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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení s vyuţitím rostlin v kosmetice se zaměřením na 

obilné účinné látky, zejména pak s vyuţitím pšenice a ovsu v kosmetických produktech. 

Jako další rostlina pouţívaná v kosmetice byl vybrán olivovník se svými plody nazývanými 

olivami. Práce byla zaměřena na charakteristiku vybraných rostlin, chemické sloţení částí 

těchto rostlin pouţívaných do kosmetických produktů, jejich vyuţití v kosmetice a ukázkou 

přípravků s obsahem účinných látek těchto rostlin.  

 

Klíčová slova: kosmetika, rostliny v kosmetice, protein, obilniny, pšenice, oves, glykosidy, 

olivy   

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis was familiarized with the application of plants in cosmetics focoused 

on cereal aktive substance, especially with the use of wheat and oat in cosmetics products. . 

Like other plant used in cosmetics was chosen with an olive tree with berry called olives. 

The thesis was divided on selected plants, and chemical composition of these plant parts 

used in cosmetic products, their use in cosmetics and demonstration of products containing 

active substances of these plants. 

 

Keywords: cosmetics, plants in cosmetics, protein,  cereals, wheat, oat, glycosides,  olives
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ÚVOD 

Rostliny jsou jiţ od pradávna hojně vyuţívanou surovinou, ze které jsou za pomocí růz-

ných metod získávány látky, které jsou dále pouţívány mimo jiné i do kosmetických pro-

duktů, kde plní především funkci účinné látky. Pouţití a účinek prostředků s rostlinnými 

účinnými látkami se liší dle různých kritérií jako například koncentrace pouţitých extraktů, 

typu pouţité rostliny, typu a stavu pokoţky či povětrnostních vlivech. V posledních letech 

jsou rostliny hojně vyuţívány v přípravcích pro ošetření kůţe celého těla, včetně pokoţky 

obličeje. Pouţití rostlinných extraktů je také hojně vyuţíváno ve vlasové kosmetice, do 

sprchových gelů a pěn do koupele. Trendem dnešní doby je ustupování od pouţívání synte-

ticky vyrobených látek a roste spotřeba produktů na bázi přírodní. Účinná látka 

v přípravcích můţe být pouţita v různých koncentracích. Na trhu je také široká řada olejů, 

jejichţ obsah účinné látky je aţ 100 %. Novinkou posledních let v tomto kosmetickém 

směru se stalo pouţívání účinných látek z obilovin, jejímiţ hlavími zástupci jsou pšenice či 

oves. Tyto obilniny mají na pleť především klidnící a omlazující účinky, díky kterým jsou 

přidávány zejména do přípravků pro suchou a citlivou pleť. Další hojně vyuţívanou suro-

vinou jsou olivy, které patří mezi nejčastěji a nejdéle pouţívané kosmetické suroviny. Oli-

vový olej, známý po celém světě jako vynikající prostředek pro promaštění suché a po-

dráţděné pokoţky, se přidává do mnoha krémů, tělových mlék, či dalších prostředků 

v kosmetické péči. 

Čím dál více se ale setkáváme s výskytem alergií nejen na konzervanty či barviva ale také 

na látky přírodního charakteru obsaţené v přípravcích, proto je nutno nejprve přípravky 

aplikovat na malé místo, aby došlo k zjištění, zda osoba není alergická na danou látku. 

Alergie se vyskytuje nejčastěji ve formě koţní vyráţky, která po zamezení styku alergenu 

s pokoţkou do několika hodin odezní, ale můţe mít i mnohem závaţnější průběh. 



 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 



 

1 HISTORIE ROSTLINNÉ KOSMETIKY 

Slovo kosmetika bylo odvozeno z řečtiny od slova kosmetiké, jeţ v překladu znamená 

umění krášlit. V dřívějších dobách byla definována jako umění uchovat, zlepšit, získat či 

obnovit krásu lidského těla. Dnes ve většině odborných publikací je kosmetika definována 

jako věda nazývající se kosmetologií, avšak dá se říct, ţe mezi těmito oběma termíny je 

rozdíl. Kosmetologií se rozumí teoretické znalosti zahrnující biologii kůţe, výzkum a pří-

pravu kosmetických přípravků, ověřování jejich vlastností a způsobů pouţití, kdeţto kos-

metika je praktická činnost, která vyuţívá poznatky z jiţ zmiňované kosmetologie v praxi 

[1]. Historie kosmetiky běţí paralelně s historií člověka, protoţe je jiţ od svých počátků 

spojena s rybolovem, lovem, pověrami a později i medicínou a farmacií [2]. V dnešní době 

je kosmetika oborem, ve kterém spolu úzce spolupracuje několik jak vědních, tak i příro-

dovědeckých a lékařských disciplín. Mimo tyto disciplíny, kde jako příklad můţeme uvést 

dermatologii, či dermatovenerologii, má pro kosmetickou praxi velice významnou roli také 

chemie, která je spojována s produkcí kosmetických přípravků [1]. 

 

1.1 Starověk (2 000 – 300 př. n. l.) 

V době starověku byla kosmetika i hygienické návyky u některých národů na velmi vysoké 

úrovni. Indové, Ţidé, Číňané i Egypťané si velice oblíbili líčení a zdobení a také se často 

myli. K líčení vyuţívali převáţně rostlinné ale i ţivočišné látky, se kterými byli 

v kaţdodenním styku. Nejčastěji se jednalo o oleje, med, mléko, vosky ale i například rost-

liny [3]. Ţeny v této době pouţívaly vonící masti vyrobené z rostlinných olejů, zejména 

palmového či olivového oleje, nebo z ořechů smíchaných s bylinkami, které měly chránit 

kůţi před stárnutím a dehydratací způsobenou sluncem [4]. Vonný dech si udrţovali ţvý-

káním kuliček myrhy nebo voňavých hůlek [3]. Egypťané rádi pouţívali v chrámech a sva-

tyních například při obřadech aromatické látky. Vůně byly velice důleţité i při náboţen-

ských událostech, kdy byly pouţívány například při pomazání aromatickými oleji při koru-

novaci králů. V této době bylo také velice oblíbené balzamování mrtvých připravenými 

mastmi s přídavkem vonných olejů. Jelikoţ v této době ještě neznali mýdlo, pouţívali mas-

ti a oleje i pro čištění [2]. O starých Egypťanech je známo, ţe vyzývali bohy za pomoci 

pálení kadidla a myrhy [5]. Nejčastěji uctívaným bohem byl bůh slunce Rea, kterého uctí-

vali spalováním vonných květin, bylin a pryskyřice [6]. Dále také objevili vonné koupele a 



 

pouţívali masti, oleje, vonné oleje, rostlinné výtaţky, barvy na vlasy i líčidla [1], [5]. Ne-

dostatečnou hygienu zakrývali pouţíváním mastných, příjemně vonících rostlinných mastí, 

které vyráběli z těkavých aromatických látek vyrobených z vonných rostlin s olejem a tu-

kem. K výrobě jiţ zmiňovaných mastí a olejů se nejčastěji pouţívaly zpracované listy, vět-

ve, květy, kořeny, kůra či šťáva ze skořice, myrhy, balzámovníku, myrty, mandlí, šafránu, 

heny, vavřínu, lilií, či granátových jablek [6]. K ošetřování pleti byl v této době nejpouţí-

vanější řebříček, devětsil, heřmánek, tymián či růţový olej [7]. 

 

1.2 Starověké Řecko a Řím (800 př. n. l. – 500 n. l.) 

Řekyně nepouţívaly mnoho kosmetiky, pouţívaly především olivový olej, lanolin a lůj 

jako základ a uhel a hlinky jako barviva. Jako oční stíny pouţívaly mletý uhel smíchaný 

s olivovým olejem. Rty se líčily červeným pigmentem smíseným s včelím voskem a olivo-

vým olejem. Většinou měly Římanky několik vycvičených otrokyň, které se staraly o jejich 

pěkný vzhled pomocí líčení, česaly jim vlasy, připravovaly jim vonné koupele, přikládali 

jim masky a prováděly kosmetické masáţe vonnými oleji a mastmi [3], [8]. I v této době 

bylo známo spalování vonných látek z kosmetických i kultovních účelů. Nejenţe vykuřo-

vali své domy a plachty lodí, ale také si sami stoupali přímo do dýmu, aby nasákli tyto vů-

ně [5], [6]. Mezi nejčastěji pouţívané esence této doby řadíme esence tymiánové, mátové, 

rozmarýnové, či majoránkové, které si natírali na celé tělo [6]. Olivový olej byl hojně vyu-

ţíván pro ochranu pokoţky. K přípravě pleťových masek byl vyuţíván ječmen, luštěniny, 

či fenykl, coţ se dále přidávalo k růţové esenci nebo myrze [9]. Zvláštností této doby bylo 

to, ţe na kaţdou část těla byla určena zvláštní vůně, například vlasy se natíraly majoránkou, 

krk břečťanovou esencí a obličej palmovým olejem [7]. 

 

1.3 Středověk (500 – 1 500 n. l.) 

V desátém století začal jistý lékař izolovat vůně z růţe, coţ se stalo významným obchod-

ním aktivem [2].  

 



 

1.4 16. a 17. století 

V Evropě se zvýšila poptávka po vonných látkách, coţ vedlo mnichy z kláštera ve Florencii 

k výrobě přírodních parfémů. Benátky se staly jedním z nejslavnějších míst pro vývoj 

parfémů a aromatických látek. Většina ţen nosili pytlíky z hedvábí, naplněné růţovými 

lístky smíchanými s mechem, v kapse nebo zavěšené kolem pasu aby příjemně voněly [2]. 

Velmi populární byla vůně rozmarýnu [7]. 

 

1.5 18. a 19. století 

Jako mast na vlasy byl pouţíván včelí vosk a rostlinné oleje, do kterých byly přidávány 

esenciální oleje [2], [9]. V 18. století se pěstovaly květiny výhradně za účelem výroby 

parfémů. Nejčastěji byly vyuţívány silice z citrusů, středomořských bylin, fialek, růţí a 

koření [2].  

 

1.6 20. století 

Dvacáté století do kosmetiky mimo jiné přivedlo hlavně rozšíření ingrediencí pro kosme-

tické účely a to jak rostlinného tak i ţivočišného původu. S rozšířením rostlinných přísad 

ale také rychle vrostla citlivost lidí na rostlinné, ţivočišné, či synteticky vyrobené látky [7]. 



 

2 ROSTLINY V KOSMETICE 

Rostliny pouţívané v kosmetickém průmyslu jsou většinou rostliny léčivé, ale uplatňují se 

zde i některé druhy ovoce a zeleniny [1], [7]. Můţeme vyuţívat jak rostliny sušené, tak i 

čerstvé, avšak vţdy je kladen důraz na kvalitu vybraných surovin [7].  Také můţeme pou-

ţívat celé rostliny nebo pouze jejich určité části. Nejčastěji bývá do kosmetiky pouţívána 

nať, listy, květy, plody, semena, kůra, dřevo, kořen, cibule, oddenek či hlízy rostlin, jejichţ 

mnoţství a sloţení je ovlivněno různými okolnostmi od vegetačního období, aţ po výţivu 

či povětrnostní podmínky [1], [10]. Řada komponent kosmetických přípravků je získávána 

z různých částí rostlin za pomocí destilace parou, lisování, mecerace, digesce, evaporace či 

lyofilizace. V závislosti na pouţitém rozpouštědle se získané látky poté dělí na substance 

rozpustné ve vodě a látky rozpustné v tucích [11]. 

 

2.1 Části rostlin a formy jejich pouţití v kosmetice 

Čerstvé rostliny obvykle rychle podléhají zkáze, a proto, pro uchování cenných látek, jeţ 

obsahují, je nutná jejich konzervace, která se nejčastěji provádí za pomoci sušení. Takto 

konzervované části rostlin se nazývají drogami. Z rostlinných drog bývají připravovány dva 

druhy extraktů. Drogu můţeme spařit vřelou vodou s následným vyluhováním, kdy dosta-

neme nálev, nebo můţeme drogu vyvařit, čímţ získáme vývar. Nálev i vývar se následně 

filtrují, aby došlo k odstranění pevných zbytků pouţitých drog. K sušení bývají obvykle 

pouţívány celé rostliny, nebo jejich určité části, jako například listy, květy či kořeny [10]. 

Z rostlin se také mohou získávat tinktury a extrakty, kde v tinkturách je rozpouštědlem 

zředěný líh, jakoţto i u extraktů. Dalším způsobem získávání účinných látek je vyluhování 

rostliny propylenglykolem, olejem či jinými rozpouštědly. Je moţno ale i pouţívání rostlin 

v čerstvém stavu, kde bývají vyuţívány hlavně dřeně různých druhů ovoce a zeleniny 

k výrobě pleťových masek [1]. Rostliny pouţívané do kosmetických produktů musí být 

zdravotně nezávadné, zdravé, bez chorob či znečištění. Účinné a aromatické látky mohou 

být obsaţeny v celé rostlině, nebo pouze v určité její části. Není důleţité pouze sbírat část 

rostlin, v niţ je koncentrace aktivních látek nejvyšší, ale je také důleţité tyto části sbírat a 

skladovat vhodným způsobem a ve vhodné zralosti [10].  



 

 

Obrázek 1: Hlavní části rostlin používané v kosmetice [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 1: Vybrané rostliny, části z nich používané a jejich působení [1] 

ROSTLINA ROSTLINNÁ ČÁST / 

ÚČINNÁ LÁTKA 

PŮSOBENÍ / POUŢITÍ 

Abies alba 

Jedle bělokorá 

Jehličí / silice Aromatické 

Achillea millefolium 

Řebříček obecný 

Kvetoucí nať / výtaţek Čistící, regenerační, zklidňu-

jící 

Armoracia rusticana 

Křen selský 

Kořen / výtaţek Čistící, prokrvující, proti-

bakteriální, regenerační 

 Avena sativa 

Oves setý 

Obilky / výtaţek Posilující, zklidňující 

 Calendula officinalis 

Měsíček lékařský 

Květy / výtaţek Hojivé, protibakteriální, 

protizánětlivé 

Daucus carota 

Mrkev obecná 

Kořen / výtaţek Hojivé, ochranné, protibak-

teriální, protizánětlivé 

Hypericum perforatum 

Třezalka tečkovaná 

Kvetoucí nať / výtaţek Hojivé, regenerační, zvláč-

ňující 

Levandula officinalis 

Levandule lékařská 

Květy, kvetoucí nať / silice Aromatické 

Matricaria chamomilla 

Heřmánek pravý 

Květy / výtaţek a silice Hojivé, čistící, regenerační, 

protizánětlivé 

Olea europea 

Olivovník evropský 

Plody / olej Extrakční látka / součást 

krémových základů 

Rosa gallica 

Růţe galská 

Květy / silice Aromatické 

Rosmarinus officinalis 

Rozmarýn lékařský 

Nať / silice Osvěţující, prokrvující, pro-

tibakteriální 

Santalum album 

Santal bílý 

Dřevo / silice Aromatické 

Thymus serpyllum 

Mateřídouška obecná 

Nať / výtaţek a silice Aromatické, protibakteriální 

Viola odorata 

Violka vonná 

Nať v době květu, oddenek / 

silice 

Aromatické 

 



 

2.2 Účinné látky rostlin 

Účinné látky vyskytující se v rostlinách se dají rozdělit do dvou základních skupin. Do 

první skupiny řadíme látky, které jsou pro rostlinu nezbytné, jelikoţ mají v rostlině funkci 

stavební či zásobní. Dá se tedy říct, ţe tyto produkty primárního metabolismu, jak bývají 

nazývány, jsou pro rostliny ţivotně důleţité. Druhou skupinu látek tvoří tzv. produkty 

sekundárního metabolismu, coţ jsou látky chemicky sloţitější. Tyto látky jiţ nejsou pro 

rostlinu ţivotně důleţité, jelikoţ jde především o látky mající charakter exkretů, ve výji-

mečných případech mohou v rostlině plnit funkci zásobní. [1], [10]. 

 

2.2.1 Produkty primárního metabolismu 

Do skupiny produktů primárního metabolismu řadíme monosacharidy, alkoholické cukry, 

oligosacharidy, polysacharidy, organické kyseliny, mastné kyseliny a jejich estery, amino-

kyseliny, peptidy, bílkoviny a enzymy [10]. Tyto látky jsou společné pro většinu rostlin [1]. 

 

2.2.1.1 Sacharidy 

Sacharidy jsou přirozenými produkty fotosyntézy [13]. Mezi zástupce vyskytující se 

v rostlinách řadíme monosacharidy, oligosacharidy i polysacharidy. Monosacharidy mají 

jednoduchou molekulu, kterou jiţ dále nelze štěpit [10]. V rostlinách tyto jednoduché cuk-

ry slouţí především jako zdroj energie [13]. Mezi hlavní zástupce řadíme glukózu, jinak 

nazývanou jako hroznový cukr, D-fruktózu, která bývá označován jako cukr ovocný a D-

manitol, coţ je alkoholický cukr obsaţený v maně, coţ je ztuhlá přírodní cukerná šťáva 

z jasanu manového. Molekula oligosacharidů je jiţ sloţitější a skládá se z několika mono-

sacharidů. Hlavními zástupci oligosacharidů jsou sacharosa, neboli cukr třtinový vyrobený 

z třtiny cukrové či řepy cukrovky, maltóza, coţ je cukr obsaţený ve sladu a sladových vý-

taţcích a laktóza, neboli cukr mléčný. Poslední skupinou cukrů jsou polysacharidy, jejichţ 

molekula je jiţ značně větší. Mezi hlavní zástupce řadíme galaktany, jeţ se vyskytují 

v mořských řasách a vyuţívají se především pro přípravu gelů a emulzí, slizy a klovatiny, 

které vytvářejí na pokoţce ochranný film, čímţ zabraňují jejímu mechanickému a chemic-

kému poškození, a dále škroby, které bývají pouţívány jako základy do pudrů a zásypů 



 

[10]. Oligosacharidy a polysacharidy obecně jsou v rostlinách zastoupeny jako stavební a 

zásobní látky [13]. 

 

  

  Obrázek 2: Vzorec glukózy [14] 

            

  

                       Obrázek 3: Vzorec sacharosy [15] 

2.2.1.2 Organické kyseliny 

Z organických kyselin se do kosmetických přípravků nejčastěji pouţívají kyseliny jablečná, 

vinná a citrónová, které jsou obsaţeny hlavně v ovoci. Tyto kyseliny se uplatňují zejména 

při výrobě krémů a masek jako látky čistící, prokrvující a zjemňující strukturu pleti [1], 

[10]. V rostlinách se nachází vázané na soli, laktony, nebo estery, nebo také ve volné for-

mě. Jejich hlavní funkcí je vyrovnávání vnitřního tlaku buněk, čímţ usměrňují prostupnost 

vody buněčnými membránami rostlin [13].         

                                  

Obrázek 4: Kyselina     Obrázek 5: Kyselina   

   citrónová [12]                   jablečná [12] 



 

2.2.1.3 Mastné kyseliny a jejich estery 

Mastné kyseliny jsou karboxylové kyseliny s nasyceným či nenasyceným alifatickým kon-

cem, které jsou jednotkou lipidů a estery mastných kyselin jsou organické sloučeniny, které 

vznikají při reakci kyseliny s alkoholem a přispívají k chuti a vůni [16]. Nejvýznamnější 

z této skupiny látek jsou indiferentní oleje, mezi které řadíme olej olivový, mandlový, avo-

kádový a sezamový, a také indiferentní rostlinné tuky, jako je kakaové a kokosové máslo. 

Tyto tuky a oleje se uplatňují ve výrobě kosmetických přípravků a to zejména pro to, ţe 

chrání pokoţku a tlumí její podráţdění, díky čemuţ jsou cennou ingrediencí do krémů, 

pleťových mlék, masek a mýdel [10]. Dále do této skupiny řadíme tuky, fosfolipidy a 

vosky [1]. Esenciální mastné kyseliny v kosmetických produktech umoţňují lepší průnik 

strukturálních lipidů do rohové vrstvy pokoţky a tím napomáhají správné hydrataci, díky 

čemuţ jsou pouţívány zejména do kosmetických produktů určených pro suchou, popraska-

nou pokoţku [17]. 

      Tabulka 2: Nejpoužívanější mastné kyseliny [18] 

Název kyseliny 
Atomy uhlíku, počet 

dvojných vazeb 

Kyselina laurová 12:0 

Kyselina myristová 14:0 

Kyselina palmitová 16:0 

Kyselina stearová 18:0 

Kyselina olejová 18:1 

Kyselina linolová 18:2 

Kyselina linoleová 18:3 

Kyselina ricinolejová 18:1 

 

 

 



 

2.2.1.4 Aminokyseliny, bílkoviny, enzymy 

Aminokyseliny, základní stavební jednotky bílkovin, i enzymy, látky bílkovinné povahy, 

působí jako katalyzátory pochodů probíhajících v ţivých organismech [1], [10], [13]. 

V dnešní době jiţ bílkoviny, aminokyseliny i enzymy dokáţeme izolovat. Mezi nejznáměj-

ší rostlinné enzymy řadíme papain, ficin a bromelin, izolované z mléčné šťávy papáje, ně-

kterých fíkusů a z ananasů, které se v kosmetice uplatňují zejména díky svým protizánětli-

vým účinkům [10]. Aminokyseliny jsou díky svým hydroskopickým účinkům vhodné jako 

přísady zvláčňující pokoţku. Některé aminokyseliny také usnadňují prostup aktivních látek 

pokoţkou. Bílkoviny vytváří na pokoţce i na vlasech ochranný film, zadrţují vodu a zvláč-

ňují ji [9]. Některé rostlinné enzymy způsobují rozklad bílkovin, coţ ale závisí například 

na pH či teplotě [13].     

   

       Obrázek 6: Obecný vzorec  

             aminokyselin [19] 

 

2.2.2 Produkty sekundárního metabolismu 

Mezi produkty sekundárního metabolismu řadíme glykosidické sloučeniny včetně kumari-

novaných derivátů, liganů, terpenů, steroidů, saponinů, hořčin, silicí, pryskyřicí, balzámů, 

tříslovin a alkaloidů [10]. Tyto produkty lze povaţovat za exkrety, které pro organismus 

neslouţí ani jako zdroj energie, ani jako zásobní látky, coţ znamená, ţe nejsou reaktivní 

[20]. 

 

2.2.2.1 Třísloviny 

Jedná se o nestálé bezdusíkaté látky, snadno podléhající oxidaci, které polymerizují a vy-

tvářejí s bílkovinami nerozpustné komplexy [10], [13]. Díky těmto vlastnostem jsou drogy 

čerstvé více účinné, neţ třísloviny déle skladované [10]. V kosmetice se uplatňují zejména 

díky svému stahujícímu účinku, kdy sniţuje sekreci koţních ţláz a zmírňuje zánětlivé pro-



 

jevy kůţe [1], [10].  Vysoký obsah tříslovin má například čajovník, vrba, dub, ořech a další, 

kde se nachází především v kůrách, ale i listech rostlin [1], [13]. 

 

2.2.2.2 Silice 

Jedná se o většinou příjemně vonící přírodní látky, které jsou tekuté, olejovité, těkavé, ve 

vodě nerozpustné, ale dobře rozpustné v lihu, oleji, chloroformu, benzinu, petroleteru či 

éteru [10], [13], [20]. Při pokojové teplotě dochází k jejich odpařování [20]. V rostlinách se 

nalézají v mezibuněčných prostorech, speciálních siličných buňkách a ţlázkách. Silice, 

nazývané také aromatickými oleji, tvoří základ průmyslové výroby vonných a chuťových 

látek a v kosmetice se vyuţívají především v pleťových vodách [10]. V rostlinách jsou pří-

tomny zpravidla volné, jen výjimečně je můţeme nalézt v glykosidní vazbě. Z chemického 

hlediska se jedná zejména o směsi různých sloučenin [20]. 

 

2.2.2.3 Balzámy a pryskyřice 

Jde o patologické rostlinné produkty příbuzné silicím, které se obvykle vytvářejí po pora-

nění povrchových pletiv rostlin. Pryskyřice jsou tuhé a uplatňují se zejména v kosmetice 

dutiny ústní, na rozdíl od balzámů, roztoků pryskyřic v silici, které jsou tekuté a vyuţívají 

se zejména jako přísady do mýdel a ochranných mastí [1], [10]. Nejznámějším příkladem 

balzámu je borová smůla, která je za čerstva tekutá. Mezi nejběţnější uţívané látky z této 

skupiny řadíme peruánský balzám a myrhovou pryskyřici, které mají protizánětlivé a hojivé 

účinky [1]. 

 

2.2.2.4 Glykosidy 

Jedná se o bezbarvé látky obyčejně rozpustné ve vodě či alkoholu. Glykosidy jsou 

v rostlinách velice rozšířeny, pro některé čeledi jsou přímo typické jako rosaceae či kyano-

genní glykosidy [20].  Jsou to přírodní organické sloučeniny, vyskytující se hojně 

v rostlinách, ale mohou být i syntetizovány ţivočichy a mikroorganismy. Tyto látky obsa-

hující jednu nebo více monosacharidových jednotek a jsou sloţeny z části cukerné a části 

necukerné, tzv. aglykonu, či geninu [10], [21]. Navázaný monosacharid výrazně zvyšuje 



 

rozpustnost molekuly ve vodě, čímţ taky zvyšuje i účinnost. Ačkoli můţe být struktura 

aglykonu rozmanitá, pro jeho vlastnosti má největší vliv obsah navázaného monosacharidu, 

který výrazně zvyšuje rozpustnost molekuly ve vodě, čímţ taky zvyšuje i účinnost [13]. 

Cukernou sloţku glykosidu tvoří nejčastěji monosacharidy, tedy glukosa, rhamnosa, arabi-

nosa, xylosa, a méně častěji pak digitoxosa a cymarosa. Jako aglykon se pouţívají látky 

obsahující skupinu, která je schopna tvořit glykosidovou vazbu. Nejčastěji se jako aglykon 

pouţívají alkoholy, fenoly, aminy či thioalkoholy. V rostlinách mnoţství glykosidů kolísá 

v závislosti na metabolismu v nich probíhajícím. Po sklizni v rostlině převaţují pochody 

dýchací, díky čemuţ dochází především k rozkladu glykosidu. V rostlinách mají glykosidy 

zejména detoxikační vlastnosti, kdy se lipofilní toxické látky navazují na cukr, čímţ se 

stávají rozpustnými ve vodě a mohou být následně snadno vyloučeny [21].  

 

    

Obrázek 7: Obecný vzorec glykosidu [20] 

 

2.2.2.4.1 Chemická stavba  

Z hlediska chemické stavby jsou glykosidy deriváty monosacharidů, ve kterých je glykosi-

dická hydroxoskupina substituována. Podle atomu, kterým je navázán aglykon, rozlišujeme 

O-, N-, S- a C- glykosidy [21]. O-glykosidy, neboli acetáty, jsou sloučeniny, kdy aglykon 

většinou kondenzuje svou -OH skupinou s -OH skupinou cukru. Základní charakteristikou 

C-glykosidů je jejich pevnost, mezi S-glykosidy patří thioglykosidy a mezi N-glykosidy 

řadíme kyanogenní glykosidy [22]. Řetězec glykosidů bývá často krátký a nerozvětvený, 

pouze u steroidních alkaloidů a saponinů, je tento řetězec rozvětvený [21], [23]. Název gly-

kosylového zbytku tvoříme náhradou koncovky – osa v názvu sacharidu za koncovku –osid 

[13].  



 

2.2.2.4.2 Rozdělení glykosidů 

Podle počtu monosacharidů, které jsou v řetězci navázány na aglykon, rozlišujeme mono-

glykosidy, diglykosidy a triglykosidy. Jsou-li tyto sacharidy navázány v pouze v jedné po-

loze na aglykonu, hovoříme o tzv. monodesmosidech, jsou-li navázány na dvou místech, 

jsou to bidesmosidy [21], [23]. Dále se glykosidy rozdělují na holosidy a heterosidy. Mezi 

holosidy lze zařadit i oligosacharidy a polysacharidy, protoţe je u nich glykosidická vazba 

substituována hydroxylovou skupinou dalšího monosacharidu. Avšak jako glykosidy ozna-

čujeme běţně především heterosidy, ve kterých je substituentem nukleofilní seskupení ne-

sacharidického charakteru [13], [21]. Podle aglykonu dělíme glykosidy na fenolické glyko-

sidy, kde je aglykonem fenol, kumariny, které jsou velice rozšířené, ale většinou mají časté 

vedlejší účinky a vznikají z cis formy kyseliny kumarinové vytvořením laktonu, dále antra-

chinonové glykosidy, jejichţ aglykon je odvozen od antrachinonu či antronu, kardioaktivní 

glykosidy, kde je základní látkou aglykonu 10,13-

dimethylcyklopentanoperhydrofenanthren, saponiny, jejichţ vodné roztoky silně pění, kya-

nogenní glykosidy, kdy jde o glykosidy, které za určitých podmínek odštěpují kyanovodík, 

thioglykosidy, které jsou v přírodě jen mírně zozšířeny, třísloviny, coţ jsou fenolické látky, 

flavonoidní glykosidy, které se vyskytují ve většině drog a iridoidní glykosidy, které obsa-

hují hořčiny [22]. 

 

2.2.2.4.3 Hydrolýza glykosidů 

Schopnost hydrolytického štěpení u všech glykosidů není stejná. Některé jsou hydrolyzo-

vány jiţ při pokojové teplotě v neutrálním prostředí, zatímco jiné lze štěpit aţ při zvýšení 

teploty za přítomnosti zředěných kyselin [20]. Glykosidy se štěpí pomocí zředěných mine-

rálních kyselin či glykosidás, speciálních enzymů. Syntéza zahrnuje jednak syntézu agly-

konu, ale také glykosydaci aglykonu, při níţ jsou pouţívány enzymy glykosyltransferasy. 

Dle štěpené glykosidické vazby rozlišujeme α-glykosidy a β-glykosidy [13], [21]. 

 

 

 



 

2.2.2.4.4 Vyuţití v kosmetice 

V kosmetickém průmyslu jsou nejpouţívanějšími glykosidy saponiny, vyuţívané díky své 

vysoké pěnivosti při výrobě koupelových pěnících přísad. Některé glykosidy se také přidá-

vají do opalovacích krémů pro zvýšení pigmentace [10].  

 

Tabulka 3: Evropské produkty společnosti Cognis s glykosidy [24] 

Vlastnosti pro-

duktů 

Plantacare 1200 

UP 

Plantacare 818 

UP 

Plantacare 2000 

UP 

Plantacare 810 

UP 

INCI 
Lauryl gluco-

side 
Coco-glucoside Decyl glucoside 

Caprylyl/Capryl 

glucoside 

Vzhled 
Jasný, viskózní, 

vodný roztok 

Jasný, viskózní, 

vodný roztok 

Jasný, viskózní, 

vodný roztok 

Naţloutlá lehce 

jasná a viskózní 

tekutina 

Účinné látky 

[%] 
50 - 53 51 - 53 51 - 55 62 - 65 

Obsah vody [%] 47 - 50 47 - 49 45 - 49 35 - 38 

Viskozita 

[mPas] 

2,000 – 4,000 

[40°C] 

2,500 – 6,000 

[20°C] 

1,000 – 6,000 

[20°C] 

500 – 1,500 

[40°C] 

pH [20% v 15% 

isopropanolu] 

11,5 – 12,5 [bez 

konzervantů] 

11,5 – 12,5 [bez 

konzervantů] 

11,5 – 12,5 [bez 

konzervantů] 

11,5 – 12,5 [bez 

konzervantů] 

Skladovací tep-

lota 
>38°C<45°C >15°C<40°C >10°C<40°C >40°C 

Hlavní aplikace 

Tekuté mýdlo, 

sprchový gel, 

šampón, zubní 

pasta 

Tekuté mýdlo, 

sprchový gel, 

pěna do koupe-

le, šampón 

Šampón, spr-

chový gel, čistič 

obličeje 

Šampón, spr-

chový gel, ústní 

voda 

 



 

Tabulka 4: USA produkty společnosti Cognis s glykosidy [24] 

Vlastnosti produktů 
Plantaren 1200 N 

UP 
Plantacare 818 UP 

Plantaren 2000 N 

UP 

INCI Lauryl Glucoside Coco-Glucoside Decyl Glucoside 

Vzhled 
Mlhavě naţloutlá 

viskózní tekutina 

Jasný, viskózní, 

vodný roztok 

Mlhavě naţloutlá 

tekutina 

Účinné látky [%] 48 - 52 51 - 53 48 - 52 

Obsah vody [%] 48 - 52 47 - 49 48 - 52 

Viskozita [mPas] 
18,000 – 20,000 

[cps] 

2,500 – 6,000 

[mPas] [20°C] 
600 – 1,000 [cps] 

pH [20% v 15% 

isopropanolu] 

11,5 – 12,5 [bez 

konzervantů] 

11,5 – 12,5 [bez 

konzervantů] 

11,5 – 12,5 [bez 

konzervantů] 

Skladovací teplota >35°C<40°C >15°C<40°C >10°C<40°C 

Hlavní aplikace 

Tekuté mýdlo, spr-

chový gel, šampón, 

zubní pasta, perlič-

kové koupele 

Tekuté mýdlo, spr-

chový gel, koupelo-

vá pěna, šampón 

Šampón, sprchový 

gel, obličejový čistič 

 

 



 

3 OBILNINY 

Obilniny jsou jednou ze základních sloţek lidské potravy. Různé druhy obilnin se od sebe 

liší uspořádáním obilného zrna a zastoupením jednotlivých látek, coţ zapříčiňuje jejich 

odlišné vlastnosti a proto mají odlišné uplatnění. Botanicky jsou obilniny řazeny mezi tra-

viny, přičemţ nejznámější je čeleď lunicovitá, do které zařazujeme většinu obilnin [25].  

 

3.1 Obsah ţivin v zrnu 

Zrna obilnin jsou tvořena zejména sacharidy, které tvoří aţ 70% zrna, z nichţ nejvýznam-

nější je škrob, který představuje významný zdroj energie. Mezi další látky vyskytující se 

v zrnech patří dusíkaté látky, jejichţ obsah závisí na klimatických podmínkách, růstu a 

úrovni výţivy. Dále se zde vyskytují v malém mnoţství tuky, vitamíny, zejména vitamín B 

a vitamín E a minerální látky, z nichţ se zde nejvíce vyskytuje fosfor, draslík, zinek, man-

gan a ţelezo [26]. Chemické sloţení většiny obilnin, na něhoţ mají největší vliv klimatické 

a agrotechnické podmínky, se příliš neliší [25]. 

    

 

Obrázek 8: Škrob (amylóza) [27] 



 

 

Obrázek 9: Škrob (amylopektin) [27] 

 

3.2 Obilné účinné látky 

Mezi účinné látky obsaţené v obilninách patří zejména sacharidy. Můţeme zde nalézt vel-

kou škálu sacharidů a to od nejjednodušších cukrů jako glukosy či fruktosy, aţ po vysko-

lomolekulární sacharidy, z nichţ nejvýznamnější je škrob, který se v obilninách vyskytuje 

ve formě škrobových zrn v endospermu [15], [28]. Další významnou látkou obsaţenou 

v zrnech obilnin jsou bílkoviny, kde nejvýznamnější jsou prolaminy a gluteliny [29]. Mezi 

účinné látky můţeme zařadit i polyfenolické látky jako flavonoidy, fenolové kyseliny a 

ligniny [30]. 



 

4 OVES V KOSMETICE, OVESNÝ PROTEIN 

 

Obrázek 10: Oves setý [31] 

Rod oves zahrnuje okolo 70 druhů ovsa, které se člení dle chromozomů či podle plucha-

tosti obilek. Pro kosmetické účely se vyuţívá zejména Oves setý, kulturní tráva 

s rozloţenou latou a s obilkami krytými pluchami, coţ je rostlina odolná proti chladu, a 

proto je hojně pěstována v mírném a chladném pásmu [10]. I kdyţ má oves a přípravky 

z něj vyrobené vysoce hydratační a omlazující účinek, můţe také u citlivých jedinců vyvo-

lat koţní problémy, a proto je důleţité kosmetiku s touto obilninou nejprve vyzkoušet na 

malé části pokoţky [9]. Oves se pěstuje v chladnějších a vlhčích oblastech na střední aţ 

těţší půdě, přičemţ odrůdy nahého ovsa jsou na podmínky pěstování náročnější neţ plu-

chatý oves [26], [31]. Jejich silně vyvinutá kořenová soustava mu umoţňuje získávat ţiviny 

i z méně přístupných forem. Důleţité pro dosaţení vyššího výnosu zrna a sníţení škod na-

padením chorobami je rané setí této obiloviny. Při skladování je doporučená vlhkost 12% 

aţ 13%, přičemţ při vyšší vlhkosti je nutné zrna dosoušet větráním či horkovzdušně, neboť 

vlhká zrna rychle ztrácejí lesk a dostávají zatuchlý zápach [31]. 

Tabulka 5: Rozdělení ovsa setého [32] 

Počet chromozomů 14 28 42 

Kulturní pluchaté 
Avena strigosa Schr. 

Oves písečný 

Avena abyssinica L. 

Oves habešský 

Avena sativa L. 

Oves setý, 

Avena byzantina 

Koch. 

Oves byzantský 

Kulturní nahé 
Avena nudibrevis  

Oves nahý krátký 
  

Avena nuda L. 

Oves nahý 

Plané druhy 
Avena brevis  

Oves krátký 

Avena barbata Pott.  

Oves vousatý 

Avena fatua L. 

Oves hluchý 



 

4.1 Chemické sloţení zrna ovse 

Mezi účinné látky vyskytující se v obilkách patří škrob, proteiny, minerální látky a stopy 

tuku. Ve vnějších vrstvách obilek se dále vyskytují především vitaminy skupiny B a 

v pluchách se vyskytuje glykosid vanillosid [10]. Po chemické stránce má oves vysoký 

obsah křemíku, který napomáhá obnově kostí, kůţe, nehtů, vlasů i dalších tkání [9]. Oves-

né zrno obsazuje aţ 14% bílkovin, 57% sacharidů a to zejména škrobu, 5% tuku, který je 

tvořen zejména nenasycenými mastnými kyselinami, 12% vlákniny a dále jsou zde obsaţe-

ny minerální látky, zejména vápník, draslík a fosfor a vitamíny, zejména skupiny B [26]. 

 

Tabulka 6: Složení zrna ovse [31] 

Plodina N-látky [%] Škrob [%] 
Hrubá celulóza 

[%] 
Tuk [%] 

Oves pluchatý 12,4 39,6 11,8 3,5 

Oves nahý 16,5 56,3 1,4 8,3 

 

4.2 Ovesný protein 

Ovesné bílkoviny mají srovnatelné vlastnosti se sójovými bílkovinami, které světová zdra-

votnická organizace povaţuje za bílkoviny rovné méčným, masným a vaječným bílkovi-

nám. V ovesných jádrech jsou bílkoviny obsaţeny aţ ve 24%, coţ je nejvíce ze všech obi-

lovin. Hydrolyzovaný ovesný protein dále obsahuje asi 3% beta-glukanu, který v kůţi sti-

muluje syntézu kolagenu, čímţ podporuje buněčnou obnovu, chrání a hydratuje pokoţku 

[33]. 

 

4.3 Ovesný β-glukan 

β-glukan, rozpustná vláknina nacházející se v buněčných stěnách ovesného zrna, je ve vodě 

rozpustný lineární polymer glukózy obsahující 1,4 a 1,3 glykosidické vazby, který na kůţi 

působí jako zvlhčující látka, modifikátor biologických reakcí a jako látka podporující hoje-

ní ran po ošetření laserem, popálenin či odřenin. Tento polymer má i přes svou velkou mo-



 

lekulovou hmotnost schopnost pronikat kůţí aţ do dermis a to i přes zrohovatělou část ků-

ţe [34]. 

        Obrázek 11: Struktura β-glukanu [34] 

 

4.4 Oves v kosmetice 

V kosmetice se vyuţívají její mleté neloupané obilky, popřípadě ovesné vločky, které se 

přidávají do uklidňujících a posilujících koupelí či masek. Dále se vyuţívají ovesné otruby, 

které slouţí k omývání velmi citlivé pleti, či jako přísada do masek [10]. V kosmetice se 

uplatňují léčebné účinky všech částí rostliny a to včetně stonku, stébla, klíčků i listů, 

z kterých lze vyrábět například mýdlo, ovesné mléko či další přípravky. Díky svému zklid-

ňujícímu účinku se oves často přidává do koupelí, zejména při léčbě ekzémů a popálenin 

[9]. Mezi hlavní účinky ovsu v kosmetice patří potlačení zčervenání a bolesti způsobené 

podráţděním pokoţky v důsledku kousnutí hmyzem či alergie [34]. 

 

4.4.1 Ovesný olej 

Ovesný olej obsahuje vysoké mnoţství vitaminu E, díky čemuţ je pouţíván v řadě kosme-

tických přípravků pro omlazení jako například v tělových mlécích, které jsou určeny 

zejména pro suchou a svědivou pokoţku, kde zklidňuje podráţdění, vyhlazuje a hydratuje 

pokoţku a pomáhá odstraňovat svědění [35]. 

 

 

 



 

4.4.2 Přípravky s obsahem ovesných aktivních látek 

Název: Klorane Avoine shampoo – ovesné mléko 

Výrobce: Pierre Fabre 

 

           Obrázek 12: Šampón  s 

           ovesným mlékem [37] 

 

Sloţení: Avena sativa, Kernel extract, Citric acid 

Popis: Šampón s ovesným mlékem je určen pro kaţdodenní mytí vlasů, kterým dodává 

hebkost a jas. Zvláště dobře působí na vlasy vliv. Produkt byl dermatologicky testován. 

Neobsahuje parabeny [37]. 

 

Název: Jojoba a oves Rosa Mosqueta maska/peeling – kombinace 

Výrobce: Aubrey Organics  

 

     Obrázek 13:  

                 Maska/peeling 



 

Sloţení: Aqua, Alkohol Denat, cetylalkohol, Simmondsia chinensis, Avena sativa, glycerin, 

glycerol Linoleate, Glyceryl linolenate, Rosa Rubiginosa, Chaluha bublinatá, Laminaria 

digitata, Persea Gratissima, Triticum vulgare, Aloe Barbadensis, Citrus Grandis , tokofe-

rol acetát, kyselina askorbová, Daucus carota. 

Popis: Jedná se o krém spojující hydratační masku a peeling, díky čemuţ není určen pro 

kaţdodenní pouţití, ale pro pouţití 1 aţ 2 krát týdně. Částečky jojoby a ovesné vločky mají 

mírně exfoliační účinek, mořské byliny slouţí k zvlhčení a zklidnění pleti a růţový olej ji 

dodává pruţnost a jemnou strukturu [36]. 



 

5 PŠENICE V KOSMETICE, PŠENIČNÝ PROTEIN 

 

Obrázek 14: Pšenice arnaka [39] 

 Pšenice neboli Triticum sativum je jednoděloţní kulturní rostlina z čeledi lipnicovitých 

známá jiţ od středověku [1], [38].  Je známo jejich asi 20 druhů a jsou sloţeny s dutého 

stébla, kořenového systému a květenství, kterým je kláskovitý lichoklas obsahující obilky. 

Plodem této rostliny je obilka [38]. Druh pšenice obecné se dále z botanického hlediska 

dělí na čtyři variety dle barvy a ostnatosti klasu, přičemţ nejrozšířenější je varieta s klasem 

bílým bezosinatým. Pšenice se u nás pěstuje ve formě ozimé a jarní, přičemţ obě mají vyš-

ší nároky na půdu. Tato obilnina se pěstuje na hrubších hlinitých a jílovitých strukturních 

půd s dostatkem vláhy [26]. 

 

5.1 Chemické sloţení zrna pšenice 

Zrno pšenice má vysoký obsah škrobu a to aţ 70%, dále obsahuje asi 2% hrubé vlákniny, 

která se nachází zejména v obalech, aţ 13% bílkovin, 3% tuku a to zejména nenasycených 

mastných kyselin, díky kterým tuk snadno podléhá oxidaci. Z vitaminů se v pšeničném 

zrnu vyskytují zejména vitaminy skupiny B, vitamin E a z minerálních látek je zde nejvíce 

zastoupen fosfor [26]. 

 

5.2 Pšeničný protein 

Hydrolyzát pšeničného proteinu má díky svému aminokyselinovému sloţení a průměrné 

molekulové hmotnosti velkou afinitu ke keratinu ve vlasech i pokoţce. Má velice dobré 

filmotvorné ochranné vlastnosti coţ se projevuje při v minimalizaci potenciálních dráţdi-



 

vých účincích anionických detergentů obsaţených v čistících přípravcích [40]. Tato látka je 

uţívána v široké škále osobní péče jako například do čistících krémů, vod, sér a přípravků 

k péči o tělo a v produktech pečujících o vlasy jako například šampónech či kondicionérech 

[33], [40]. 

 

5.3 Vyuţití v kosmetice 

V kosmetice se přípravky s obsahem pšeničných účinných látek pouţívají zejména do ole-

jů, šampónů a mýdel, kde jsou ceněny zejména pro své regenerační a vitalizační účinky 

díky vysokému obsahu vitamínu E. Ojediněle se můţe po pouţití těchto přípravků vyskyt-

nout alergická reakce, v tomto případě je moţno nahradit například avokádovým olejem 

[41].  

 

5.3.1 Olej z pšeničných klíčků 

Jedná se o olej vyrobený lisováním za studena, popřípadě extrahováním pšeničných klíčků, 

sytě oranţové barvy, dobré vstřebatelnosti, s vůní obilí, který obsahuje velké mnoţství ne-

nasycených mastných kyselin, zejména kyseliny linolové a jednoduchých mastných kyselin. 

Dále obsahuje méně neţ 20% nasycených mastných kyselin, lecitin, vitamín A a vitamín E, 

který zde působí jako významná konzervační látka. Díky obsahu těchto látek se olej 

z pšeničných klíčků pouţívá především na suchou, zralou a smíšenou pokoţku k regeneraci 

a vitalizaci kůţe a dále na suché a lámavé vlasy [1], [38]. Je vhodné ho také pouţít pro 

zjemnění ztvrdlé kůţe na patách, avšak pomáhají pouze jeho teplé obklady přikládané na 

postiţené místo. Při vhodném skladování je tento olej moţno uchovávat 2 aţ 3 roky [1]. 

 

 

 

 

 



 

5.3.2 Přípravky s obsahem pšeničných aktivní látek 

Název: Olej z pšeničných klíčků 

Výrobce: Saloos 

 

Obrázek 15: 

Olej z 

pšeničných 

klíčků [41] 

 

Sloţení: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil  

Popis: Jde o významný regenerační a vitalizační prostředek s vůní obilí pro zralou, suchou 

a zdrsnělou pokoţku. Pouţívá se ve formě obkladů zvláčňujících a změkčujících tvrdou 

kůţi na loktech a chodidlech. Je ideální pro vnější i vnitřní uţití proti předčasnému stárnutí 

kůţe. Ojediněle se můţe při pouţívání objevit alergická reakce, tehdy je moţné nahradit jej 

avokádovým olejem [41]. 



 

Název: Olej z pšeničných klíčků 

Výrobce: Primavera 

 

Obrázek 16: 

Olej z pšeničných 

klíčků [42] 

 

Sloţení: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil 

Popis: Jedná se o 100 % přírodní olej lisovaný za studena bez parfemace. Tento pěstící olej 

je bohatý na vitamín E a je určen pro suchou a zralou pleť, k masáţím a pro zabránění 

vzniku strií zejména v období těhotenství [42]. 

 



 

6 OLIVY A JEJICH UPLATNĚNÍ V KOSMETICE 

 

Obrázek 17: Olivy [43] 

Olivovník je stálezelený subtropický strom, typický pro středomořskou oblast, především 

pak pro severní Afriku. Vyšlechtěné olivovníky, na rozdíl od divoce rostoucích druhů, mají 

mohutný, sukovitý, kroucený kmen, úzké šedozelené neopadavé listy a oválné plody [10], 

[43]. Tento strom se doţívá i několika staletí. Jeho plodem je olivově zelená, ţlutozelená 

nebo černá podlouhlá peckovice, obsahující vřeténkovitou tvrdou prcku a olejnatý mezo-

karp [10]. Olivy mají oválný tvar, zpočátku bývají zelené a během zrání se jejich barva 

mění do černo-hněda či fialova [43]. Ze zralých oliv se pod různým tlakem a při různé tep-

lotě listuje olej. Nejkvalitnější je olej lisovaný za studena, coţ je i jedna ze základních su-

rovin pro výrobu nejkvalitnějších kosmetických přípravků [10].  

 

6.1 Chemické sloţení olivy 

Olivy jsou sloţeny z vody, která je zde zastoupena v 40 aţ 50%, oleje z 15 aţ 40% a z pev-

ných zbytků, mezi nějţ se řadí sacharidy, celulózy, minerální soli a bílkoviny [44]. 

 

6.2 Pouţití v kosmetice 

Olivy jsou ceněnou surovinou pro výrobu mnoha kosmetických produktů. Extrakt z oliv 

pouţitý pří výrobě kosmetiky si uchovává všechny plnohodnotné látky a pouţívá se do 

široké škály přípravků k péči o kůţi celého těla. Olivové krémy jsou lehce roztíratelné i 

vstřebatelné, omezují stárnutí pokoţky a tvorbu vrásek, omezují škodlivé působení volných 

radikálů, omezují třepení a vysoušení vlasů, které také vyţivují, potlačují záněty i otoky a 

podporují jejich hojení [45]. 



 

6.2.1 Olivový olej 

Olivy a hlavně olej z nich získaný jsou jiţ mnoho let pouţívány v kuchyni, lékařství i kos-

metice [45]. V kosmetických prostředcích je olivový olej pouţíván zejména do přípravků 

na péči o pokoţku, do mýdel a masáţních i koupelových olejích.  Dále bývá součástí bal-

zámů na rty, šampónů, pleťových masek, koupelových olejů, krémů na ruce i obličej, ma-

sáţních olejů a přípravkům proti lupům. Z čistého olivového oleje se vyrábí tvrdé mýdlo, 

které je jemné a nevysouší pokoţku. Olivový olej také často slouţí k hydrataci a promaště-

ní suchých míst a strií, je vhodný pro suchou, alergickou, zánětlivou, podráţděnou, poraně-

nou či jinak poškozenou pokoţku [9], [46].  Mezi nejvýznamnější sloţky obsaţené 

v olivovém oleji patří zejména vitamíny A a E, vápník, hořčík a dále kyselina olejová, 

palmitová a linolová [46]. 

 

6.2.2 Přípravky s olivami 

Název: olivový olej 

Výrobce: Saloos 

 

           Obrázek 18: 

          Olivový olej 

                     [19] 

 

Sloţení: olive oil  

Popis:  Jde o olivový olej lisovaný za studena velmi vhodný pro suchou, zánětlivou, aler-

gickou, podráţděnou, poraněnou či jinak poškozenou pokoţku. Doporučuje se i k péči o 



 

velmi jemnou pleť dětí a batolat. Vhodný je i do vlasových zábalů a balzámů. Při vnitřním 

uţívání má vynikající účinky na kardiovaskulární a cévní systém, kde sniţuje krevní tlak, 

podporuje trávení a metabolismus tuků [19]. 

 

 

Název: Doliva olivový koncentrát na ošetření vrásek 

Výrobce: Dr. Theiss Naturwaren GMBH, Homburg (D) 

 

Obrázek 19: Olivový 

koncentrát [14] 

 

Sloţení: Aqua, Diethylhexyl Carbonate, Olea Europaea Oil, Pentylene Glycol, Cetearyl 

Alcohol, Acacia Senegal, Sodium Acrylate/Sodium, Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 

Polyisobutene, Panthenol, Dipalmitoyl, Hydroxyproline, Hydrolyzed Rhizobian 

Gum,Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycom, Sodium Cetearyl Sulfate, Carnauba, Sa-

licyloyl, Phytosphingosine, Squalane, Hydrogenated Lecithin, Caprylic/Capric Triglyce-

ride, Butyrospermum, Parkii Butter, Glycerin, Ceramide 3, Tocopherol, Decyl Glucoside, 

Sodium Hyaluronate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Citric Acid. 

 

Popis: V koncentrátu je obsaţen olivový olej lisovaný za studena, kořen růţe a kofein. Oli-

vový olej vytváří na povrchu pleti přirozený film, coţ zaručuje lepší pronikání účinných 

látek do pokoţky. Tento koncentrát byl vyvinut pro citlivé partie v oblasti očí, úst a vrásek 

pod nosem. Výrobek byl dermatologicky testován [14]. 



 

ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zpracování poznatků a seznámení s účinnými látkami, které jsou 

obsaţeny v kosmetice a jejich vyuţitím. Především se jednalo o oves a pšenici, jejichţ 

uplatnění v kosmetice ještě není veřejnosti tak známo. Bylo uvedeno pouţití těchto obilo-

vin v konkrétních komerčních přípravcích, kde byly také popsány účinky, které mají na 

kůţi. Dalším cílem bylo seznámení s vyuţitím oliv v kosmetice, které patří mezi první rost-

liny, které začaly být vyuţívány ke kosmetickým účelům, díky čemuţ je jejich uplatnění 

rozsáhlé.  
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