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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na emulze, jejich klasifikaci, přípravu a stabilitu, s ohledem na jejich 

vyuţití v kosmetickém prŧmyslu. Dále se zabývá konkrétními příklady jejich vyuţití ve 

formě krémŧ, ať uţ denních, nočních či na ruce nebo tělových mlék. Dŧleţitým faktorem 

je i jejich trvanlivost a správné skladování.  

 

Klíčová slova: emulgátor, hodnota HLB, kosmetické emulze 

   

 

 

ABSTRACT 

The work is focusing on emulsions, their classification, preparation and stability bearing in 

mind their usage in cosmetics. Furthermore this work focuses on specific examples of their 

usage in cremes whether that might be daily, nightly or hand cremes or body lotions. A 

significant factor is also their shelf life as well as adequate storage. 

 

Keywords: emulgator, HLB value, cosmetic emulsions 
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ÚVOD 

Kŧţe je jedním z nejdŧleţitějších a největších orgánŧ lidského těla. Jsou v ní obsaţeny 

nejrŧznější receptory pro chlad, tlak nebo bolest, ale také koţní adnexa. Jejím prvořadým 

úkolem je chránit organismus proti nepříznivým vlivŧm zevního. Při únavě, stresu i one-

mocnění je pokoţka tenčí, suchá a mohou se objevit i koţní choroby. Z těchto dŧvodŧ 

je dŧleţité věnovat pokoţce speciální péči, a to ve formě pouţívání nejrŧznějších kosme-

tických přípravkŧ. K nejpouţívanějším a nejdŧleţitějším kosmetickým prostředkŧm patří 

především emulze. Existuje jich celá řada, ale z hlediska jejich pouţití se mohou dělit 

na ty, které mají za úkol především pečovat o pleť, tělo nebo vlasy. Pouţitím kosmetické 

emulze se zlepší nejen vzhled pokoţky, ale také se obnoví ochranný koţní film a nastolí se 

tak opět rovnováha.  
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1 EMULZE 

Emulze jsou heterogenní disperzní soustavy navzájem nemísitelných kapalin, kdy jedna 

kapalina tvoří disperzní podíl rozptýlený na drobné částečky (kapky) v kapalném prostředí 

druhé kapaliny. Prŧměr rozptýlené částice je obvykle větší neţ 0,1 μm a systém stabilizuje 

emulgátor [1].  

Velikost kapek závisí na stupni homogenizace a na povaze jednotlivých kapalin. Obvykle 

se jedná o kapaliny s rŧznou hustotou a polaritou [2].  

1.1 Klasifikace emulzí 

Emulzní systémy bývají často klasifikovány podle [3]:  

A) polárnosti disperzního podílu a prostředí; 

B) koncentrace disperzního podílu; 

C) velikosti částic. 

1.1.1 Polárnost disperzního podílu a prostředí 

Emulze se podle polárnosti disperzního podílu a prostředí dělí na [3]:  

1) přímé (tzv. prvního druhu), označené jako o/v (olej ve vodě), ve kterých je disperzním 

prostředím polárnější kapalina (obvykle voda nebo vodný roztok), např. mléko; 

2) obrácené (druhého druhu), označované jako emulze voda v oleji (v/o), jejichţ disperz-

ním prostředím je méně polární kapalina, např. máslo.  

1.1.2 Koncentrace disperzního podílu 

Podle koncentrace disperzního podílu se emulze dělí na (Obr.1) [3]:   

1) zředěné – disperzní podíl zaujímá max. 2 % celkového objemu, prŧměr kapiček je 

zpravidla řádově 10
-7

 m, tedy blízký rozměru koloidních částic; 

2) koncentrované – disperzní podíl je tvořen nedeformovanými sférickými kapkami,  

v monodisperzních systémech mŧţe koncentrace disperzního podílu dosáhnout  

max. 74 obj. %, coţ odpovídá nejtěsnějšímu geometrickému uspořádání kulovitých částic; 
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3) gelovité (vysoce koncentrované) – v nichţ jsou částice disperzního podílu uloţeny tak 

těsně, ţe se vzájemně deformují a nabývají tvaru mnohostěncŧ, oddělených od sebe ten-

kými filmy koloidních rozměrŧ – vrstvičkami disperzního prostředí a emulgátoru. 

 

1.1.3 Velikost částic 

Podle velikosti částic mŧţeme emulze rozdělit na: 

1) makroemulze – velikost částic je > 100 nm (zpravidla v rozsahu 100–1000 nm), jsou to 

kalné, mléčně zbarvené a termodynamicky nestabilní disperze vzájemně nemísitelných 

kapalin [4];  

2) mikroemulze – micely s velkým obsahem solubilizátu. Tvoří přechod mezi emulze-

mi a micelárními koloidy. Vznikají spontánně při vysokých koncentracích povrchově  

aktivní látky a při velkém obsahu solubilizátu v micele za přítomnosti tzv. ko-surfaktantu 

(např. alkoholu o střední délce řetězce), coţ zpŧsobuje další sníţení mezifázového napětí. 

Za hranici mezi velikostí micely a částice mikroemulze bývá povaţován poloměr řádu 30 

nm. Na rozdíl od většiny běţných emulzí jsou mikroemulze transparentní a termodynamic-

ky stabilní [5, 6].  

3) nanoemulze – velikost částic je v rozmezí 50–500 nm [7].  

Zvláštním typem emulzí jsou tzv. kritické emulze. Jsou to emulze dvou omezeně mísitel-

ných kapalin při teplotě blízké kritické teplotě rozpouštěcí, kdy je povrchové napětí na 

rozhraní fází velmi malé (10
-5

 Nm
-1

) a k dispergování jedné kapaliny druhou stačí jen te-

pelný pohyb molekul. Kritická emulze mŧţe existovat jen ve velmi úzkém teplotním inter-

valu a vyznačuje se nestálostí disperzního podílu – kapičky kritické emulze se v soustavě 

neustále tvoří i zanikají [8].  

             Obr. 1. Rozdělení emulzí podle koncentrace disperzního podílu [3]:  

             a) zředěná emulze, b) koncentrovaná emulze, c) gelovitá emulze 

     

 

 

 

 

           

1 CITOVANÁ LITERATURA 

Aktuální dokument neobsahuje ţádné prameny. 

(a) zředěné emulze; b) koncentrované emulze; c) gelovité emulze [3]. 

a) 
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1.2 Emulze typu voda v oleji 

Disperzním prostředím je olejová fáze, ve které jsou rozptýleny drobné kapičky vodné fáze 

(Obr. 2). Kosmetické emulze typu voda v oleji (v/o) jsou většinou polotuhé konzisten-

ce s chladivým, změkčujícím, leštícím a ochranným účinkem [1, 9]. Mŧţeme od nich oče-

kávat dobrou ochranu kŧţe, tvorbu krycí vrstvy podobné přirozenému koţnímu filmu, za-

drţení vlhkosti v kŧţi a moţnost pouţít menšího mnoţství konzervačních lá-

tek. V kosmetice jsou tyto emulze uţívány zpravidla ve formě tzv. mastných krémŧ nebo 

oleokrémŧ. Vodná fáze je v nich chráněna proti odpařování, proto nevysychají a rovněţ 

dobře chrání aktivní látky proti oxidaci rozpuštěné ve vodné fázi [10].  

 

                                 Obr. 2. Emulze v/o 

1.3 Emulze typu olej ve vodě 

V tomto případě je disperzním prostředím vodná fáze s rozptýlenými kapičkami fáze ole-

jové (Obr. 3). Emulze typu olej ve vodě (o/v) jsou základem většiny hydrofilních krémŧ, 

tzv. suchých krémŧ. Tyto jsou pokoţkou dobře přijímány, protoţe pŧsobí lehce, chladi-

vě a nemastně, jsou dobře roztíratelné a aktivní látky rozpuštěné ve vnější vodné fázi se z 

nich dobře uvolňují. Jejich příprava je snadná a potřebné zařízení relativně jednoduché a 

levné. Mohou se vyrábět metodami s nízkou spotřebou energie a méně technologicky ná-

ročnými postupy neţ u předchozího typu. Nevýhodou však mŧţe být vysychání vodné fá-

ze. U těchto emulzí je rovněţ nutné věnovat větší pozornost konzervaci, protoţe vnější 

vodná fáze je vhodným prostředím pro rŧst bakterií a plísní [1, 10].  
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           Obr. 3. Emulze o/v  [11] 

1.4 Emulze sloţené 

V emulzi sloţené (Obr. 4) jsou v kapičkách dispergované fáze rozptýleny menší kapičky 

opačného typu fáze, jeţ mŧţe, ale nemusí, být totoţná s disperzním prostředím. Existují 

dva typy sloţených emulzí, a to emulze typu v/o emulgovaná ve vodné fázi (v/o/v) a emul-

ze typu o/v emulgovaná v olejové fázi (o/v/o). Tyto typy emulzí vznikají buď spontánně při 

emulgaci daných sloţek, nebo cíleně, pokud se mají oddělit dva druhy fází stejného typu.  

Příkladem je hypotetická emulze typu v/o/v. Primární emulze v/o mŧţe mít ve své vnitřní 

vodné fázi rozpuštěné méně stabilní látky náchylné k oxidaci (např. proteiny a enzymy). V 

olejové fázi mohou být rozpuštěny vitaminy rozpustné v tucích (např. E, A). Primární 

emulze je pak pouţita k přípravě emulze sekundární, jejichţ vnější vodná fáze bude obsa-

hovat zvlhčující látky a humektanty [1, 10].  

 

                                Obr. 4. Složená emulze v/o/v [11] 
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2 EMULGÁTORY 

Emulgátory (tenzidy) mají vliv na určení typu emulze, ale ovlivňují i stabilitu a přípravu 

emulzí. Emulzi lze získat prostým smíšením dvou navzájem nemísitelných kapalin. Tato 

emulze se však za velmi krátkou dobu rozdělí na dvě části. V horní části se bude nacházet 

olejová fáze a v dolní části bude fáze vodná. Abychom získali emulzi stabilní, musí se do 

ní přidat emulgátor, který umístěný na hranici fáze nabíjí kapičky rozptýlené fáze nábojem 

stejné hodnoty (záporné nebo kladné), přičemţ kapičky se vzájemně odpuzují. V dŧsledku 

toho nedojde k fúzi do větších kapek, coţ by vedlo k fázovému rozdělení emulze [12].  

 

2.1 Klasifikace emulgátorů 

Emulgátory se klasifikují z několika hledisek, a to především podle [13]:  

A) pŧvodu; 

B) struktury polární části molekuly; 

C) vlastností hydrofilní a lipofilní části molekuly; 

D) schopnosti tvořit nebo netvořit ionty. 

 

2.1.1 Původ emulgátorů 

Podle pŧvodu se emulgátory obvykle dělí na [1]: 

1) přírodní – rostlinného nebo ţivočišného pŧvodu; jsou rŧzné kvality a citlivé na mikrobi-

ální znehodnocení.  

a) rostlinného pŧvodu – nejčastěji pouţívanými emulgátory jsou polysacharidy (např. akát, 

tragant) dále semisyntetické polysacharidy – do této skupiny patří např. metylceluloza, 

karboxymetylceluloza o nízké viskozitě tvoří emulze typu o/v; 

b) ţivočišného pŧvodu – vosky obsahující steroidy (např. včelí vosk, lanolin) tvoří emulzi 

typu v/o.  

2) syntetické (ostatní emulgátory) [13]. 
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2.1.2 Struktura polární části molekuly emulgátoru 

Podle struktury polární části molekuly se emulgátory nejčastěji klasifikují na [13]:  

a) estery glykolŧ (např. s 1, 2-propandiolem); 

b) estery glycerolu a jejich deriváty (např. parciální estery glycerolu); 

c) estery sorbitanŧ (estery produktŧ dehydratace sorbitolu); 

d) estery sacharosy (parciální estery); 

e) estery hydroxykyselin (např. mléčné, vinné); 

f) lecitin a jeho deriváty. 

 

2.1.3 Typ molekuly emulgátoru 

Podle vlastností hydrofilní a lipofilní části molekuly se emulgátory dělí [13]:  

a) hydrofilní; 

b) lipofilní; 

 

2.1.4 Schopnost tvořit nebo netvořit ionty 

Podle schopnosti tvořit nebo netvořit ionty se emulgátory dělí na: 

a) ionické (ionogenní) – hydrofilní část molekuly mŧţe být aniontem, kationtem nebo mít 

amfoterní charakter [14]. 

K často pouţívaným ionickým emulgátorŧm patří vedle alkalických solí vyšších mastných 

kyselin (mýdel) také soli mastných kyselin a kovŧ alkalických zemin (Ca, Mg), méně často 

jiných těţkých kovŧ, soli vyšších mastných kyselin s organickými dusíkatými bázemi 

(mono-, di- nebo nejčastěji trietanolamín). Poslední uvedené soli jsou ceněny pro své bak-

teriocidní (desinfekční) účinky. Ze sulfátových typŧ nachází jako emulgátory uplatnění 

především laurylsulfát sodný (C12H25-OSO3-Na
+
) a z typŧ sulfokyselin cetylsulfonát sodný 

(C17H35-SO4-Na
+
) [14].  

Emulze obsahující kationické emulgátory mají kyselé pH, protoţe jsou disociované. Mají 

antibakteriální účinky [1]. Kationické emulgátory bývají nejčastěji zastoupeny kvartérními 
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amoniovými sloučeninami (cetyltrimetyl amonium bromid, lauryldimetyl amonium chlorid 

apod.) [14].    

Amfoterní emulgátory jsou v závislosti na pH vodného prostředí přeměňovány na katio-

nické nebo anionické emulgátory. Mezi nejčastěji pouţívané patří např. bílkoviny, polypep-

tidy,  popř. fosfolipidy [6].  

b) neionické (neionogenní) – hydrofilní část molekuly není ionizována [14]. 

Emulze s neionickými emulgátory jsou vŧči pokoţce méně dráţdivé neţ emulze s emulgá-

tory ionickými. Neionické emulgátory jsou reprezentovány především typem mastných 

alkoholŧ a polyolŧ, často parciálně esterifikovanými jak nasycenými, tak nenasycenými 

mastnými kyselinami, dále kopolymery etylenu a propylen oxidŧ (oxarinu a metyloxarinu), 

které jsou známy pod komerčním označením pluroniky [6, 14].  

 

2.2 Hydrofilně-lipofilní rovnováha  

Typ vzniklé emulze závisí také na rovnováze mezi hydrofilní a lipofilní částí emulgátoru, 

její hodnotu udává tzv. hydrofilně-lipofilní rovnováha (HLB). Příkladem některých emul-

gátorŧ a jejich HLB hodnoty (Tab. 1) jsou estery vyšších mastných kyselin, glykolu i gly-

cerolu, polysorbáty, estery, estery sorbitanu, vyšší mastné alkoholy. Měřítko HLB, které 

je mezi 1 a 20, dovoluje uspořádat emulgátory v závislosti na poměru mezi jejich hydrofil-

ní a lipofilní částí molekuly. Vyšší hodnoty HLB (8–18) označují převahu hydrofilní čás-

ti a podílejí se na vzniku emulze o/v. Niţší hodnoty HLB (3–6) mají větší zastoupení lipo-

filní části, proto napomáhají tvorbě emulze typu v/o [1].  

HLB hodnotu lze vypočítat ze vztahu (1) [5]: 

HLB = 7 + Σ (počet hydrofilních skupin) – (počet lipofilních skupin) (1) 
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             Tab. 1. HLB hodnoty některých emulgátorů [6] 

Emulgátor HLB 

monostearin glycerolu 3,8 

span 80 4,2 

span 40 6,7 

arabská guma 8,0 

span 20 8,6 

monostearin polyetylenglykolu 400 11,6 

polysorbat 60 14,9 

polysorbat 20 16,7 

lauryl sulfát sodný 40,0 

 

Při výrobě emulzí z olejnin a voskŧ se uţívá tzv. poţadovaná hodnota HLB, která napomá-

há ve výběru správného emulgátoru (Tab. 2), např. aby se z parafínového oleje vyrobila 

emulze typu v/o, je zapotřebí emulgátor o hodnotě HLB = 5. Naproti tomu při výrobě 

emulze typu o/v bude potřeba k emulgaci včelího vosku emulgátor o hodnotě HLB = 12. 

Smícháním dvou a více emulgátorŧ se získá lepší stabilita neţ při pouţití jednoho typu 

emulgátoru [1].  

                        Tab. 2. Požadované HLB hodnoty některých emulgátorů [6] 

Lipofilní fáze Poţadovaná hodnota HLB 

Emulze v/o Emulze o/v 

cetylalkohol - 15 

stearylalkohol - 14 

kyselina stearová 6 15 

lanolin 8 10 

olivový olej 6 14 

parafínový olej 5 12 

parafín 4 11 

vazelína 5 12 

včelí vosk 4 12 
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3 PŘÍPRAVA EMULZÍ 

3.1 Příprava klasické emulze  

Emulze se připravují zejména mechanickou dispergací disperzního podílu v disperzním 

prostředí za přítomnosti příslušného emulgátoru. Tento děj se nazývá emulzifikace. Emul-

gátor se smísí s lipidovou fázi a zahříváním na danou teplotu se získá homogenní směs.  

Pro přípravu emulze typu v/o je typická teplota 70 °C a pro emulzi typu o/v 90 °C. Vodnou 

fázi je zapotřebí zahřát na identickou teplotu jako lipidovou fázi. V případě emulze typu 

v/o se pouţívá přímá emulgace. Emulgace fázové inverze v případě typu opačného. Parfe-

mace emulze se provádí při teplotě blízké 30 °C [11]. 

3.2 Příprava mikroemulzní 

Mikroemulze se připravují studenou emulzifikací na základě dvou odlišných emulgátorŧ, 

metodou fázové inverze (PIT). PIT metoda je zaloţena na citlivosti hodnoty neionického 

emulgátoru na teplotě. Do olejové fáze, ve které byl přidán emulgátor a emolient, se při  

85–90°C přidává voda zahřátá na 85–90°C a směs se za stálého míchání prudce ochladí. 

V bodě fázové inverze je rozdíl mezipovrchových napětí mezi olejovou a vodnou fází mi-

nimální (Obr. 5). Obsah emulgátoru je obvykle 3–10 %, obsah emolientŧ a dalších sloţek 

(UV filtrŧ apod.) do 20 %, obsah glycerolu ve vodné fázi je 3–5 %. Změ-

ny v receptuře, byť jen minimální, mohou zásadně ovlivnit vlastnosti finální emulze a ne-

musí také vzniknout mikroemulze [11, 15]. 

 

Obr. 5. Chování emulze v závislosti na teplotě (vlevo o/v, vpravo v/o) [15] 
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4 STABILITA EMULZÍ 

Během skladování emulzí dochází k rŧzným fyzikálně-chemickým změnám. Rychlost roz-

padu emulze udávají následující faktory: obsah vodné a olejové fáze, druh olejové fáze, 

mnoţství i druh pouţitého emulgátoru, teplota, pH atd. V emulzích méně stabilních nebo 

nedostatečně stabilizovaných přicházejí degradační změny rychleji. Z fyzikálního hlediska 

mŧţeme destabilitu rozdělit na separaci vratnou a nevratnou. Na Obr. 6 a 7 jsou znázorně-

ny separační změny na základě fyzikálních faktorŧ [6, 16].  

  a)    b)    c) 

        a)              b)    c)       d) 

Obr. 7. Separace nevratná (a) stabilní emulze; b) flokulace; c) koalescence; d) rozdělení 

fází) [16] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Separace vratná (a) krémování; b) stabilní emulze; c) sedimentace) [16] 
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4.1 Krémování 

Krémování je častý rozpad emulze typu o/v, kde hustota olejové fáze je niţší neţ hustota 

vodné fáze. Částice rozptýlené fáze mají tendenci usazovat se na povrchu. Částečky při 

krémování nemění svou velikost ani tvar. Proces krémování je vratný, krátké třepání zpŧ-

sobí návrat rozptýlené fáze do pŧvodního stavu [6, 16].  

4.2 Sedimentace 

Sedimentace je podobný proces jako krémování, s tím rozdílem, ţe částečky dispergované 

fáze se shlukují na dně nádoby. Kapičky rozptýlené fáze opět nemění svŧj objem ani tvar. 

Pomocí mechanického pŧsobení se rozptýlená fáze rozprostře po celém objemu emulze 

[6].  

4.3 Flokulace 

Flokulace je děj nevratný. Fáze rozptýlených částic jsou soustřeďovány v tomto případě 

spolu, ale bez výrazného pohybu směrem k povrchu nebo spodní oblasti systému. Flokula-

ce vede k fúzi jednotlivých částic do větších celkŧ při zachování jejich individuálního cha-

rakteru. Nejúčinnější zpŧsob zabránění flokulaci je přidání ionického emulgátoru  

[6, 16].  

4.4 Koalescence a rozdělení fází 

Při koalescenci dochází k srŧstání více kapek v jednu novou kapku o větším prŧměru. Koa-

lescenční proces obvykle končí s kompletním oddělením vodné a olejové fáze. Děj je ne-

vratný a konečný [6, 16].  

4.5 Faktory ovlivňující stabilitu emulze 

Mezi nejdŧleţitější faktory ovlivňující stabilitu emulze patří [1, 8]:  

- poměr obsahu vnější a vnitřní fáze; 

- disperzní stupeň emulze; 

- podmínky skladování. 
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4.5.1 Poměr obsahu vnější a vnitřní fáze emulze 

Na stabilitu emulze má vliv nadměrné mnoţství rozptýlené fáze. Druh a mnoţství pouţité-

ho emulgátoru [1, 8].  

4.5.2 Disperzní stupeň emulze 

Příliš velký prŧměr kapičky dispergované fáze, větší jak 3 μm, vede k separaci emulze. 

Rozpadu fází lze předejít zmenšením dispergovaných částic pomocí homogenizéru, který 

zmenší prŧměr kapičky a zároveň zvýší viskozitu, jestliţe obsah rozptýlené fáze je nad  

30 % [1, 8]. 

4.5.3 Skladovací podmínky 

Emulzní přípravky jsou náchylné vlivem vysokých teplot a vzdušného kyslíku k oxidaci 

lipidové fáze. Ţluknutí lipidŧ se zabrání vhodným skladováním v chladu bez přístupu kys-

líku [1, 8]. 
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5 SLOŢENÍ KOSMETICKÝCH EMULZÍ 

Sloţení kosmetických emulzí se dělí podle pouţitého tenzidu, a to buď podle pouţití  anio-

nického, nebo neionického tenzidu. 

5.1.1  Emulze na bázi anionického tenzidu 

Příklad sloţení emulze typu o/v s pouţitím anionického tenzidu je uveden v Tab. 3. 

    Tab. 3. Příklad složení emulze o/v na bázi anionického tenzidu [11]: 

 

5.1.2 Emulze na bázi neionického tenzidu 

Příklad sloţení emulze typu o/v s pouţitím neionického tenzidu je uveden v Tab. 4. 

Tab. 4. Příklad složení emulze o/v na bázi neionického tenzidu [11]: 

Sloţka Účinek 

voda rozpouštědlo 

tekutý parafín emolient 

glycerol humektant, hydratační sloţka 

mandlový olej emolient, promašťující sloţka 

lanolin promašťující sloţka 

polysorbat 60 neionový hydrofilní emulgátor o vysoké HLB 

sorbitan stearát neionový lipofilní emulgátor o nízké HLB 

xantanová guma hydrofilní polymer tvořící vhodnou konzistenci 

 

 

 

Sloţka Účinek 

voda rozpouštědlo 

kyselina stearová změkčovadlo 

tekutý parafín emolient 

cetyl alkohol sloţka tvořící konzistenci emulze 

trietanoloamín neutralizátor kyseliny stearové 
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Příklad sloţení emulze typu v/o s pouţitím neionického tenzidu je uveden v Tab. 5 

       Tab. 5. Příklad složení emulze na bázi neionického tenzidu [11]: 

 

 

 

Sloţka Účinek 

voda rozpouštědlo 

tekutý parafín emolient 

isopropyl palmitát sloţka olejové fáze, emolient 

parafín sloţka tvořící vhodnou konzistenci 

lanolin  promašťující sloţka 

polyglyceryl oleát emulgátor o nízkém HLB 

glycerin humektant, hydratační účinek, vzhled hygroskopický 

mikrokrystalický vosk sloţka tvořící konzistenci 
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6 KOSMETICKÉ KRÉMY 

Kosmetické krémy jsou polotuhé emulzní přípravky pouţívané pro péči o tělo, nejčastěji 

však pro péči v oblasti obličeje. Jejich fyzikálně-chemická struktura je podobná struktuře 

léčebných mastí. Nejčastěji jsou to emulzní systémy typu v/o nebo o/v. Mohou to být také 

substráty bez přídavku lipidŧ, v tomto případě se jedná o gely [6]. 

Krémy pro péči o pleť musí mít vhodnou konzistenci pro snadné roztírání. Krémy emulz-

ního charakteru v kapalném stavu, které nevykazují stanovené tixotropní vlastnosti pro 

rozlišení od emulzí, nazýváme mléka nebo lotiony [6]. 

Krémy pro péči o pleť se liší svým sloţením, fyzikálně-chemickými vlastnostmi  

(viz. Tab. 6) a rozsahem jejich aplikace. Existují rŧzné druhy krémŧ. Z funkčního hlediska 

pouţití a očekávaného účinku dělíme krémy na hydratační, výţivné, regenerační, osvěţují-

cí, noční a denní krémy, sportovní, anti-aging apod. Dále podle obsaţené účinné sloţky na 

krémy s vitamíny, ceramidy, lipozomy atd. [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 26 

 

Tab. 6. Fyzikálně-chemické vlastnosti nejpoužívanějších krémů [6] 

Typ krému Fyzikálně-chemické vlastnosti Organoleptické vlastnosti 

Osvěţující,  

chladící,  

masáţní,  

oční, noční 

střední nebo velký obsah lipidové fáze;    

emulze v/o, o/v nebo sloţené emulze;  

přítomnost účinných látek rozpustných     

v tucích pro snadný prŧnik do epidermis 

 

mastné, špatná vstřebatel-

nost; velmi dobrá roztíra-

telnost 

Podkladový, 

hydratační 

nízký obsah lipidové fáze, nejčastěji emul-

ze typu o/v nebo hydrogely;  přítomnost 

účinných látek rozpustných ve vodě a lá-

tek napomáhající lepšímu prŧniku do epi-

dermis 

konzistence tělových mlék; 

dobrá roztíratelnost 

Univerzální střední obsah lipidové fáze, emulze typu 

v/o i o/v 

pozvolna se vstřebávají 

Ochranné,  

sportovní 

nízká nebo střední přítomnost lipidové 

fáze, nejčastěji emulze typu o/v, obsahují 

silikony a UV filtry 

na pokoţce zŧstává tenký 

film 

 

Na rozdíl od tzv. léčebných mastí se do kosmetických prostředkŧ pouţívá velké mnoţství 

rŧzných emulgátorŧ, nejčastěji syntetických nebo polysyntetických. Většinou se v jednom 

prostředku pouţije i několik druhŧ emulgátorŧ (viz. Tab. 7) [6]. 
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     Tab. 7. Přehled emulgátorů používaných v kosmetických krémech [6] 

Typ emulgátoru Typ emulze 

steroly, vosky v/o 

směs fytosterolŧ ze sojového oleje v/o 

oxyetylenové deriváty fytosterolŧ ze sojového oleje o/v 

lanolin, cholesterol v/o 

lecitiny o/v 

estery glykolu a mastných kyselin v/o 

monoestery glycerolu a mastných kyselin v/o 

mýdla, alkylofosforany v/o, o/v 

 

Pouţívané emulgátory by měly mít antimikrobní a konzervační účinek. Dále se pouţívají 

pomocné látky, které zabraňují vysychání krémŧ, a antioxidanty. Krémy obsahují i vonné 

látky a to v koncentraci 0,1–0,5 %. Jakákoli látka pouţitá v krémech (aktivní i vonná sloţ-

ka, konzervační látka i antioxidant) mŧţe vyvolat alergickou reakci. Aby se zamezilo vý-

skytu senzibilizace, je nutno pouţít prostředky, které neobsahují barviva, vonné látky ani 

látky konzervační [6]. 

Jako aktivní sloţky se pouţívají látky rŧzného typu, a to buď přírodního, nebo polysynte-

tického, např. rostlinné výtaţky z měsíčku lékařského, meduňky, vitamíny A, E, C, ovocné 

kyseliny     (α-hydroxykyseliny), flavonoidy, fytohormony, enzymy, extrakty z droţdí, ko-

lagen atd. Je třeba mít na paměti, ţe mnoho z těchto látek se nedokáţe vstřebávat do po-

koţky [6].  

Skupina aktivních látek v krémech jsou látky hydratační. Při pravidelném přísunu vody je 

pokoţka pevná a elastická. Obsah vody v pokoţce je závislý na rychlosti difúze vody z 

pokoţky a jejím odpařování z rohové vrstvy. Skupina látek zabraňující ztrátám vody z po-

koţky se označuje jako přirozený hydratační faktor NMF (Natural Moisturizing Factor). 

Tvoří ho hydrofilní látky obsaţené v epidermis. Jsou to sloučeniny, které mají afinitu 

k vodě, látky schopné vázat vodu, díky čemuţ nastává difúze z hlubších vrstev epidermis a 

sniţuje se odpařování vody, tzv. TEWL (Transepidermal Water Loss). Hydratační látky v 

krémech mají vliv na zmírnění odpařování vody z pokoţky. Cílem tedy není do krémŧ při-

dávat pouze látky s hydratačním účinkem, ale také vytvořit okluzivní nebo hydrofilní film, 
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který napomáhá zmírnit ztráty vody z pokoţky (Tab. 8). Přirozenou ochranou vŧči ztrátám 

vody jsou lipidy obsaţené ve stratum corneum. Proto se přidávají do krémŧ lipidy podobné 

lipidŧm rohové vrstvy, které napomáhají udrţet přirozenou bariéru [6]. 

Tab. 8. Hydratační složky používané v kosmetických krémech [6] 

Látka Účinek 

bílkovinný hydrolyzát, mukopolysacharid, kys. hya-

luronová, chitosan, chitin 
tvoří hydrofilní film 

glycerol, glykol, makrogol, sorbitol, soli hydroxyky-

selin, močovina, aminokyseliny a jejich deriváty, 

fosfolipidy 

váţí vodu v pokoţce 

parafinový olej, vazelína a jiné uhlovodíky, vosky, 

tuky, silikony 
tvoří hydrofóbní film 

ceramidy, steroly, skvalen, některé rostlinné oleje, 

monoglyceridy, estery mastných kyselin, fosfolipidy 

doplnění lipidŧ v rohové 

vrstvě 

 

6.1 Denní a noční krémy 

Denní a noční krémy musí splňovat tyto poţadavky [17]:  

a) hydratovat rohovou vrstvu kŧţe; 

b) udrţovat elasticitu kŧţe; 

c) tlumit hloubku vrásek; 

d) chránit pokoţku před zevními vlivy; 

e) zamezit nadměrným ztrátám vody; 

f) vyhlazovat, mastit, zabraňovat pocitu suchosti a napětí kŧţe; 

g) zamezit vzniku koţních dermatitid; 

h) vyhlazovat nerovnosti a rozjasňovat pleť; 

i) omezit lesk a tvorbu komedonŧ; 

j) podporovat metabolické procesy kŧţe; 

k) zpomalovat předčasnou tvorbu vrásek. 
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6.1.1 Denní krémy 

Jsou to pleťové emulze, které po nanesení zŧstávají na povrchu pleti po celý den. Mohou 

být vyuţívány také jako podkladové krémy pod make-up. Zpravidla jsou to emulze typu 

o/v. Rychle se vstřebávají do pokoţky skrze rohovou vrstvu a nezanechávají pleť příliš 

mastnou a lesklou. Matující krémy obsahují navíc pigmenty (např. bílý oxid titaničitý nebo 

červené, ţluté i hnědé oxidy ţeleza) nebo polymery absorbující tuky. Na trhu jsou také 

dostupné denní krémy na bázi emulze typu v/o i o/v/o, které se pouţívají pro péči o suchou 

pleť [17].  

Denní krémy mohou, jako olejovou fázi, obsahovat oleje nebo rostlinné tuky (např. kakao-

vé máslo, arašídový olej, avokádový olej, jojobový vosk), estery vyšších mastných kyselin 

(např. isopropyl myristát). Vodná fáze obsahuje hydrofilně-hydratační sloţky jako např. 

glycerin, glykol, pantenol, aminokyseliny, sacharidy, kys. hyaluronovou, chitozan atd. [17]. 

Emulgátory, které se pro tento typ krémŧ pouţívají, jsou nejčastěji neionové nebo amfoter-

ní tenzidy [17]. 

                                   Tab. 9. Typické složení denního krému typu o/v [6] 

Sloţka Mnoţství [%] 

emulgator E2155 8 

tegosoft 189 6 

isopropyl-stearát 6 

hexyl-laurát 6 

sterylalkohol 1 

glycerol  3 

voda Do 70 

parfemace q.s. 

konzervační látky q.s. 

                                      pozn: q.s.:dle potřeby 

6.1.2 Noční krémy 

Především jsou to emulze typu v/o. Nevstřebávají se tak rychle jako emulze typu o/v, zane-

chávají na pokoţce mastný film, proto se také tento typ emulze uţívá i jako krémy masáţ-

ní. Olejová fáze nočního krému neobsahuje pouze tuk, ale také organické oleje, které za-

braňují odpařování vody z pokoţky. Do tohoto typu krému se přidávají vitamíny rozpustné 
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v tucích, a to především vitamín A a E, dále fytohormony, výtaţky z placenty bez hormo-

nŧ, rostlinné oleje, semena vinné révy, rostlinné ceramidy a další produkty rozpustné 

v oleji. Vodná fáze mŧţe obsahovat stejné sloţky jako krémy denní [17]. 

Historicky nejstarší krémový základ typu v/o je tzv. cold krém. Obsahuje malé mnoţství 

vodné fáze (méně neţ 30 %). Dŧleţitou součástí je včelí vosk, který má zároveň roli emul-

gační [17]. 

      Tab. 10. Složení Cold krému [17] 

Sloţka Mnoţství [%] 

rafinovaný včelí vosk 8,0 

tuk z vorvaně 15,0 

sojový olej 62,0 

borax 0,5 

voda 14,0 

levandulový olej 0,5 

konzervant, antioxidant q.s. 

Do 100 

 

6.2 Krémy na ruce 

Jsou to prostředky, které zabraňují praskání pokoţky na dlaních i hřbetu rukou a zlepšují 

strukturu nehtŧ. Základní sloţkou této emulze jsou tuky, oleje, vosky (přírodní, syntetické). 

Tyto přípravky obsahují hygroskopické látky např. propylen glykol a glycerol. Úkolem 

krémŧ na ruce je udrţovat vlhkost v epidermis a napomáhat k obnovení ochranného koţní-

ho filmu. Krém by se měl rychle absorbovat a nezanechávat mastný film na povrchu. Kré-

my na ruce dále mohou obsahovat UV filtry, rozjasňující sloţky, např. výtaţky z citronu, 

které zabraňují vzniku pigmentových skvrn, pantenol, lecitin, vitaminy. Nejpouţívanější 

jsou vitaminy A a E, které zvyšují odolnost pokoţky, zlepšují funkci ochranného koţního 

filmu a regenerují nehtovou ploténku. Další sloţky jsou např. azulén a bisabolol. Tyto látky 

zabraňují olupování rohové vrstvy a příjemně pŧsobí na pokoţku rukou, která přichází 

často do styku s vodou, chladem atd. Některé krémy na ruce obsahují kyselinu salicylovou 

nebo tzv. AHA kyseliny, které zabraňují nadměrnému rohovatění a tvorbě mozolŧ [18]. 
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6.3 Pleťová mléka 

Pleťová mléka jsou čistící emulze typu o/v, jejichţ konzistence se podobá smetaně nebo 

mléku. V kosmetice se také pouţívají transparentní mikroemulze, které lze jednoduše za-

měnit s čistícími gely. Pleťová mléka slouţí k čištění a hydrataci pokoţky v obličeji, obno-

vují také přirozené pH pokoţky, dokonale odstraňují make-up a připravují pleť k dalším 

pěstícím úkonŧm [18].  

Pleťová mléka jsou vhodná pro kaţdý typ pleti, díky svému hydratačnímu účinku jsou 

vhodná i pro suchou, citlivou a atrofickou pleť. U jiných, i problematických typŧ pleti vý-

borně zabraňují přesušování ve stratum corneum a nadměrnému rohovatění suché pleti, 

zabraňují nadměrné tvorbě mastného filmu tvořeného přes mastnou pleť a u smíšené pleti 

korigují vlhkost i promaštění [18].  
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Tab. 11. Typický příklad složení pleťového mléka [18]: 

Sloţka Funkce 

voda disperzní prostředí 

syntetické vosky: cetylpalmitát, oktylstearát, lano-

lin a jeho deriváty, minerální oleje (parafinový), přírod-

ní oleje (z pšeničných klíčkŧ, mandlový, avokádový, 

kukuřičný, slunečnicový, sezamový, kokosový, papul-

kový, arašídový), mastné alkoholy (cetylalkohol), tri-

glyceridy (obsahující mastné kyseliny: kaprinová, kap-

rylová, adipová) 

dispergovaná fáze: sloţky hyd-

rofobní – pŧsobí na hydrataci 

arabská guma, tragant, metylceluloza, alginát, polyvi-

nylalkohol PEG-20 

stabilizátory pro vznik emulze 

trietanolamín stearát, glycerol-stearát, kyselina stearová emulgátory 

laurylsulfát sodný detergent 

rostlinné extrakty (aloe, bisabolol z heřmánku, měsíčku 

lékařského, řebříčku (antialergický, protizánětlivý), 

květy slézu, kořen ibišku, květy chrpy, světlík, výtaţek 

z ovsa a jiných obilovin) 

hydratační, hojící,  

antiseptický účinek 

provitamín B5, hydrolyzovaný protein, glycerol hydratační faktor 

dubová kŧra, kyselina salycilová antiseptický, protizánětlivý 

faktor 

alantoin hojící, regenerační účinek 

vitamin A, C, E 
antioxidanty – pŧsobí proti 

volným radikálŧm 

éterické oleje  vŧně 

kyselina sorbová, fenoksyetanol, metylaparaben, etylpa-

raben, propylparaben, butylparaben 

konzervant 
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7 TRVANLIVOST KOSMETICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

Nejčastější příčinou zhoršení kvality kosmetického prostředku, s následným poškozením 

spotřebitele je mikrobiální kontaminace přesahující limity, které jsou stanoveny pro bez-

pečnost výrobku odborným orgánem Evropské komise, a to Vědeckým výborem pro kos-

metiku a nepotravinové výrobky (SCCNFP/0690/03 Final). Dokumenty uvádějí jako zá-

kladní zdroj informace pro stanovení doby trvanlivosti po otevření mikrobiologické zátě-

ţové testy, které jsou vyuţívány při zkoušení léčiv. Nejvíce vnímavé k mikrobiální konta-

minaci, v souvislosti s pouţíváním spotřebitelem, jsou ty kosmetické prostředky, jejichţ 

receptura podporuje rŧst mikrobŧ (emulze typu o/v), dále ty výrobky, které mají nedokona-

lý nebo neúčinný konzervační systém jako součást receptury, a dále ty výrobky, jejichţ 

obal nezamezuje kontaktu mezi kosmetickým prostředkem, kŧţí spotřebitele anebo vněj-

ším prostředím při obvyklém pouţívání prostředku. Dalším rizikovým faktorem je skuteč-

nost, zda pouţívání výrobku je sdíleno více spotřebiteli (např. celou rodinou) nebo je výro-

bek určen k aplikaci na lokality vnímavé k mikrobiální kontaminaci (kolem očí, pro intim-

ní hygienu atd.) [19]. 

Zvýšená mikrobiální kontaminace kosmetického prostředku mŧţe být zdrojem infekčního 

onemocnění kŧţe bakteriálního i plísňového pŧvodu s moţností přenosu na další osoby. 

Účinná prevence mikrobiální kontaminace ve výrobě je předpokladem pro výrobu bezpeč-

ného kosmetického prostředku. Předpokladem bezpečného pouţívání výrobku spotřebite-

lem po celou dobu trvanlivosti, je pak volba vhodného konzervačního systému pro danou 

recepturu, s přihlédnutím ke zpŧsobu jeho pouţívání a pouţité formě obalu finálního vý-

robku [19]. 

U kosmetického prostředku, jehoţ doba minimální trvanlivosti je delší neţ 30 měsícŧ od 

data výroby, musí ten, kdo uvádí kosmetický prostředek na trh a nese odpovědnost za jeho 

bezpečnost, vyznačit na obale kosmetického prostředku údaj o době, po kterou lze prostře-

dek po otevření pouţívat, aniţ by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace se vyzna-

čí symbolem otevřené nádobky na krému a údajem o době v měsících nebo letech [19]. 

Mikrobiologické zátěţové testy, které jsou běţně vyuţívány při zkoušení léčiv, poskytují 

základní, výchozí informaci o účinnosti konzervačního systému. Ukazatelem mikrobiální 

kontaminace kosmetických prostředkŧ je celkový počet ţivých forem aerobních mezofil-

ních mikroorganismŧ a přítomnost specifických potenciálních patogenních mikrobŧ.  
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Pokud výrobek vyhoví v zátěţovém mikrobiologickém testu, má se za to, ţe po otevření 

výrobku a zahájení jeho pouţívání potrvá bezpečnost výrobku minimálně po celou dobu 

jeho pouţívání za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek [19]. 
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8 KONTROLA JAKOSTI EMULZÍ 

U kosmetických emulzí se určuje především [20]: 

1) vzhled a barva – posuzujeme organolepticky, emulze by měla být homogenní, neprŧ-

hledná kapalina podobná hustotě mléka. Barva mŧţe být od bílé aţ po krémovou aţ po 

lehce rŧţovou; 

2) celková roztíratelnost – test se provádí rozetřením několik kapek tělového mléka do 

pokoţky; do 20 s musí mléko proniknout do pokoţky, nesmí ponechat hrudky. Povolena je 

jemná vrstvička mastného filmu; 

3) celková smývatelnost – kreslí se čára rtěnkou na vnější straně dlaně a po několika minu-

tách se odstraní vatou navlhčenou odličovacím mlékem; provedení smytí má být úplné, 

přípustné je ponechání málo viditelné barevné stopy vzniklé pouţitím rtěnky; 

4) hodnota pH – měla by být v rozsahu od 7–8,5 měření se provádí pomocí pH metru nebo 

pH papírkŧ; 

5) stabilita emulzí – testuje se při teplotě 3°C a 35°C, vzorek je vloţen do ledničky  

na 24 hod; emulze v těchto podmínkách nemŧţe podlehnout rozvrstvení sloţek; celková 

stabilita se zkoumá při 2500 otáčkách za minutu v odstředivce; 

6) obsah vody v % – voda by neměla přesáhnout víc neţ 90 % celkového objemu hustota 

se určuje pyktometricky. 
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ZÁVĚR 

Aby se získal kvalitní kosmetický prostředek, který má splňovat poţadavky na jeho pouţi-

tí, je dŧleţité vybrat vhodný typ emulze a přísady, které se pouţijí. Dalším dŧleţitým kro-

kem je výběr vhodného emulgátoru nebo směsi více emulgátorŧ. Kosmetické emulze jsou 

především krémy na tvář, ruce i celé tělo. Krémy na obličej se dělí podle účinku (např. 

hydratační, výţivné, regenerační) a místa pouţití jako např. krémy na oční okolí, proti 

vráskám aj. Kvalita výrobku je dána druhem pouţité aktivní látky, která má na daný pro-

blém příznivě pŧsobit a zlepšovat elasticitu a napětí pokoţky (např. vitaminy, enzymy,  

ceramidy). Krémy na ruce a nohy mají vyšší viskozitu, jejich úkolem je hydratovat popras-

kanou a suchou pokoţku. Pleťová mléka jsou naopak tekutá a čistí a hydratují pokoţ-

ku v obličeji. Dále musí být kosmetický prostředek nezávadný pro zdraví lidského orga-

nismu a při jeho pouţívání by neměla být překročena doba jeho pouţitelnosti a teplota 

skladování. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

V/O  Emulze typu voda v oleji 

O/V  Emulze typu olej ve vodě 

V/O/V 

O/V/O 

HLB 

PIT 

Q. S. 

 Sloţená emulze typu (voda, olej, voda) 

Sloţená emulze typu (olej, voda, olej) 

Hydrofilně-lipofilní rovnováha 

Teplota fázové inverze 

Dle potřeby (Quantum Satis) 
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