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Ενεργά συστατικά ωφέλιμα για την υγεία της επιδερμίδας

Η κοσμητολογία, σαν μία ενεργός επιστήμη η οποία 
ασχολείται με την προστασία και την υγεία της 
επιδερμίδας, εξελίσσεται μέρα με τη μέρα (νέα 

ενεργά συστατικά, νέοι τρόποι λήψης πρώτων υλών, 
νέες αναλυτικές μεθοδολογίες, νέες εναλλακτικές μέ-
θοδοι για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας κ.λπ.)

Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία των καλλυντικών 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων καταβάλλει με-
γάλες προσπάθειες για την καθιέρωση μιας διεθνούς ονο-
ματολογίας των κοσμητολογικών συστατικών (INCI) όσο το 
δυνατόν πιο απλή, η οποία διαρκώς επεκτείνεται από την 
εμφάνιση νέων παραγόντων και επίσης προσπαθεί να συ-
γκλίνει με την αμερικανική ονοματολογία (CTFA).

Για τους δύο αυτούς λόγους, δημοσιεύεται αυτό το τμή-
μα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, με σκοπό να συγκεντρώ-
σει ορισμένα κοσμητολογικά συστατικά τα οποία έχουν 
ανανεωθεί και αντικατοπτρίζουν τη νέα ενοποιημένη ο-
νοματολογία.

Περιγραφή ορισμένων τύπων εκχυλισμάτων 
και ενεργών συστατικών

Είναι δύσκολο να εγκατασταθεί ένα δομικό σύστημα για 
την κατηγοριοποίηση των βασικών ενεργών συστατικών 
που χρησιμοποιούνται σήμερα στην κοσμητολογία.

Κατά μία γενική έννοια, ανάλογα με τη μέθοδο που χρη-
σιμοποιείται για το εκχύλισμα των βασικών ενεργών συ-
στατικών των φυτών, αυτά μπορούν να κατηγοριοποιη-
θούν ως εξής:

Ι. φυτικά Έλαια
Τα φυτά σχεδόν πάντα περιέχουν ποικίλες ποσότητες λι-

πιδίων και σε ορισμένους τύπους, κυρίως σε εκείνα που 
παράγουν ελαιώδεις σπόρους, είναι δυνατό να υπάρχουν 
μεγάλες ποσότητες ελαίου. Αυτά έχουν υγρή συνοχή και 
αποτελούνται κυρίως από τριγλυκερίδια: μακρές αλυσίδες 
κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών οξέων με γλυκερί-
νη. Παραλαμβάνονται με τεχνικές εκχύλισης με μη πολι-
κούς διαλύτες. 

Μερικά από τα φυτικά έλαια περιέχουν μεγάλες ποσότη-
τες κυρίως ακόρεστων λιπαρών οξέων, τα οποία είναι επί-
σης γνωστά ως βασικά λιπαρά οξέα, καθώς οποιαδήποτε 
έλλειψή τους από τον ανθρώπινο οργανισμό συνεπάγεται 
αλλοιώσεις και φθορά της επιδερμίδας, γεγονός το οποίο 
σημαίνει απώλεια μέρους της προστατευτικής λειτουργί-
ας της. Η χρήση αυτών των ελαίων, πλούσιων σε βασικά 
λιπαρά οξέα στα καλλυντικά έχει σαν αποτέλεσμα την ε-
ξισορρόπηση των μειονεκτημάτων τους για την επιδερμί-
δα, υπό την έννοια μιας εξωγενούς παροχής η οποία την 
προστατεύει από την αφυδάτωση. Εκτός από τα τριγλυκε-
ρίδια, τα έλαια σχεδόν πάντα περιέχουν σε πολύ χαμηλές 
αναλογίες, διάφορα λιπόφιλα συστατικά (λιπαρές αλκο-
όλες, βιταμίνες, φυτοστερόλες, βασικά έλαια κ.λπ.) μεγά-
λης σημασίας για την κοσμητολογία αφού, εκτός από την 
απωθητική του νερού λειτουργία τους και την προστατευτι-
κή δράση τους, παρουσιάζουν ακόμη μια ευτροφική δρά-
ση η οποία μπορεί να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά της ά-
λιπης και μη ενυδατωμένης επιδερμίδας.

ΙΙ. Υδρογλυκολικά εκχυλίσματα
Πρόκειται για εκχυλίσματα με μία διάφανη υδαρή σύ-

σταση, τα οποία προέρχονται από τη διάλυση ενός εκχυ-
λίσματος νερού με γλυκόλη από φυτά που παραμένουν 
σε νερό. Είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα στην κο-
σμητολογία, εξαιτίας της πολύ καλής διαλυτότητάς τους και 
της εύκολης ενσωμάτωσης σε φόρμουλα. Φλαβονοειδή, 
τανίνες, σαπωνίνες, υδατοδιαλυτές βιταμίνες (Β και C), α-
μινοξέα κ.λπ. μπορούν να εξαχθούν από φυτά με αυτήν 
την τεχνική.

ΙΙΙ. Απεσταγμένα εκχυλίσματα και χημικά καθαρά 
ενεργά συστατικά

Εκχυλίσματα τα οποία λαμβάνονται με διαλύτες εκτός 
από τους προαναφερθέντες ή με άλλες τεχνικές λήψεως 
με τη βοήθεια των οποίων παραλαμβάνονται απεσταγμέ-
να κλάσματα, γεγονός το οποίο διαδέχεται η απομόνωση 

χημικά καθαρών προϊόντων.
Λεξικό των κυρίως δραστικών συστατικών τα 
οποία χρησιμοποιούνται στα προϊόντα ΒΑΒÉ

Όλα τα ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται παρου-
σιάζονται σε αλφαβητική σειρά με το INCI όνομά τους, τη 
σύστασή τους, τα χαρακτηριστικά τους και τις πιο σημα-
ντικές εφαρμογές.

Arnica Montana Flower Extract
Περιέχει θυμόλη και τα παράγωγά της, φαινολικά οξέα 

(χλωρογενικό, καφφεϊκό, p-υδροξυ-βενζοϊκά οξέα), λιπα-
ρά οξέα, φυτοστερόλες και καροτενοειδή. Έχει αποσυμ-
φορητική, ανακουφιστική, αντιφλεγμονώδη, αντισηπτική, 
αντιφλογιστική, αντι-ακνεϊκή δράση και εξισορροπιστικές 
ιδιότητες για τις λιπαρές επιδερμίδες. Χρησιμοποιείται σε 
θεραπείες ενυδάτωσης των αφυδατωμένων επιδερμίδων 
(ΒΑΒÉ Moisturizer Plus και Hand Cream).

Avena Satina (OAT) Kernel Extract
Πλούσια σε βιταμίνες, μεταξύ των οποίων 

Β1 και Β2, καροτένιο, Κ, Ε και D. Χρήσιμη 
για τις αντιαλλεγικές και αντι-ερεθιστικές 
ιδιότητές της. Χρησιμοποιείται ως αντι-
ερεθιστικός παράγων καθώς και σε 
προϊόντα όπου απαιτείται ενυδατι-
κός παράγοντας (ΒΑΒÉ Total Lip 
Protector SPF 30).

Borago Officinalis Seed
Περιέχει υψηλό ποσοστό ακόρε-

στων λιπαρών οξέων: (32/42%) 
λινολεϊκό οξύ, (15/23%) ολεϊκό 
οξύ, (18/25%) γ-λινολεϊκό οξύ 
(Ωμέγα 6) και 5% α-λινολεϊκό οξύ 
(Ωμέγα 3). Διεγερτικό και αναγεν-
νητικό του ιστού. Συνιστάται για θε-
ραπείες ξηρής επιδερμίδας, ρυτίδων 
(ΒΑΒÉ Restructurer) και για την αποφυγή 
σχηματισμού ουλών (ΒΑΒÉ Nourishment and 
Regenerator).

Squalane
Προκύπτει από την αναγωγή του σκουαλενίου του ελαιό-

δενδρου. Έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: διαπερατότητα, με-
γάλη συγγένεια με την επιδερμίδα, εις βάθος διείσδυση, 
διατήρηση της απαλότητας της επιδερμίδας και τονωμένη 
εμφάνιση. Μη αποφρακτικό προϊόν. Ικανότητα προστασί-
ας από την ηλιακή ακτινοβολία. Ιδιότητες ανακούφισης, 
επανεπιθηλιοποίησης και καθαρισμού. Χρησιμοποιείται 
στην αντιγήρανση και στα αντιγηραντικά προϊόντα (ΒΑΒÉ 
Restructuring) καθώς και στα προϊόντα για την περιοχή γύ-
ρω από τα μάτια (ΒΑΒÉ Eye Contour).

Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil
Περιέχει φωσφολιπίδια, είναι πλούσιο σε καροτενοειδή 

και αποτελεί μία από τις βασικές φυσικές πηγές βιταμίνης Ε. 
Παρουσιάζει θρεπτική δράση εξαιτίας των αντιοξειδωτικών 
ιδιοτήτων του, διαμέσου της βιταμίνης Ε, η οποία προστα-
τεύει τα λιπαρά οξέα της επιδερμίδας από το σχηματισμό 
υπεροξειδίου λόγω της επίδρασης της U.V. ακτινοβολίας. 
Χρησιμοποιείται ως θρεπτικό ενεργό συστατικό για την πε-
ριποίηση του ξηρού, ρυτιδωμένου και χαλαρού δέρματος 
(Hydronourishment Plus και ΒΑΒÉ Cleansing Milk).

Hypericum Perforatum Extract
Πλούσιο σε αιθέρια έλαια, φυτοστερόλες, καροτένια και 

βιταμίνες. Παρουσιάζει αμέτρητες δράσεις καθώς χρησιμο-
ποιείται σαν αντισηπτικό, στυπτικό και σαν επουλωτικός πα-
ράγοντας. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται σε προϊόντα 
φροντίδας του ευαίσθητου δέρματος (ΒΑΒÉ Moisturizer 
Plus).

Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract
Μεταξύ των βασικών ενεργών παραγόντων που υπάρ-

χουν στα αιθέρια έλαιά του συμπεριλαμβάνονται και ορι-

σμένα σεσκιτερπένια (calmazulene, pharnesol, pharnesene, 
a-bisabolol, bisabolene κ.ά.). Παρουσιάζει αποσυμφορητι-
κές, αντιφλεγμονώδεις, επουλωτικές και αντιαλλεργικές ιδι-
ότητες. Χρησιμοποιείται σε μαλακτικές, αντι-ερυθηματώδεις 
και αντιφλεγμονώδεις θεραπείες (Oats Body Moisturizing 
Milk και ΒΑΒÉ Moisturizing Plus).

Olea Europaea (Olive) Fruit Oil
Περιέχει σκουαλένιο, έναν ακόρεστο διακλαδισμένο α-

λειφατικό υδρογονάνθρακα, ο οποίος είναι παρών στο 
ανθρώπινο σμήγμα. Η περίεργη διακλάδωση του σκου-
αλενίου πιθανώς να είναι υπεύθυνη για τη διευκόλυνση 
της απορρόφησης διαφόρων μορίων από την επιδερμίδα. 
Χρησιμοποιείται σε θεραπείες αποκατάστασης για ξηρές και 
πολύ ξηρές επιδερμίδες (ΒΑΒÉ Nourishment).

Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil
Έχει περιεκτικότητα κοντά στο 70% λινολεϊκού οξέος, 12% 

γ-λινολενικού (Ωμέγα 6) και 0,5% α-λινολενικού 
οξέος (Ωμέγα 3). Πρόδρομος των εικοσα-

νοειδών (λευκοτριένια, προσταγλανδί-
νες και θρομβοξάνες), τα οποία α-

ποτελούν ουσίες οι οποίες ρυθ-
μίζουν πολυάριθμες λειτουργίες 
του οργανισμού. Χρησιμοποιείται 
σε αντιγηραντικές θεραπείες 
(ΒΑΒÉ Reconstructurer and 
Regenerator).

Chenopodium Quinoa 
Seed Oil
Ένα έλαιο πλούσιο σε βασικά 

λιπαρά οξέα, κυρίως σε λινολεϊ-
κό (45/50%) και ολεϊκό (25/35%). 

Καλλυντικά με βάση το έλαιο αυ-
τό παρουσιάζουν εξαίρετη μαλακτι-

κή και ενυδατική δράση για το δέρμα. 
Χρησιμοποιείται για την επίτευξη δερματι-

κής ενυδάτωσης (ΒΑΒÉ Nourishment).

Rosa Moschata (Musk Rose) Oil
Αποτελεί έλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε βασικά λι-

παρά οξέα, κυρίως σε λινολεϊκό (44/50%) και λινολενικό 
(30/35%). Παρουσιάζει ανανεωτική δραστικότητα στους ε-
πιδερμικούς ιστούς, ενώ έχει τη δυνατότητα να εξασθενεί 
τις ουλές και τις ρυτίδες και να δίνει στο δέρμα μια ευχάρι-
στη απαλότητα και λίπανση, αποτελώντας έτσι έναν πρό-
δρομο της ρετινόλης.

 Χρησιμοποιείται σε θεραπείες αποκατάστασης της ξη-
ρής επιδερμίδας και σε αντιγηραντικά προϊόντα (ΒΑΒÉ 
Nourishment, Active Anti-Wrinkle, Restructurer, Regenerator 
και Anti-Stretch Marks).

Citric Acid
2-υδροξυ-1,2,3-προπανο-τρικαρβοξυλικό οξύ. Αποτελεί 

μέλος της οικογένειας των α-υδροξυοξέων. Ενεργεί ως 
παράγοντας αποκατάστασης της οξύτητας των καλλυ-
ντικών και σαν στυπτικό. Επίσης, ενεργώντας συνεργικά 
με την υδροκινόνη, ενισχύει την αποχρωματική της δρά-
ση. Χρησιμοποιείται στη ρύθμιση του PH στα σαμπουάν 
(ΒΑΒÉ Hair Loss Prevention, Anti-Dan-Druff and Extra Mild 
Shampoo) και σαν παράγοντας αποχρωματισμού (ΒΑΒÉ 
Depigmentation Agent).

Glycolic Acid
Ανήκει στην οικογένεια των α-υδροξυοξέων. Βασίζει τη 

δράση του σε ένα φυσικό μηχανισμό της επιδερμίδας: την 
κυτταρική ανανέωση. Τακτική εφαρμογή οδηγεί στην απα-
λότητα της επιδερμιδικής επιφάνειας και στην εξαφάνιση 
των λεπτών ρυτίδων μέσω μιας ήπιας απολέπισης, ελατ-
τώνοντας το πάχος της κερατίνης στιβάδας, διευκολύνοντας 
έτσι την καλύτερη απορρόφηση των ενεργών συστατικών. 
Χρησιμοποιείται για την πρόληψη και την ελάττωση της αφυ-
δάτωσης και την αύξηση της λάμψης της επιδερμίδας (ΒΑΒÉ 
Active Anti-Wrinkle, Hydragel and Depigmentation).
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