kosmetiky a lanolín používá do receptur 

pro: přírodní rtěnky, vlasový vosk, oční stíny v tužce. 

Martina Gebhardt je značka velmi kvalitní kosmetiky, která má za cíl obnovit schopnost 

kůže přirozeně se regenerovat. Byly popsány výrobky: dětský krém na ruce, balzám na rty, 

nehtový balzám Hand and Nail.  

Bylo zjištěno, že lanolín je využíván v široké škále kosmetických prostředků a často je 

součástí přírodní kosmetiky. 
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