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Wesołych Świąt!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

życzymy spokojnych, 
radosnych i pogodnych Świąt 

oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2023 roku.

Wiesław Klimkowski
PREZES ZARZĄDU PCC ROKITA
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Grupa PCC na targach

Lubricant Expo 2022
W dniach 5–9 września  

w Essen (Niemcy) odbyły 

się targi Lubricant Expo, 

będące nowym, ale od po-

czątku największym wyda-

rzeniem branżowym  

w Europie. Zarówno targi, 

jak i towarzysząca im konfe-

rencja spotkały się  

z ogromnym zainteresowa-

niem firm i instytucji funk-

cjonujących w przemyśle 

środków smarowych  

i płynów obróbczych

Z życia spółek

4

PCC Chem News



W 
wydarzeniu wzięło  
udział ponad 100 wy-
stawców, którzy za-
prezentowali swoje 
najnowsze osiągnięcia  

w obszarze procesów smarowania prze-
mysłowego. Przedstawiono również naj-
nowocześniejsze rozwiązania zwiększa-
jące wydajność producentów OEM oraz 
strategie i technologie poprawiające wy-
dajność i niezawodność nowych techno-
logii. Istotną kwestią poruszaną podczas 
targów i konferencji był zrównoważony 
rozwój, a tym samym technologie ogra-
niczające negatywny wpływ na środowi-
sko. 

Wśród wystawców, takich jak: Exxo-
nMobil, Texaco, Castrol, Eni, Q8  
i Cargill, znalazła się również Grupa 
PCC, która bardzo ciekawie zaprezen-
towała swoją ofertę produktową w wy-
dzielonej strefie wystawienniczej. Nasze 
stoisko odwiedzili zarówno aktualni, jak 
i potencjalni klienci, dostawcy surowców 
oraz przedstawiciele instytucji i organi-
zacji branżowych. 

Liczne spotkania podczas targów Lubri-
cant Expo były dla nas znakomitą oka-
zją do odnowienia kontaktów bizneso-

wych i bezpośredniego zaprezentowania 
nowej oferty produktowej po długim  
i trudnym okresie pandemii. Jako spółki 
współpracujące w ramach Grupy PCC 
pokazaliśmy wspólne portfolio olejów 
bazowych i dodatków. Była to również 
doskonała możliwość pozyskania wie-
dzy o aktualnych potrzebach i trendach 
rynkowych. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej 
obecności na tragach Lubricant Expo 
zdecydowanie wzrosła rozpoznawalność 
Grupy PCC jako profesjonalnego do-
stawcę olejów bazowych i dodatków do 
środków smarnych.

Z pewnością będziemy kontynuować 
uczestnictwo w kolejnych edycjach, więc 
już dziś zapraszamy na spotkania pod-
czas Lubricant Expo 2023 Essen 26–28 
września przyszłego roku!

Beata Gruś
Manager Działu Marketingu

Grupa PCC

Z życia spółek
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Producenci i eksperci branży Home i Personal Care  

z regionu Europy Centralnej i Wschodniej spotkali się 

podczas 10. edycji targów HPCI CEE w warszawskim 

centrum EXPO XXI. Podczas wydarzenia wystawcy dzia-

łający w branży surowców kosmetycznych i chemii go-

spodarczej zaprezentowali swoje najnowsze osiągnięcia 

w dziedzinie nowoczesnych surowców do produkcji oraz 

ich recepturowania. 

W 
śród tegorocznych wy-
stawców znalazła się 
również spółka PCC 
EXOL. Wraz ze swoimi 
partnerami – Dona-

uchem Polska Sp. z o.o., Sharon Labo-
ratories Ltd., Jojoba Desert (A.C.S) Ltd., 
Zschimmer & Schwarz oraz VVF Group 
– zaprezentowaliśmy bogate portfolio 
surowców, dodatków i formulacji che-
micznych przeznaczonych dla branży 
detergentów i kosmetyków.

Oprócz licznych spotkań z obecnymi 
klientami i dostawcami targi HPCI CEE 
były dla nas znakomitą okazją do pozy-
skania nowych kontaktów biznesowych 

oraz cennej wiedzy o aktualnych tren-
dach, potrzebach i kierunkach rozwoju 
branży.

Tegoroczne targi HPCI CEE niewątpli-
wie zakończyły się sukcesem, a jego mia-
rą dla nas i dla naszych partnerów była 
bardzo duża frekwencja, liczba nawiąza-
nych kontaktów i żywe zainteresowanie 
ofertą produktową.

Beata Gruś
Manager Działu Marketingu

Grupa PCC

Branżowe targi 
HPCI CEE już za nami

Z życia spółek
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Pierwsze targi HPCI (Home and Personal Care 
Ingredients) Central and Eastern Europe zostały 
zorganizowane w 2009 roku. Od tego czasu cieszą 
się rosnącą popularnością. Stanowią jedno z naj- 
ważniejszych wydarzeń w branży zaopatrzenia 
przemysłu produkcji kosmetyków i chemii gospodar-
czej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. 
Podczas targów HPCI wystawcy z całego świata 
prezentują najnowsze rozwiązania dla branży 
Personal Care i Home Care. Oprócz bogatej oferty 
surowcowej prezentowane są najnowsze badania 
naukowe, nowe technologie produkcji oraz innowa-
cje w zakresie oprogramowania i rozwiązań testo-
wo-pomiarowych.

Z życia spółek
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W tym roku Spółka PCC EXOL uczestniczyła w targach SEPAWA, 

prezentując szeroką gamę nowoczesnych surfaktantów i formulacji 

przemysłowych, w tym między innymi przeznaczonych dla branży 

kosmetyków i detergentów. 

PCC EXOL 
na międzynarodowym wydarzeniu 

SEPAWA 2022 w Berlinie

Branżowe spotkanie producentów przemysłu 
detergentowego i kosmetycznego

Z życia spółek
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O
ferta naszej firmy spotka-
ła się z bardzo dużym za-
interesowaniem zarówno 
wystawców, jak i gości, 
którzy przybyli z różnych 

stron Europy i świata. Szczególne zain-
teresowanie wzbudziły nie tylko produk-
ty stosowane do produkcji detergentów  
i kosmetyków, ale również nasze nowo-
ści z grupy specjalistycznych środków 
powierzchniowo czynnych wykorzysty-
wanych w wielu innych aplikacjach prze-
mysłowych. Nasi specjaliści odpowiadali 
na liczne pytania dotyczące na przykład 
surfaktantów niskopiennych. 

SEPAWA to nie tylko prezentacja 
najnowszych trendów w branży deter-
gentów. Stanowi również platformę 
wymiany wiedzy i doświadczeń pomię-
dzy producentami kosmetyków. Firmy 
działające w tej gałęzi przemysłu, pre-
zentując swoje oferty handlowe, wyzna-
czają trendy branżowe i kreują zmiany 

w obrębie nowych funkcjonalności i za- 
stosowań poprawiających jakość i uży-
teczność wyrobów gotowych. Podczas 
targów SEPAWA również Spółka PCC 
EXOL przedstawiła gamę produktów 
przeznaczonych dla branży kosmetyków 
i środków higieny osobistej. Hitem oka-
zały się formulacje kosmetyczne przygo-
towane przez nasz dział R&D

Co zaprezentuje spółka na kolejnych tar-
gach SEPAWA? 

Być może okaże się już za rok!

Beata Gruś
Manager Działu Marketingu

Grupa PCC

SEPAWA jest połą-
czeniem wydarzenia 
konferencyjnego i wy-
stawienniczego. W tym 
roku organizatorzy 
przygotowali agendę zło-
żoną z ponad 150 zróż-
nicowanych tematycznie 
wykładów i prezentacji 
dla około trzech tysięcy 
słuchaczy oraz umożli-
wili blisko 300 firmom 
przedstawienie ich oferty 
produktowej na specjal-
nie zaprojektowanych 
stoiskach. Najciekawsze 
punkty SEPAWY to 
europejska konferencja 
detergentowa, forum 
innowacji i konferencja 
naukowa.

Z życia spółek
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W 
wydarzeniu wzięła 
udział między innymi 
spółka PCC EXOL, re-
prezentując tym samym 
środowisko producen-

tów surowców i dodatków do kosmety-
ków i detergentów.  

Spotkanie przedstawicieli branży kosme-
tycznej i detergentowej było doskonałą 
okazją do dyskusji na temat nadcho-
dzących zmian obejmujących działania 
na rzecz ochrony środowiska. Już dziś 
wiadomo,  że obie branże czeka szereg 
projektów i bardzo ważnych zmian le-
gislacyjnych, do których każde przed-
siębiorstwo będzie musiało szybko się 
dość szybko dostosować. Zmiany i nowe 
obowiązki legislacyjne będą dotyczyły 
każdego producenta wprowadzającego 
surowce i produkty gotowe do obrotu.

Wykład inauguracyjny – nawiązujący 
do tytułu konferencji „Czy zielone jest 
nieuniknione?” wygłosiła Małgorzata 
Wadzińska, Prezes Stowarzyszenia. Do 
udziału w charakterze prelegentów za-
proszono ekspertów i przedstawicieli 
takich organizacji jak: Cosmetics Eu-

rope, A.I.S.E., FEA, IKW. Organizacje 
te reprezentowali:  Birgit Huber, John 
Chave, Sascha Nissen i Alain D’Haese, 
którzy przedstawili europejską perspek-
tywę projektu Green Deal. 

Uczestnicy konferencji wysłuchali także 
wystąpień przedstawicieli polskich in-
stytucji branżowych. Krajową perspek-
tywę zmian legislacyjnych związanych  
z Green Deal zaprezentował  Andrzej 
Kalski, reprezentujący Biuro ds. Substan-
cji Chemicznych oraz Izabela Burzyńska  
z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Wysoki poziom program merytoryczny, 
którego meritum stanowiły  najważniej-
sze pro środowiskowe inicjatywy legisla-
cyjne oraz obecność wysokiej klasy eks-
pertów europejskich i polskich, sprawiły, 
że każdy z uczestników chętnie weźmie 
udział w kolejnej edycji Forum Branży 
Kosmetycznej i Detergentowej. 

Do zobaczenia za rok!

Beata Gruś
Manager Działu Marketingu

Grupa PCC

Dnia 4 października w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego 

i Detergentowego świętowało jubileusz 30-lecia swojej działalności. Integralną częścią 

tego wydarzenia było forum branży kosmetycznej i detergentowej „Zielone jest nie-

uniknione – nowe obowiązki czy szansa?

PCC Exol na Zielonym 
Forum Branży Kosmetycznej 
i Detergentowej

Z życia spółek
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Chemiczny alfabet 
Grupy PCC

- produkty i surowce od A do Z!
Nazwa „alfabet” pochodzi od dwóch pierwszych liter alfabetu greckiego – alfa i beta. 

„Alfabetem” zostało nazywane greckie pismo, a nazwa ta z czasem rozprzestrzeniła 

się również na pismo łacińskie.

D
zięki alfabetowi możemy 
skutecznie porządkować 
różne dane, nazwy, zbiory. 
Kolejność liter w alfabecie 
wpływa na porządek alfabe-

tyczny segregowanych informacji. 

Obecnie na Portalu Produktowym Gru-
py PCC można skorzystać z nowej funk-
cjonalności polegającej na wyszukiwa-
niu produktów naszych spółek zgodnie 
z porządkiem alfabetycznym. 

Nazwy chemiczne oferowanych surow-

ców, dodatków czy formulacji przemy-
słowych zostały uporządkowane według 
kolejności liter w alfabecie.  

Chemiczny alfabet Grupy PCC to roz-
wiązanie uwzględniające specjalne pre-
ferencje użytkowników naszego portalu. 
Obok niedawno opublikowanego spisu 
alfabetycznego nasi użytkownicy mają 
możliwość wyszukania produktów we-
dług numeru CAS, nazwy INCI, branży 
i aplikacji, funkcji, budowy chemicznej 
i segmentu działalności. Istnieje również 
możliwość wygenerowania listy produk-

tów wytwarzanych przez poszczególne 
spółki i kompleksy działające w obrębie 
Grupy PCC.

Dział Marketingu
Grupa PCC

https://www.products.pcc.eu/pl/

nazwy-chemiczne/

Z życia spółek
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W PCC Intermodal
na zdrowo - na pomarańczowo!

Tym razem postawiliśmy przed naszymi pracownikami  

i klientami zdrowe wyzwanie, które polegało  na przygo-

towaniu czegoś pysznego, zaskakującego do jedzenia 

ale tylko ze składników w kolorze pomarańczowym.   

Zobaczcie co udało nam się „upichcić”.

wspomnienie 
lata

Z życia spółek
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Życzymy wszystkim smacznego 
i pomarańczowego.

Katarzyna Uklejewska-Krawczyk
Specjalista ds. komunikacji zewnętrznej

PCC Intermodal

Z życia spółek
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28.10.2022r. rozpoczęliśmy cykl warsztatów chemicznych w lokalnych szkołach podsta-

wowych – w Brzegu Dolnym i Wołowie. 

Między nami jest

chemia!
„Między nami jest chemia” – to hasło przewodnie naszych 
spotkań, które mają na celu pokazanie, że chemia towarzy-
szy nam w wielu dziedzinach życia, a jej znajomość jest waż-
na już od najmłodszych lat!

Nasi młodzi laboranci mają okazję przeprowadzić chroma-
tografię botwinki, kwiatków, ale też samodzielnie stworzyć 
„Chemiczny ogród”, składający się z kolorowych kryszta-
łów!

Wszystkie eksperymenty wykonywane są z zachowaniem 
bezpieczeństwa – w fartuchach, okularach i rękawiczkach, 
które wzbudziły u uczniów sporo emocji – oczywiście pozy-
tywnych ¶

Bardzo cieszy nas zainteresowanie naszymi spotkaniami 
– kto wie czy wśród naszych odbiorców nie ma przyszłego 
chemika?

Na to po cichutku liczymy ¶ – w końcu „między nami jest
chemia”¶

A już niebawem startuje rekrutacja do naszej nowej klasy 
Technikum Chemicznego w ZSZ w Brzegu Dolnym!  Sty-
pendia dla uczniów, wyprawka szkolna, wycieczka klasowa, 
praktyczna nauka zawodu, to tylko niektóre punkty naszej 
oferty, skierowanej dla uczniów!

Więcej informacji wkrótce!

Karolina Ławecka 
Specjalista ds.personalnych

Grupa PCC
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Staże w PCC
Ostatniego września skończyliśmy realizację czwartej edycji stażu w ramach projek-

tu „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” (nr PO-

WR.03.05.00-00-Z301/17), finansowanego w ramach priorytetu trzeciego „Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju” (Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyż-

szych, Program Operacyjny „Wiedza. Edukacja. Rozwój”).

T
o ostatni etap projektu, w ramach którego w Grupie 
PCC trzymiesięczne staże odbywali studenci szóste-
go semestru studiów inżynierskich Wydziału Che-
micznego Politechniki Wrocławskiej. Staże trwały 
od 2019 roku, co pozwoliło kilkudziesięciu studen-

tom poznać charakter pracy w laboratoriach spółki LabAna-
lityka, działach badawczych spółek PCC Rokita (kompleks 
Polioli i kompleks Chemii Fosforu), PCC Exol, PCC MCAA, 
PCC CP Kosmet oraz w działach technologicznych PCC Roki-
ta (kompleks Polioli i kompleks Chemii Fosforu).

W ostatniej edycji stażów uczestniczyło 16 studentów. Oprócz 
realizacji staży studenci mieli możliwość zdobycia dodatko-
wych kompetencji w ramach szkolenia z komunikacji interper-
sonalnej (w poprzednim numerze „PCC Chem News” pisała 
o tym Karolina Ławecka) oraz poznania pracy dla inżynierów 
chemików w innych obszarach dzięki spotkaniom z dyrekto-
rem kompleksu Polioli Sergiuszem Stefanowskim i manage-
rem sprzedaży Jakubem Lipowczanem.

Studenci ocenili, że rozmowa z dyrektorem była dla nich cieka-
wa i że dotychczas nie spotkali się z ofertami pracy i możliwo-
ściami rozwoju dla inżynierów chemików poza laboratorium, 
więc oferta Grupy PCC jest pod tym względem wyjątkowa na 
rynku. Studenci potwierdzili, że dyrektor Stefanowski podał 
interesujące fakty z życia i rozwoju spółki, docenili przystęp-
ny i zrozumiały dla nich sposób przekazywania informacji 
oraz poświęcony specjalnie im czas. Prezentacja Jakuba Lipo-
wczana również wzbudziła duże zainteresowanie, ponieważ 

pokazał ścieżkę rozwoju od praktykanta w PCC do managera 
sprzedaży. On także ukończył Politechnikę Wrocławską, więc 
był dla studentów wiarygodnym przykładem rozwoju kariery 
absolwenta Wydziału Chemicznego.

Niektórzy ze stażystów związali już swoją karierę zawodową  
z Grupą PCC, zostając naszymi stypendystami lub pracowni-
kami, co jest najlepszym potwierdzeniem skuteczności progra-
mów stażowych.

Dziękujemy również opiekunom stażów – specjalistom i spe-
cjalistom kierującym  pracownikami ze spółek PCC Rokita, 
PCC Exol, PCC MCAA, LabAnalityka i PCC CP Kosmet – 
za zaangażowanie w naukę i wdrażanie stażystów w meandry 
przemysłu chemicznego.

Staże w ramach projektu „ZPR PWr – Zintegrowany Pro-
gram Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” kończą się we 
wrześniu, natomiast studenci będą mogli skorzystać z rocz-
nych staży realizowanych w ramach Grupy PCC w dziale 
technicznym, technologicznym, badań i rozwoju lub kontro-
lingu finansowego.

Izabela Dreja-Dulewska
HR Business Partner

Grupa PCC
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Stażysta technolog w PCC Rokita

Staż oceniam pozytywnie. Tak naprawdę nie ma rzeczy, 
które bym usunął lub dodał. Cały zespół PCC, z którym 
miałem do czynienia, wykazywał duże zainteresowanie. At-
mosfera panująca podczas stażu sprawiała, że z miłą chęcią 
przychodziłem do zakładu. Zarówno opiekun, jak i pracow-
nicy starali się, abym czuł się jak najbardziej komfortowo. 
Z miłą chęcią powtórzyłbym staż, jeżeli byłoby to możliwe. 
W razie jakichkolwiek niepewności mogłem bez problemu 
zapytać lub poradzić się zarówno opiekuna, jak i pracow-
ników kompleksu Fosforu. Przez cały okres stażu wszyscy 
byli skłonni do pomocy, tłumaczyli zwięźle i zrozumiale. 
Podsumowując: dzięki ogromnej wiedzy pracowników wy-
działu FTT-1 oraz FTT-2 mogłem liczyć zawsze na wsparcie 
podczas trwania stażu, nigdy nie zostałem zostawiony bez 
odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. 

Najbardziej w trakcie stażu podobało mi się:

• zaangażowanie zespołu PCC Rokita w przekazaniu

wiedzy studentowi, traktowanie studenta jak członka 
zespołu;

• liczne szkolenia pokazujące możliwości rozwoju 
w grupie PCC
oraz szkolenie z komunikacji w zespole,

• ogromne wsparcie ze strony opiekuna oraz pracowników 
kompleksu Fosforu.

Z miłą chęcią poleciłbym PCC Rokitę jako miejsce stażu/
pracy. Do czynników zachęcających do podjęcia owej de-
cyzji można zaliczyć: duże perspektywy, jakie daje firma, 
przemiłą atmosferę, duże zaangażowanie zespołów. Obec-
ność dużej liczby wyspecjalizowanych wydziałów sprawia, 
że każdy prawdopodobnie znajdzie coś dla siebie. Dodatko-
wo możliwość uczestnictwa w przeróżnych ciekawych szko-
leniach, które rozwijają zarówno wiedzę, jak i umiejętności 
interpersonalne oraz sprawia, że PCC Rokita jest firmą god-
ną polecenia jako miejsce stażu/pracy.

Stażystka w laboratorium analitycznym 
LabAnalityka

Program stażu daje bardzo duże możliwości rozwoju, zdo-
byte umiejętności będą z pewnością przydatne w przyszłej 
karierze zawodowej. Podczas odbywania stażu czułam się 
jak członek zespołu. Zawsze mogłam liczyć na wsparcie  
i pomoc bardziej doświadczonych pracowników. Zadawane 
pytania nie były lekceważone, a problemy, które się pojawi-
ły, były rozwiązywane wspólnie. 

Najbardziej podobało mi się:

• możliwość samodzielnego przeprowadzania analiz;
• uczestnictwo w dodatkowych warsztatach/szkoleniach;
• obsługa różnego rodzaju aparatów.

Grupa PCC jest idealnym miejscem stażu/pracy. Zareko-
mendowałabym ją znajomym ze względu na duże zaintere-
sowanie stażystą, to znaczy dokładne, sprawne pokazanie 
dokumentacji, pomaganie w różnych sytuacjach, cierpliwe 
tłumaczenie, nietraktowanie jak „kula u nogi”. Atmosfe-
ra, która tam panuje, z pewnością zachęca do nawiązania 
współpracy.

Stażystka w laboratorium R&D PCC Rokita

Program stażu jest przemyślany. Jego plan jest różnorodny, 
można się wiele nauczyć. Pozwala nabrać nowych umiejęt-
ności. Liczba godzin jest wystarczająca. Bardzo atrakcyjne 
są warsztaty prowadzone przez dział HR firmy, zwiększyła-
bym ich liczbę. Jedyne, co bym zmieniła, to zmniejszyłabym 
liczbę dokumentów do wypełnienia i przesyłania. Zawsze 
mogłam liczyć na wyjaśnienie danej kwestii, odpowiedź na 
zadane pytanie. Pracownicy nauczyli mnie obsługi wszyst-
kich sprzętów, które posiadają w laboratorium. Z chęcią 
opowiadali o badaniach i projektach, nad którymi teraz pra-
cują. Pokazali mi, jak wygląda praca w dziale R&D, i zawsze 
byli bardzo życzliwi. 

Najbardziej podczas stażu podobało mi się:

• przede wszystkim atmosfera pracy – zespół, do którego
trafiłam,
okazał się bardzo przyjazny, dzięki czemu praca nie była 
dla mnie stresująca;

• możliwość samodzielnej pracy – mogłam sama 
wykonywać 
badania analityczne i wyciągać z nich wnioski;

• możliwość pracy przy pilot plant. 

Zdecydowanie rekomendowałabym podjęcie pracy lub sta-
żu w PCC Rokita ze względu na przyjazną atmosferę pra-
cy, możliwość samodzielnego działania w laboratorium, 
elastyczny czas pracy. Staż daje możliwość rozwijania wielu 
umiejętności, takich jak: dokładność, analityczne myślenie, 
komunikatywność, uważność, organizacja oraz praca w ze-
spole. 

Jak stażyści ocenili staże i zespoły, w których pracowali? 
Poniżej kilka wypowiedzi, którymi podzielili się z nami po zakończeniu stażu:
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Chemia świąt 
Czym pachną święta Bożego 

Narodzenia?

B
oże Narodzenie zbliża się 
wielkimi krokami. Jedni 
z nas już od listopada za-
czynają wyciągać pudła  
z ozdobami świątecznymi, 

a inni denerwują się często powtarza-
nymi reklamami z mikołajem  w tle czy 
też puszczanymi w kółko świątecznymi 
szlagierami w stacjach radiowych. Dla 
większości ludzi obchodzących święta 
Bożego Narodzenia jest to czas, kiedy 
stają się bardziej zabiegani, a przez to 
też nerwowi. 

Świąteczna gorączka wszystkim daje się 
we znaki, ale gdy już poczujemy praw-
dziwy zapach świąt Bożego Narodzenia, 
świat staje się lepszy, piękniejszy…

Skąd tak naprawdę bierze 

się zapach świąt? Co spra-

wia, że fizycznie odczuwa-

my świąteczną atmosferę? 

Dla dociekliwych
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Zapach lasu

Wigilijny karp

Zielona choinka pachnąca jak las… Za-
pach żywiczny, leśny, świąteczny, tak 
bliski i wyczekiwany przez cały rok. Tę 
cudowną charakterystyczną nutę świąt 
Bożego Narodzenia posiadają drzewa 
iglaste, takie jak: sosny, jodły czy świer-
ki. Uwielbianą woń świątecznej choinki 
zawdzięczamy związkowi organiczne-
mu o nazwie α-pinen, występującemu  
w żywicy. Należy on do węglowodorów  
z grupy terpenów. Posiada właściwości 
antybakteryjne i przeciwzapalne. Sku-
tecznie wspomaga układ odpornościowy 
w zapobieganiu powstawania nowotwo-
rów i wpływa na poprawę pamięci. Speł-
nia również rolę skutecznego środka 
owadobójczego.

Nie ma wigilii bez pysznego karpia. 
Smażony, w galarecie lub przyrządzony 
w śmietanie, jest niekwestionowanym 
królem wigilijnej kolacji. Jego charak-
terystyczny, ziemisty zapach zawdzię-
czamy działaniu związku organicznego, 
czyli geosminy. Występuje ona również 
w burakach, a więc w uwielbianym 
przez nas czerwonym barszczu. Co cie-
kawe, zapach tej substancji jest także 
wyczuwalny po obfitym letnim deszczu, 
zwłaszcza po okresie suszy. Człowiek po-
trafi rozpoznać zapach geosminy, nawet 
gdy jej koncentracja wynosi zaledwie 
pięć cząsteczek na bilion. Ten specyficz-
ny zapach można łatwo zniwelować za 
pomocą octu.

Dla dociekliwych
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Cytrynowa nuta
Jeśli owoce w świątecznej diecie, to tyl-
ko cytrusy! Soczysta i pachnąca poma-
rańcza stanowi doskonałą odmianę po 
spożyciu ciężkich i kalorycznych potraw. 
Swój intensywny zapach cytrusy za-
wdzięczają limonenowi należącemu do 
grupy terpenów. To właśnie dzięki temu 
związkowi olejek pozyskiwany ze skórek 
pomarańczy jest substancją łatwopal-
ną. Limonen wspiera nasz organizm  
w obronie przed rozwojem nowotworów. 
Stosuje się go w produkcji żywności, ko-
smetyków, detergentów i farb.

Świąteczne 
przyprawy
Podczas świąt Bożego Narodzenia towa-
rzyszy nam również zapach goździków. 
Ich specyficzną woń odczuwamy dzięki 
substancji o nazwie eugenol. Należy on 
do grupy terpenoidów stanowiących po-
chodne terpenów. Te z kolei znajdują się 
w składzie terpentyny. Eugenol występu-
je w postaci cieczy o oleistej konsystencji. 
Charakteryzuje się nie tylko specyficz-
nym zapachem, ale także właściwościa-
mi znieczulającymi i antyseptycznymi. 
Dlatego też stosuje się go w stomatologii. 
W połączeniu z cynkiem tworzy pastę do 
wypełniania kanałów zębowych. Nadaje 
się również do ich odkażania.

Cynamal, czyli aldehyd cynamonowy, to 
kluczowy składnik znanego nam dosko-
nale cynamonu. Również jego zapach 
jest charakterystyczny dla świątecznej 

kuchni. Oprócz właściwości antybakte-
ryjnych cynamon jest bardzo dobrym 
stymulatorem lipidowego metabolizmu. 
Wspiera spalanie tkanki tłuszczowej, 

tym samym pomagając w walce z nad-
wagą. Przyprawa w sam raz na świątecz-
ny stół!
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Bożonarodzeniowe 
słodkości
Kto z nas nie lubi deserów waniliowych 
i wypieków świątecznych pachnących 
wanilią? Pamiętajmy, że wanilię zawiera 
cukier waniliowy, natomiast powszech-
ny cukier wanilinowy ma w składzie 
wanilinę. Wanilina jest jednym ze związ-
ków zapachowych zawartych w wanilii. 
Oprócz zapachu i smaku wanilia wyka-
zuje dobroczynne działanie zdrowotne. 
Działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, 
reguluje metabolizm, a także łagodzi 
bóle reumatyczne i zwyrodnieniowe. 

Wśród bożonarodzeniowych smaków 
znajdziemy także aromatyczny marce-
pan. Marcepan to nic innego jak słodka 
masa cukiernicza, którą uzyskuje się  
z prażonych migdałów, cukru i migda-
łowego olejku. Swój smak i aromat mar-
cepan zawdzięcza aldehydowi benzo-

Boże Narodzenie to jedno z najbar-
dziej uroczystych świąt. Bez względu na 
światopogląd chętnie dajemy się porwać 
magii świętowania. Każdy z nas robi to 
na swój sposób. Jedni stawiają na bo-
gate, bożonarodzeniowe menu, a inni 
z wielkim zaangażowaniem polują na 
idealną choinkę oraz ozdabiają domy 
niezliczoną ilością lampek. Jeszcze inna 
grupa nie może doczekać się prezentów 
i sami czerpią ogromną radość z obdaro-
wywania nimi swoich bliskich. 

Jedno jest pewne – świąteczna chemia 
działa! Pomaga nam i obdarowuje tym, 
co najlepsze. Bądźmy razem w te święta!
 

Beata Gruś
Manager Działu Marketingu

Grupa PCC

esowemu, który powstaje z amigdaliny 
zawartej w gorzkich migdałach. Jest to 
najprostszy aldehyd zapachowy znajdu-
jący zastosowanie w farmacji, a także  

w produkcji perfum i barwników. Tań-
szym substytutem marcepanu jest per-
cepan zawierający zmielone jądra pestek 
moreli lub brzoskwini oraz cukier
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Magiczny świat zapachów...
Olejki eteryczne 
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Zdrowy człowiek wykonuje w ciągu jed-
nej dobry około 23 tysięcy oddechów. 
Wraz z powietrzem do naszego układu 
oddechowego przedostają się między 
innymi substancje zapachowe. Poprzez 
zmysł węchu odczytujemy i interpretu-
jemy otoczenie, w którym przebywamy. 
Zapachy potrafią też przywoływać wspo-

mnienia z dawnych lat, a nawet towa-
rzyszące im pozytywne lub negatywne 
emocje. Aromaty są więc z nami przez 
całe życie. Zarówno te najpiękniejsze, 
jak i te mniej przyjemne wpływają na 
nasze uczucia, komfort życia, a nawet 
na podejmowanie różnych codziennych 
decyzji. 

Zapach (łac. olfactus) to zdolność pier-
wiastków, związków chemicznych oraz 
ich mieszanin (odorantów) do pobudza-
nia narządu węchu za pośrednictwem 
bodźców wywołujących określone wra-
żenia. 

Inaczej mówiąc: zapach jest wrażeniem 
węchowym odbieranym wskutek działa-
nia chemicznego bodźca. Zapach często 
identyfikujemy z przyjemną wonią (np. 
olejków eterycznych). Wyrazu tego uży-
wa się jednak również w odniesieniu do 
nieprzyjemnej czy obojętnej woni. 

Zapachy oprócz zdolności do odczuwa-
nia przez człowieka określonych woni 

mogą wspomagać zdrowie poprzez od-
działywanie terapeutyczne. Dziedzina 
medycyny naturalnej wykorzystująca te-
rapeutyczne działanie roślin zwana jest 
aromaterapią. 

Kluczową rolę odgrywają tu olejki ete-
ryczne zawierające substancje czynne 
pochodzące z kwiatów, liści, korzeni, 
nasion czy kory. Olejki te stosuje się  
w formie inhalacji dróg oddechowych 
lub w postaci preparatów nanoszonych 
na skórę podczas masażu, kąpieli czy in-
nych zabiegów kosmetycznych.

Węch jest najczulszym spośród ludzkich 
zmysłów. Dzięki niemu człowiek odbie-
ra zapachy, które potrafi rejestrować 
nawet nieświadomie. Zapachy potrafią 
w znacznym stopniu wpływać na samo-
poczucie i zachowanie ludzi. Wspomina 
o tym Biblia, Koran, egipskie papirusy 
czy starożytne księgi indyjskie. Liczne 
wzmianki na temat zapachów świadczą 
o tym, jak ważną rolę pełniły one na 
przestrzeni wieków.

Zapachy wyczuwamy wskutek wdycha-
nia powietrza, w którym występuje jed-
na lub więcej wonnych substancji. Aby 
skutecznie poczuć zapach, zawartość 
substancji zapachowej w powietrzu musi 
być wyższa od jej stężenia minimalnego. 

Poza tym pierwiastek lub związek che-
miczny jest wonny wówczas, gdy wy-
kazuje określoną lotność oraz wysoką 
prężność pary. Powinien też charakte-
ryzować się zdolnością do przenikania 
przez błonę śluzową narządu węchu, 
a także do tworzenia specjalnych kom-
pleksów w połączeniu z białkami recep-
torowymi, umiejscowionymi w błonie 
komórek węchowych nabłonka. Komór-
ki te transportują informację o odebra-
niu bodźca do węchomózgowia i dalej 
– do wyższych struktur centralnego 
układu nerwowego.

Czym są zapachy i jak je odczuwamy?

Dlaczego czujemy zapachy?

Czym zatem jest zapach?
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Według naukowców człowiek potrafi 
rozróżnić kilka milionów kolorów i pra-
wie pół miliona różnych tonów, ale licz-
ba rozróżnialnych bodźców węchowych 
nie została dokładnie zbadana. Według 
dostępnej literatury ludzie rozróżniają 
około 10 tysięcy zapachów. Nie zostało 
to jednak nigdy potwierdzone empirycz-
nie. 

C. Bushdid wraz z zespołem innych 
naukowców przeprowadził badania psy-
chofizyczne polegające na określeniu 
rozdzielczości ludzkiego zmysłu węchu. 

Testował zdolność ludzi do rozróżniania 
mieszanek zapachowych o różnej liczbie 
wspólnych składników. Wyniki testów 
okazały się spektakularne, ponieważ 
wskazały, że ludzie potrafią rozróżnić co 
najmniej jeden bilion bodźców zapacho-
wych. To znacznie więcej niż poprzednie 
szacunki. Można z tego wnioskować, że 
ludzki system węchowy, z setkami róż-
nych receptorów węchowych, znacznie 
przewyższa inne zmysły pod względem 
liczby fizycznie różnych bodźców, które 
może rozróżniać

Olejki eteryczne, nazywane często 
„płynnym złotem”, to grupa związ-
ków chemicznych stanowiących źródło 
intensywnych i specyficznych zapa-
chów. Substancje te wykorzystywane są  
w produkcji różnego rodzaju wyrobów, 
do których należą między innymi:

perfumy, wody toaletowe,  
dezodoranty; 

kosmetyki białe i kolorowe; 

kosmetyki z grupy środków higieny 
osobistej; 

kosmetyki i akcesoria 
samochodowe; 

odświeżacze powietrza;

detergenty; 

świece zapachowe; 

aromaty i artykuły spożywcze; 

preparaty farmaceutyczne; 

pasze i artykuły dla zwierząt; 

preparaty rolnicze.

Olejki eteryczne są wonnymi mieszani-
nami organicznych związków chemicz-
nych. Występują one w postaci oleistej, 
zwykle bezbarwnej cieczy. W zależności 

od rodzaju i pochodzenia mogą przybie-
rać kolor zielony, niebieski i brunatny. 
Cechują się niższą gęstością w porów-
naniu do gęstości wody, dlatego też 
praktycznie się w niej nie rozpuszczają. 
Bardzo dobrą rozpuszczalność wykazu-
ją natomiast w takich substancjach, jak: 
alkohol etylowy, eter, chloroform, woski 
i tłuszcze, oleje roślinne i mineralne,  
a także inne związki eteryczne. 

Olejki eteryczne powstają jako silnie 
skoncentrowane ekstrakty pozyskiwane 
z różnych części roślin (nasion, kwiatów, 
łodyg, liści, korzeni). W wyniku ich prze-
tworzenia powstają intensywnie aroma-
tyczne lotne substancje. Roślinne mole-
kuły zapachowe oprócz swoich wonnych 
walorów uczestniczą w licznych proce-
sach biochemicznych jako cząstki trans-
portujące i regulujące. Do ich funkcji na-
leży także ochrona przed szkodnikami  
i patogenami chorobotwórczymi. 

Nie do przecenienia jest ponadto ich 
udział w procesie zapylania kwiatów 
przez owady. Zawartość substancji za-
pachowych w roślinach zmienia się  
w zależności od wielu różnych czynni-
ków zewnętrznych. Ich ilość może zmie-
nić się nawet na przestrzeni jednego 
dnia. 

Ile bodźców zapachowych jest w stanie rozróżnić człowiek?

Ile bodźców zapachowych jest w stanie rozróżnić człowiek?
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Źródłem pozyskiwania olejków eterycz-
nych są praktycznie wszystkie rośliny 
występujące w przyrodzie. Jednak tyl-
ko w niektórych występuje duża liczba 
związków zapachowych. Z tego powodu 
nazywa się je roślinami olejkowymi. Na-
leżą one głównie do rodzin, takich jak: 
baldaszkowate, sosnowate, wargowe, ró-
żowate i rutowate. 

Zależnie od rodzaju surowca konkretne 
rodzaje olejków eterycznych pozyskuje 
się przy użyciu różnych metod i proce-
sów. Najważniejsze z nich zostały opisa-
ne poniżej. Warto wiedzieć, że metoda 
pozyskiwania bezpośrednio wpływa na 
ostateczne właściwości olejku. 

Destylacja

Destylacja jest jedną z najpopularniej-
szych metod pozyskiwania olejków ete-
rycznych na dużą skalę. Najprościej mó-
wiąc: destylacja polega na przemianie 
cieczy w stan pary, a w kolejnym etapie 
na jej skropleniu. 

Proces destylacji można przeprowadzić 
za pomocą trzech następujących metod:
 

Destylacja parą wodną – polega 
na zagotowaniu wody, a następnie 
przepuszczeniu powstałej pary przez 
części roślin oraz płatki kwiatów.  
W kolejnym etapie para wodna wraz 
z lotnymi cząsteczkami zapacho-
wymi poddawana jest skropleniu. 
Wówczas olejki zapachowe nieroz-
puszczalne w wodzie podlegają odse-
parowaniu od skroplonej wody. 

Metoda destylacji parą wodną stoso-
wana jest do pozyskiwania olejków 
eterycznych z płatków kwiatowych, 
liści i łodyg roślin o wysokiej odpor-
ności na wysokie temperatury.

Destylacja sucha – jest podob-
nym procesem, ale bez udziału pary 
wodnej. Polega na podgrzaniu su-
rowca, z którego ma być izolowany 
olejek eteryczny, co w efekcie pozwa-
la na uzyskanie różnorodnych nut 
zapachowych.

Frakcjonowanie – jest dodatko-
wym etapem procesu destylacji. Po-
lega na wyodrębnieniu składników 
mieszaniny, której określona ilość 
rozdziela się na mniejsze frakcje. 
Następnie nadaje się jej określone 
właściwości według konkretnych 
wytycznych. Metoda ta umożliwia 
wyodrębnienie konkretnych molekuł 
zapachowych wpływających na zmo-
dyfikowanie cech olejku eterycznego.

Wytłaczanie

Wytłaczanie jest metodą stosowaną  
w produkcji olejków eterycznych ze 
skórek owoców cytrusowych. Olejki wy-
odrębnia się ręcznie albo mechanicznie 
za pomocą specjalnych pras. Skórki owo-
ców cytrusowych poddawane są odwi-
rowaniu lub też wyciskaniu na zimno.  
W ten sposób uzyskuje się niezwykle 
wonne olejki bergamotowe, cytrynowe 
lub pomarańczowe. 

Sposoby pozyskiwania olejków eterycznych
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Ekstrakcja rozpuszczalnikami  
organicznymi

Ekstrakcja to metoda, która przebiega 
przy udziale różnych związków chemicz-
nych z grupy organicznych rozpusz-
czalników. W tej metodzie zastosowany 
rozpuszczalnik wiąże chemicznie dany 
olejek eteryczny pochodzący z materia-
łu roślinnego zanurzonego w substancji 
chemicznej. 

W następnym kroku olejek oddziela się 
od rozpuszczalnika. Tutaj jednak istnie-
je prawdopodobieństwo, że pewna ilość 
rozpuszczalnika pozostanie w składzie 
olejku eterycznego. Dlatego też olejków 
pozyskiwanych metodą ekstrakcji nie 
stosuje się w aromaterapii. Tego tupu 
substancje zapachowe są dedykowane 
głównie do produkcji perfum. 

Metoda enfleurage – absorpcja 

Metoda enfleurage, nazywana często 
absorpcją, jest rzadko stosowanym  
i dość złożonym sposobem pozyskiwa-
nia substancji zapachowych. Dzięki tej 

metodzie wytwarza się olejki eteryczne  
z płatków kwiatowych. 

Polega ona na naniesieniu tłuszczu na 
specjalne płyty, na których umieszcza 
się płatki kwiatowe. Tłuszcz rozpuszcza 
i wiąże olejki eteryczne zawarte w kwia-
tach. Kolejnym etapem jest oddzielenie 
olejku od tłuszczu. Jest to możliwe dzię-
ki użyciu alkoholu. 

Maceracja 

Maceracja jest metodą podobną do ab-
sorbcji. Wymaga ona jednak użycia wy-
sokiej temperatury. Materiał roślinny 
moczy się w zbiornikach wypełnionych 
płynnym tłuszczem. Zbiorniki te z kolei 
umieszcza się w wodnej kąpieli podgrza-
nej do temperatury 50–70°C. Proces ten 
powinien trwać dwie doby. 

W ten sposób uzyskuje się półprodukt 
nazywany konkretem. Rozpuszcza się go 
w alkoholu, który spełnia zadanie nośni-
ka związków zapachowych. 

W produkcji przemysłowej do mieszanki 
kwiatów i tłuszczu dodawane są związ-
ki chemiczne rozpuszczające zbędne 
cząsteczki roślinne. Ich zadaniem jest 
również zapobieganie rozwarstwianiu 
się półproduktu, co wpływa na wysoką 
klarowność uzyskanej cieczy. 

Jak widać, metody pozyskiwania olej-
ków są różne i zależą od materiału 
roślinnego, skali produkcji czy prze-
znaczenia. Warto pamiętać, że olejki ete-
ryczne mogą przenikać do organizmu 
podczas oddychania lub przez skórę. 
Posiadają lecznicze i odprężające wła-
ściwości, ale nie należy przesadzać z ich 
stosowaniem. Olejki eteryczne używane  
w nadmiarze mogą bowiem powodować 
podrażnienia skóry lub wywołać inne 
niepożądane reakcje organizmu.
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Wybór metody ekstrakcji jest bardzo 
istotny z punktu widzenia sposobu dzia-
łania i przeznaczenia substancji eterycz-
nych. W związku z tym wyróżniamy na-
stępujące grupy związków chemicznych, 
na bazie których wytwarzane są olejki:
  

monoterpeny – to silnie skoncen-
trowane związki charakteryzujące 
się antyseptycznym, antywirusowym 
oraz bakteriobójczym działaniem. 
Niewłaściwie ich wykorzystanie 
może prowadzić do poważnych po-
drażnień skóry. Najbardziej znana 
substancja zapachowa zawierająca te 
związki to olejek sosnowy;

estry – sprawiają, że olejki ete-
ryczne cechują się zwykle bardzo 
przyjemną wonią. Warunkują one 
działanie kojące i uspokajające, dzia-
łają również grzybobójczo. Najpo-
pularniejsze olejki wytwarzane przy 
udziale estrów to olejek bergamoto-
wy, lawendowy i szałwiowy;

aldehydy – to substancje charakte-
ryzujące się doskonałym działaniem 
antyseptycznym i uspokajającym. 
Do grupy olejków wytwarzanych 
z ich udziałem należy olejek cytrone-
lowy i olejek melisowy;

ketony – są związkami o właściwo-
ściach stymulujących przekrwienie 
skóry. W grupie tej mogą występo-
wać także substancje toksyczne. Do 
powszechnie stosowanych wonnych 
olejków opartych na ketonach nale-
żą między innymi olejek hypozowy, 
szałwiowy i koperkowy;

alkohole – to związki o doskona-
łych właściwościach antybakteryj-
nych i antywirusowych. Popularne 
substancje zapachowe zawierające 
alkohole to olejek różany oraz gera-
niowy;

fenole – substancje o mocnym dzia-
łaniu bakteriobójczym, a jednocze-
śnie drażniącym. Podczas stosowa-
nia tych związków należy zachować 
ostrożność. Przy ich pomocy wytwa-
rzane są olejki tymiankowy, oregano 
i goździkowy;

tlenki – to związki działające wy-
krztuśnie i bakteriobójczo. W skła-
dzie substancji zapachowych wy-
kazują doskonałe efekty w leczeniu 
chorób układu oddechowego. Olejki 
wytwarzane z ich udziałem to roz-
marynowy i pozyskiwany z drzewa 
herbacianego.

Warto zaznaczyć, że olejki eteryczne są 
bardzo wrażliwe na promieniowanie UV 
oraz niskie i wysokie temperatury. Są to 
zwykle substancje, które łatwo rozpusz-
czają się w alkoholach i olejach. Trudno 
rozpuszczają się w wodzie, tworząc krót-
kotrwałe zawiesiny. 

Wysoką jakość olejków determinuje 
przede wszystkim jakość materiału ro-
ślinnego. Warto zadbać więc o to, by 
pochodził on z ekologicznych, zrówno-
ważonych źródeł.

Popularne grupy olejków eterycznych 
w zależności od metody ekstrakcji
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Podstawowym atutem olejków eterycz-
nych jest zapach. Czy jest to jednak naj-
ważniejsza cecha? Oczywiście związki 
zapachowe nadają produktom określo-
ną woń, ale mogą także pełnić ważną 
rolę terapeutyczną w leczeniu różnych 
schorzeń. Poniżej kilka przykładów: 

olejek paczuli zapobiega starze-
niu skóry pod wpływem promienio-
wania UV; 

olejki z drzewa herbaciane-
go, lawendowy czy copaiba leczą 
trądzik i zapobiegają powstawaniu 
wykwitów skórnych;

olejek mirrowy (mirra) wykazuje 
kojące działanie na skórę wrażliwą; 

olejek sandałowy zapobiega 
powstawaniu zmarszczek, wygładza 
i ujędrnia skórę, zapobiega powsta-
waniu zmian skórnych; 

olejek lawendowy uelastycznia, 
ujędrnia i wygładza skórę, działa 
kojąco i odprężająco, łagodzi i niwe-
luje wykwity skórne;

olejki rozmarynowy, miętowy 
i goździkowy wspomagają porost 
włosów oraz wpływają na ich mięk-
kość i sprężystość. 

Powyższe przykłady to tylko niektóre 
spośród długiej listy dobroczynnych 
właściwości olejków eterycznych. Jed-
nak walory zapachowe i terapeutyczne 
nie powinny przesłaniać kwestii bezpie-
czeństwa ich stosowania. Kluczowa jest 
tutaj sprawa doboru optymalnych stę-
żeń związków zapachowych. Należy je 
dobierać i dozować z rozwagą, ponieważ 
niektóre z nich potrafią być alergenne 
lub fototoksyczne.

poprawiają kondycję skóry – dzia-
łają ujędrniająco, rozjaśniająco, 
wygładzająco; 

łagodzą i niwelują alergie i choroby 
skóry (łuszczyca, grzybica, egzemy); 

goją poparzenia; 

przyspieszają gojenie ran;

stymulują skórę (usuwają toksyny, 
złuszczają naskórek); 

działają odprężająco i kojąco po-
przez zmysł węchu. 

Dobrej jakości olejki eteryczne są feno-
menalną skarbnicą drogocennych skład-
ników pochodzenia roślinnego. Wyko-
rzystuje się je nie tylko w kosmetyce, ale 
także w produkcji świec, wyrobów spo-
żywczych, tekstyliów, detergentów, pasz, 
leków i wielu innych produktów.

Olejki eteryczne w branży kosmetycznej 
pełnią bardzo istotną rolę nie tylko dzię-
ki walorom zapachowym, ale także ze 
względu na zdolność przenikania przez 
skórę. Związki te dzięki swoim właściwo-
ściom działają na organizm człowieka w 
różny sposób. Skutecznie wzmacniają 
skórę, mają zdolności uspokajające lub 
pobudzające. 

Zastosowanie olejków eterycznych  
w kosmetyce jest nie do przecenienia. 
Wykorzystuje się je w aromaterapii jako 
odpowiednio spreparowane mieszanki 

zapachowe. Olejkami nasącza się kosme-
tyczne chusteczki zapachowe, ale przede 
wszystkim stosuje się je do produkcji 
perfum, dezodorantów, kremów, balsa-
mów, środków higieny osobistej, takich 
jak: mydła, szampony, żele pod prysznic 
czy preparaty fryzjerskie. 

Olejki eteryczne przynoszą także dosko-
nałe efekty aromaterapeutyczne. Dosko-
nale sprawdzają się podczas zabiegów 
SPA & Wellnes (masaże, maski, zabiegi 
kosmetyczne, inhalacje, kompresy, sau-
ny).

Zastosowanie i działanie olejków eterycznych 

Jakie działanie mają olejki eteryczne?

Przykłady działania olejków eterycznych w kosmetykach 
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Jak już wspomniano, pomimo natu-
ralnego pochodzenia olejków eterycz-
nych należy stosować je z zachowaniem 
ostrożności. Jest to specyficzna grupa 
składników kosmetycznych, które w du-
żym stężeniu mogą działać toksycznie, 
fotouczulająco lub alergennie. 

W branży kosmetycznej i perfumeryjnej 
funkcjonują tak zwane limity dermal-
ne (dermal limit), które można znaleźć 
na stronie internetowej Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Substancji Za-
pachowych IFRA (The International 
Fragrance Association). Celem tej orga-
nizacji jest promowanie i zapewnianie 

bezpieczeństwa w zakresie stosowania 
związków zapachowych w kosmetykach, 
a także w detergentach, artykułach hi-
gienicznych, zabawkach i wielu innych 
produktach codziennego użytku. 

IFRA publikuje zbiór standardów regu-
lujących stosowanie substancji zapacho-
wych. Ich bezpieczeństwo w pierwszej 
kolejności ocenia organizacja RIFM 
(Research Institute for Fragrance Ma-
terials). Zespół ekspertów RIFM składa 
się z wysokiej klasy specjalistów w zakre-
sie dermatologii, patologii, toksykologii 
oraz naukowców i praktyków związa-
nych z obszarem ochrony środowiska. 

Członkowie IFRA mają obowiązek prze-
strzegać standardów oraz Kodeksu Po-
stępowania RIFM zawierającego zasady 
produkcji i postępowania z substancjami 
zapachowymi. Warto wiedzieć, że 90% 
producentów zapachów działających na 
całym świecie należy do stowarzyszenia 
IFRA. 

Oprócz standardów i wytycznych IFRA 
przepisy dotyczące produkcji i stoso-
wania związków zapachowych reguluje 
Unia Europejska, opisując je w różnych 
publikacjach. Najważniejszą z nich jest 
Essential Oils Safety Tisseranda i Youn-
ga.

Bezpieczeństwo 
stosowania olejków 
eterycznych w kosmetykach 

Limity dermalne to maksymalne do-
puszczone dawki substancji zapewnia-
jące bezpieczeństwo stosowania przez 
ludzi. Limity dermalne sprawiają, że 
do sprzedaży dopuszczane są jedynie 
produkty zawierające określone stężenia 
związków chemicznych, które w wyż-
szych dawkach niż zalecane mogą wywo-
ływać podrażnienia, odczyny alergiczne 

i inne problemy zdrowotne. Limity doty-
czą między innymi olejków eterycznych, 
które zawierają w składzie związki uzna-
wane na szkodliwe dla zdrowia (substan-
cje toksyczne, fototoksyczne, rakotwór-
cze i tym podobne). 

Producenci kosmetyków oferujący swoje 
produkty na terenie UE oraz w krajach 

respektujących jej dyrektywy (Brazylia, 
Chiny), są zobligowani do restrykcyj-
nego przestrzegania przepisów dotyczą-
cych limitów dermalnych.

Zgodnie z treścią dyrektywy EU Cosme-
tics Regulations 1223/2009 producenci 
kosmetyków mają obowiązek ujawniać 
na etykietach nazwy alergizujących sub-
stancji zapachowych występujących w 
składzie produktu. Obecnie zarejestro-
wano 26 takich substancji, w przypadku 
gdy ich zawartość w kosmetyku wynosi 
powyżej 0,001% w produkcie pozostają-

cym na skórze oraz 0,01% w produkcie 
zmywalnym.

Obecnie na rynku funkcjonuje około 
trzech tysięcy substancji zapachowych. 
Są one stosowane zarówno w produk-
tach kosmetycznych, jak i w detergen-
tach, ale także w środkach czystości, 
odświeżaczach powietrza, środkach hi-

gienicznych czy też zabawkach. Przez 
powszechne stosowanie związków zapa-
chowych ekspozycja ludzi na ich działa-
nie jest zwiększona. Dlatego też rośnie 
ryzyko występowania reakcji alergicz-
nych i podrażnień skóry.

Co to są limity dermalne i dlaczego są one tak ważne?

Obowiązki producentów kosmetyków 
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Powszechnie wiadomo, że „truciznę czy-
ni dawka”. Kluczową zasadą w przypad-
ku używania olejków eterycznych jest 
więc umiar. Związki zapachowe stoso-
wane w odpowiednich stężeniach są bez-
pieczne i wykazują terapeutyczne oraz 
zdrowotne działanie. Należy jednak pa-
miętać, że nadużywanie silnie skoncen-
trowanych ekstraktów może skutkować 
wykształceniem alergii lub innymi pro-
blemami skórnymi. 

Aby bezpiecznie stosować olejki 
eteryczne, należy przestrzegać 
następujących zasad: 

olejki eteryczne nie nadają się do 
spożycia. Przyjmowanie ich do-
ustnie może spowodować oparze-
nia jamy ustnej, języka, przełyku  
i narządów wewnętrznych;

nie należy aplikować skoncentrowa-
nego olejku eterycznego bezpośred-
nio na skórę. Przed zastosowaniem 
trzeba rozcieńczać koncentrat ete-
ryczny w oleju bazowym;

olejki eteryczne należy przechowy-
wać z dala od dzieci;

olejki najlepiej przechowuje się  
w szczelnych, szklanych naczyniach 
o ciemnym zabarwieniu z dala od 
światła słonecznego; 

olejki eteryczne zawarte w każdym 
kosmetyku muszą być odpowiednio 
rozcieńczone. Dotyczy to również 
kosmetyków wytwarzanych w wa-
runkach domowych na własny uży-
tek. Związki eteryczne to substancje 
nierozpuszczalne w wodzie, occie, al-
koholu 40% i glicerynie. Rozpuszczą 
się natomiast w substancjach, takich 
jak: spirytus lub alkohol perfume-
ryjny, tłuszcze, niektóre emulsje ko-
smetyczne, solubilizatory (mgiełki, 
spraye, płyny micelarne) i surfaktan-
ty (mydła, szampony, żele). 

Lista 26 substancji zapachowych, które 
zostały uznane przez UE za związki 
alergizujące, obejmuje następujące 
pozycje (według nazewnictwa INCI): 

1. Amyl cinnamal
2. Benzyl alcohol
3. Cinnamyl alcohol
4. Citral
5. Eugenol
6. Hydroxycitronellal
7. Isoeugenol
8. Amylcinnamyl alcohol
9. Benzyl salicylate
10. Cinnamal
11. Coumarin
12. Geraniol
13. Hydroxyisohexyl 

3-cyclohexene carboxaldehyde
14. Anise alcohol

15. Benzyl cinnamate
16. Farnesol
17. Butylphenyl methylpropional
18. Linalool
19. Benzyl benzoate
20. Citronellol
21. Hexyl cinnamal
22. Limonene,
23. Methyl 2-octynoate
24. alpha-Isomethyl ionone
25. Evernia prunastri ex tract
26. Evernia furfuracea extract. 

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że 
na powyższą listę w przyszłości trafią 
kolejne substancje zapachowe, nad któ-
rych bezpieczeństwem pieczę sprawuje 
unijna jednostka o nazwie Scientific 
Committee on Consumer Safety.

Jak bezpiecznie stosować olejki eteryczne? 

Lista alergizujących substancji zapachowych
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Olejki eteryczne zabronione w UE

Oprócz wytycznych organizacji IFRA 
producenci kosmetyków mają obo-
wiązek kontrolowania składu zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, 
dotyczącego produktów kosmetycznych. 
Dyrektywa ta wręcz zakazuje wykorzy-
stywania określonych olejków eterycz-
nych i innych substancji uzyskiwanych  
z roślin aromatycznych.

Należą do nich między innymi: 

aminek większy (Ammi majus L.) 
i jego preparaty galenowe (w tym 
również olejek eteryczny); 

toina konopiowata (Apocynum 
cannabinum L.) i jej pochodne;

komosa piżmowa (Chenopodium 
ambrosioides L.) – olejek eteryczny;

rybitrutka indyjska (Anamirta coc-
culus) – przetwory z owocu;

wymiotnica prawdziwa (Cephaelis 
ipecacuanha Brot.) oraz inne gatun-
ki z rodzaju Cephaelis (korzenie, 
proszek i przetwory z nich);

stroiczka wzdęta (Lobelia inflata L.) 
i jej preparaty;

laurowiśnia wschodnia (Prunus 
lauroceraseus L.) i jej pochodne;

jałowiec sawina (Juniperus sabi-
na L.) – liście, ekstrakt oraz inne 
preparaty;

sabadyla lekarska (Schoenocaulon 
officinale Lind) – nasiona i prepa-
raty;

złocień biały (Pyrethrum album L.) 
– surowiec i preparaty;
wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis 
L.) – olej z nasion;

oman wielki (Inula helenium L.) – 
przetwory;

figa pospolita (Ficus carica L.) – 
absolut z liścia;

werbena cytrynowa (Lippia citrio-
dora Kunth.) – przetwory inne niż 
absolut;

kost (Saussurea lappa Clarke) – 
olejek.

Oprócz powyższych pozycji restrykcyjne 
ograniczenia stosuje się także do innych 
olejków eterycznych i ekstraktów roślin-
nych. Przykładem mogą być następujące 
wytyczne: 

ekstrakty i olejki eteryczne uzy-
skiwane z takich roślin, jak: jodła 
pospolita, jodła syberyjska, jodła 
biała, jodła balsamiczna, sosna ko-
sodrzewina, sosna zwyczajna, sosna 
czarna, sosna długoigielna, sosna 
nadmorska, sosna limba  
i inne sosny, świerk czarny, żywot-
nik zachodni, cedr atlaski, cyprys 
wiecznie zielony i terpentyna, 
muszą charakteryzować się liczbą 
nadtlenkową wynoszącą poniżej  
10 mmoli/l;

dopuszczalna norma stosowania 
ekstraktów i destylatów balsamu 
peruwiańskiego wynosi 0,4%;

dopuszczalna norma olejku  
i ekstraktów z kminu rzymskiego  
w produktach niespłukiwanych 
wynosi 0,4%; 

olejku i ekstraktów ze styraksu 
(Liquidambar orientalis i Liquidam-
brar styraciflua) nie należy stosować 
w dawce powyższej 0,6%;

olejku i ekstraktu z żywicy opopo-
naks nie należy stosować w dawce 
większej niż 0,6%;

żywica z gatunku opoponax  
chironium może być stosowana 
w stężeniu nie większym niż 0,6%;

absolut werbeny cytrynowej (Lippia 
citriodora Kunth.) nie może być 
stosowany w stężeniu wyższym niż 
0,2%.

Tematyka związana z olejkami eterycz-
nymi jest dość obszerna. Z reguły są to 
substancje o wyjątkowo skomplikowa-
nym składzie chemicznym. Chociaż sta-
nowią ogromne dobrodziejstwo natury, 
w nadmiarze mogą wykazywać szkodli-
we działanie. Jeśli jednak stosujemy je  
z rozwagą, możemy czerpać z ich właści-
wości wiele korzyści. Nie bez przyczyny 
ludzie wykorzystują olejki eteryczne już 
od ponad pięciu tysięcy lat. Zarówno 
Egipcjanki, jak i Greczynki stosowały je 
jako perfumy i afrodyzjaki. Co więcej, 
związków tych używano w starożytnym 
Egipcie do balsamowania ciał zmarłych. 
Dziś olejki eteryczne znów przeżywają 
swój renesans. Magiczną moc doceni 
każdy, kto chociaż raz spróbował ich ko-
jącego działania.

Beata Gruś
Manager Działu Marketingu

Grupa PCC
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Odwiedził nas 

święty Mikołaj

D
zieci i ich rodzice mogli uczestniczyć w dwóch 
spektaklach. Pierwszy opowiadał historię  
„O Złotym Dzwonku Świętego Mikołaja”, 
który sprawił, że wszystkie dzieci mogły otrzy-
mać prezenty. Drugi skierowany do starszych 

dzieci pt. „Piękny dzień” opowiadał  historię starszego 
pana, który stracił swoich wszystkich przyjaciół (zwierząt-
ka), ale dzięki napotkanym życzliwym osobom- wszystkich 
udało mu się odzyskać.

Dwa spektakle zostały bardzo mile przyjęte przez naszych 
najmłodszych widzów, a na końcu każdego spektaklu po-
jawił się Święty Mikołaj który rozdał wszystkim dzieciom 
prezenty.

Dziękujemy za udział w przedstawieniach.

Maciej Trubisz
Redakcja

Blisko 300 dzieci wraz z opiekunami wzięło 

udział w zorganizowanych dla dzieci Miko-

łajkach w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury. 
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W 
tegorocznym konkursie 
bożonarodzeniowym 
zgłoszonych zostało 
420 prac. Tematem 
przewodnim była kar-

ta świąteczna. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu! Wszystkie zgło-
szone prace konkursowe zostały nagro-
dzone, a nagroda główna w wysokości 
1000 zł trafiła do Pani Agnieszki ze spół-
ki LabAnalityka.

Maciej Trubisz
Redakcja

Konkurs świąteczny
dla pracowników

I miejsce
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