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АНОТАЦІЯ В даний час актуальним є виробництво парфюмерно-косметичних засобів функціонального напряму, а саме 

косметичних засобів спрямованих на усунення проблем пов'язаних з шкірними покривами. У роботі розглянуто питання 

актуальності ринку парфюмерно-косметичних продуктів серії Anti-Age. На сьогоднішній день розробка косметичних 

продуктів для догляду за шкірою зводиться до створення нових рецептур з використанням високоефективних біологічно 

активних речовин природного походження. Швидке зростання сегмента засобів по догляду за шкірою на сучасному 

косметичному ринку все сильніше зумовлює необхідність пошуку нової сировини, на базі якої можлива розробка рецептур 

косметичних продуктів, що володіють необхідними функціональними властивостями. Як діючу речовину в складі 

косметичного засобу в роботі пропонується розглянути гіалуронову кислоту. Вивчення властивостей і механізмів дії 

гіалуронової кислоти в організмі людини дає можливість застосування її в якості ефективного засобу в такому процесі як 

редермалізація. Окремо відзначено застосування гіалуронової кислоти, як компонента, що ефективно впливає на 

відновлювальні механізми шкіри, позаклітинний матрикс і вплив на клітинний і позаклітинний гомеостаз. Відзначено, що 

комбінація гіалуронової кислоти в поєднанні з природними метаболітами підвищують ефективність і споживчий попит до 

таких косметичних продуктів. Як приклад розглянуто комбінацію гіалуронової кислоти і натрію сукцинату. Застосування 

гиалуроната і його солей в косметології засновано на здатності гіалуронатмістких продуктів надавати місцеву 

протизапальну, ранозагоювальну та імуномодулюючу дію, здатності затримувати в міжклітинному просторі воду і є 

основою механізму корекції вікових деформацій шкіри. Нанесення гіалуронової кислоти на епітелій підвищує еластичність і 

пружність тканин. Застосування високомолекулярного гиалуроната при виготовленні різних комбінованих кремів, гелів і 

спреїв  для  зовнішнього  застосування  є  ключовим  напрямком  у  редермалізації  –  відновленні  реологічних  властивостей 

шкіри. 
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ABSTRACT At present, the production of perfumery and cosmetic products of the functional direction, namely cosmetics aimed at 

eliminating problems related to the skin, is relevant. The article deals with the relevance of the Anti-Age series of perfume and 

cosmetic products to the market. Today, the development of cosmetic products for skin care is reduced to the creation of new 

formulations using highly effective biologically active substances of natural origin. The rapid growth of the segment of skin care 

products in the modern cosmetic market is increasingly causing the need to search for new raw materials, on the basis of which it is 

possible to develop recipes for cosmetic products that have the necessary functional properties. As an active ingredient in the 

composition of cosmetics in the work it is proposed to consider hyaluronic acid. The study of the properties and mechanisms of 

action of hyaluronic acid in the human body makes it possible to use it as an effective tool in such a process as redermalization. The 

use of hyaluronic acid as a component has been noted to have an effective effect on skin repair mechanisms, extracellular matrix and 

effect on cellular and extracellular homeostasis. It is noted that the combination of hyaluronic acid in combination with natural 

metabolites increase the efficiency and consumer demand for such cosmetic products. The combination of hyaluronic acid and 

sodium succinate is considered as an example. The use of hyaluronate and its salts in cosmetology is based on the ability of 

hyaluronate-containing products to provide local anti-inflammatory, wound healing and immunomodulatory action, the ability to 

retain water in the intercellular space and is the basis of the mechanism of correction of age-related deformities of the skin. Applying 

hyaluronic acid to the epithelium increases the elasticity and elasticity of the tissues. The use of high molecular weight hyaluronate 
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in the manufacture of various combination creams, gels and sprays for external use is a key direction in the redermalization - the 

restoration of rheological properties of the skin. 
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Вступ 

Ринок парфумерно-косметичної продукції 

такий великий і різноманітний, що пересічному 

споживачеві може здатися, ніби процес його розвитку 

відбувається абсолютно хаотично. Однак численні 

новинки парфумерії та косметики з'являються не 

просто так, а в руслі тієї чи іншої тенденції. Одним з 

сегментів, що динамічно розвивається на ринку 

парфюмерно-косметичної продукції є косметичні 

засоби функціонального призначення. Це засоби 

спрямованої дії, що наносяться на поверхню шкіри, 

призначені для нормалізації обміну речовин, 

попередження захворювань шкіри і передчасного її 

старіння. 

Мета роботи 

Метою роботи є огляд ринку косметичної 

продукції anti-age та визначення ролі гіалуронової 

кислоти в процесах редермалізаціi шкіри. 

Виклад основного матеріалу 

Порушення з боку шкірних покривів, за 

оцінками фахівців, є поширеною групою патологій. За 

даними Європейського товариства дерматологів 

(2018 р.) більше ніж 15 % населення відчувають 

проблеми з шкірними покривами тіла [1,2]. Сюди 

можна віднести сухість шкіри, порушення 

регенерації, втрату еластичності і відновної функції 

шкіри, надмірну в'ялість і як наслідок її швидке 

старіння і в'янення. 

Косметика «Аnti-Аge» (від англ. анти-вік) – 

надзвичайно ємний і комерційно цікавий сектор 

косметичної індустрії. Сьогодні близько 8 % жінок в 

Європі користуються засобами проти старіння шкіри 

[6]. Населення світу стрімко старіє. Уже в 2002 році 

11 % населення світу переступило віковий рубіж в 

50 років [3]. За розрахунками соціологів і демографів 

кількість людей старшого віку буде збільшуватися 

щороку і до 2050 року 23 % населення в Європі і 

Північній Америці і 15 % в Азії переступить 65-

річний рубіж [3]. Збільшується тривалість життя: 

кожна друга дівчинка, яка народилася в 2001 році, має 

шанс побачити наступне століття [3]. Все це пояснює 

появу досить широкої гами досить дорогих продуктів 

Аnti-Аge, розроблених різними косметичними 

компаніями з використанням різноманітних і 

виняткових за своєю дією інгредієнтів. 

Величезний перспективний сектор – вікова 

косметика. Населення світу неухильно старіє, і, за 

прогнозами вчених, вже найближчим часом молодим 

буде вважатися вік до 50 років [3]. Тому величезні 

інновації задіяні у розробці «Аnti-Аge» (тобто 

противікових) засобів. Першою це ринок «розгледіла» 

Японія, в якій проживає величезна кількість літніх 

людей, що мають засоби залишатися молодими. 

Нанесенням на шкіру «Аnti-Аge» засобів, створюють 

ефект згладжування або маскування зморшок (за 

рахунок оптики або продуктів, що буквально 

вбудовуються в зморшку). Звичайно, старіння – це 

генетичний, біологічний процес, посилений 

агресивним зовнішнім середовищем (це і шкідливий 

для шкіри УФ-випромінювання, і вплив 

урбаністичних факторів). Від них і повинна захищати 

сучасна косметика проти старіння. 

Косметичні продукти, призначені для боротьби 

зі старінням шкіри, стають ключовими на ринку, і це 

давно не секрет. Останні двадцять років в 

розвиненому суспільстві жінки опинилися в ситуації, 

коли саме суспільство, норми і правила, прийняті в 

ньому, не дозволяють їм старіти. Виглядати старо 

майже непристойно. Зовнішній вигляд все частіше 

стає критерієм і мірилом життєвого успіху. 

Доглянутий зовнішній вигляд, підтягнутість і 

моложавість, відмінний стан шкіри найбільш наочно 

свідчать про благополуччя і статус. Як результат, 

популярність різних косметичних засобів проти 

старіння стрімко зростає, а технології їх розробки 

стрімко удосконалюються. 

В останні роки з'явилося багато новинок у 

галузі створення омолоджуючих і відновлюючих 

шкіру засобів. Але справжнім проривом стала поява 

косметичних засобів в складі яких використовується 

гіалуронова кислота. 

Гіалуронова кислота (гіалуронат, гіалуронана) 

– несульфірованний глікозаміноглікан, що входить до

складу сполучної, епітеліальної і нервової тканин. Є 

одним з основних компонентів позаклітинного 

матриксу, міститься в багатьох біологічних рідинах 

(слині, синовіальній рідині і ін.). Приймає значну 

участь в проліферації і міграції клітин [4,5]. 

Внаслідок свого високого вмісту у 

позаклітинному матриксі гіалуронова кислота відіграє 

важливу роль в гідродинаміці тканин, процесах 

міграції і проліферації клітин, а також бере участь у 

низці взаємодій з поверхневими рецепторами клітин. 

Відновлення шкіри полягає у впливі 

гіалуронової кислоти на клітини шкіри, що 

призводить до блокування вільних радикалів і 

блокування зневоднення шкіри. Цей ефект носить 

назву – редермалізація [9]. 

Поряд  з  деструктивними  процесами  в  шкірі  

протікають  процеси,  спрямовані  на  попередження,  

усунення  пошкоджень  і  збереження  гомеостазу  

різних  біохімічних  систем  – системи

антиоксидантів,  мікросомального  окислення,  

внутрішньоклітинної  регенерації,  репарації  ДНК.  У  

шкірі,  як  і  в  інших  органах  і  тканинах,  з  віком  

так  само  відбуваються  біохімічні  і  

морфофункціональні  зміни.  Вони  стосуються  всіх  
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шарів  шкіри  [8].  Виходячи  з  цього,  для  вчених  

стала  зрозумілою  ефективність  впливу  гіалуронової  

кислоти  на  клітини  шкіри.  У  2009  році  група  

дослідників,  очолювана  професором  Коржовим  В.  

І.,  розробила  формулу  поєднання  гіалуронової  

кислоти  з  натрієвою  сіллю  янтарної  кислоти  [9].  В  

результаті  досліджень  вчені  прийшли  до  висновку,  

що  гіалуронова  кислота  сприяє  активному  

клітинному  руху,  дифузії  білків  і  електролітів,  а  

янтарна  кислота  призводить  до  підвищення  

концентрації  буферних  основ,  зменшення  вмісту  

пірувату  і  молочної  кислоти  [12].  Дана  комбінація  

сприяє  стимуляції  обмінних  процесів  і  відновлення  

(омолодження)  клітин  шкіри  [12].  Ефект  

редермалізаціі  базується  на  метаболічному  і  

біохімічному  процесах  відновлення  дерми,  що  

ведуть  до  омолодження  під  впливом  гіалуронової  

кислоти. 

Гіалуронова  кислота  усуває  зневоднення  

шкіри,  бере  участь  в  утворенні  позаклітинного  

матриксу,  підтримує  клітинний  і  позаклітинний  

гомеостаз  (стабільність  внутрішнього  

середовища) [7]. 

Омолодження  відбувається  не  тільки  на  

зовнішньому,  але  і  на  клітинному  і  

внутрішньоклітинному  рівні,  усуваючи  основні  

причини  старіння  шкірного  покриву.  На  думку  

Ліскіна  І.  В.,  пошук  косметичних  продуктів,  які  

впливають  на  основні  механізми  старіння  шкіри,  в  

останні  роки  сприяв  зростанню  досліджень  

ефективності  комбінованих  засобів  гіалуронової  

кислоти  з  природними  метаболітами  [11]. 

Обговорення результатів 

Беручи  до  уваги  той  факт,  що  гіалуронова  

кислота  є  одним  з  найбільш  поширених  

компонентів  різних  видів  сполучної  тканини,  які  

грають  роль  у  розвитку  дистрофічних  процесів  

при  старінні  саме  їй  відводиться  роль  гальмування  

деградації  при  старінні.  Адже  це  обумовлено  

здатністю  утворювати  високов'язкі  розчини,  брати  

участь  в  транспорті  і  розподілі  води  в  іонному  

обміні,  утворенні  позаклітинного  матриксу,  

забезпечувати  виборчу  проникність  тканин,  

підтримувати  мігруючі  клітини  в  стані  дисперсії,  

брати  участь  в  заміщенні  клітин,  підтримці  

клітинного  гомеостазу.  У  шкірі  що  старіє,  

гідратовані  ланцюги  гіалуронової  кислоти  

сприяють  організації  шунта  для  клітинного  руху,  

знижують  дифузію  білків  електролітів.  Незважаючи  

на  те,  що  макроскопічно  при  порівнянні  впливу  

на  шкіру  кислоти  гіалуронової  та  комбінації  з  

сукцинатом,  обидва  препарати  підвищують  

пружність,  однак  композиція  з  сукцинатом  має  

більший  позитивний  ефект  [11].  Саме  разом  з  

антиоксидантом  натрію  сукцинатом,  гіалуронова  

кислота  має  більший  вплив  на  механізми  старіння  

за  участю  біохімічних  систем.  Тому  інноваційною  

є  розробка  крему  косметичного  з  гідратантним  

ефектом  на  основі  гіалуронової  кислоти  завдяки  

інактивації  вільних  радикалів  блокування  протеаз,  

усунення  зневоднення,  поновлення  дефіциту  води  

в  тканинах,  стимуляції  проліферації  фібробластів,  

регуляції  синтезу  ендогенної  гіалуронової  кислоти  

[10].  Перспективною  вважають  розробку  

косметичних  засобів комбінуючи  комплекси  

біологічно  активних  речовин  природних  

антиоксидантів  з  гіалуроновою  кислотою,  які  

можна  застосовувати  для  всіх  типів  шкіри.  

Комплекс  біологічно  активних  речовин  (природних  

антиоксидантів)  стимулює  синтез  колагену  в  

фібробластах  і  тому  потенціює  вплив  гіалуронової  

кислоти  при  розробці  антивікових  косметичних  

засобів. 

Висновки 

Використання  в  складі  косметичного  засобу  

гіалуронової  кислоти  призводить  до  ефекту  

редермалізаціі  –  впливає  на  основні  патогенетичні  

механізми  старіння  шкіри  і  забезпечує  

комплексний  омолоджуючий  ефект.  Результати  

аналізу  очікувань  потенційних  споживачів  

дозволяють  прогнозувати  позитивний  попит  на  

косметичні  продукти  серії  Anti-age,  а  результати  

вивчення  властивостей  гіалуронової  кислоти  

сприяють  розробці  оптимальних  рецептур  

косметичних  продуктів  проти  старіння. 
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АННОТАЦИЯ В настоящее время актуальным является производство парфюмерно-косметических средств 

функционального направления, а именно косметических средств направленных на устранение проблем, связанных с 

кожными покровами. В работе рассмотрены вопросы актуальности рынке парфюмерно-косметических продуктов серии 

Anti-Age. На сегодняшний день разработка косметических продуктов для ухода за кожей сводится к созданию новых 

рецептур с использованием высокоэффективных биологически активных веществ природного происхождения. Быстрый 

рост сегмента средств по уходу за кожей на современном косметическом рынке все сильнее вызывает необходимость 

поиска нового сырья, на базе которой возможна разработка рецептур косметических продуктов, обладающих 

необходимыми функциональными свойствами. В качестве действующего вещества в составе косметического средства в 

работе предлагается рассмотреть гиалуроновую кислоту. Изучение свойств и механизмов действия гиалуроновой 

кислоты в организме человека дает возможность применения ее в качестве эффективного средства в таком процессе как 

редермализация. Отдельно отмечено применение гиалуроновой кислоты, как компонента, эффективно влияет на 

восстановительные механизмы кожи, внеклеточный матрикс и влияние на клеточный и внеклеточный гомеостаз. 

Отмечено, что комбинация гиалуроновой кислоты в сочетании с естественными метаболитами повышают 

эффективность и потребительский спрос в таких косметических продуктов. В качестве примера рассмотрено 

комбинацию гиалуроновой кислоты и натрия сукцината. Применение гиалуроната и его солей в косметологии основано на 

способности гиалуронатмистких продуктов предоставлять местное противовоспалительное, ранозаживляющее и 

иммуномодулирующее действие, способности задерживать в межклеточном пространстве воду и является основой 

механизма коррекции возрастных деформаций кожи. Нанесение гиалуроновой кислоты на эпителий повышает 

эластичность и упругость тканей. Применение высокомолекулярного гиалуроната при изготовлении различных 

комбинированных кремов, гелей и спреев для наружного применения является ключевым направлением в редермализация - 

восстановлении реологических свойств кожи. 

Ключевые слова: косметическая продукция; гиалуроновая кислота; редермализация; кожа; продукция Anti-Age; 

косметическая эффективность 
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