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StreSzczenie
Wstęp: Farby do włosów są znanym źródłem substancji wywołujących reakcje alergiczne. Mimo obecności 
w piśmiennictwie analiz dotyczących potencjału uczulającego farb do włosów brakuje prac analizujących 
ryzyko wystąpienia alergii w zależności od różnic składu preparatów o różnych kolorach. 
Cel pracy: Analiza deklarowanego przez producentów składu dostępnych na polskim rynku farb do włosów 
z różnych grup kolorystycznych pod kątem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym.
Materiał i metody: Przeprowadzono analizę deklarowanego przez producentów składu 100 farb do włosów 
koloru czarnego, brązowego, czerwonego, rudego oraz blond (po 20 produktów) pod kątem występowania 
problematycznych barwników, konserwantów i substancji zapachowych wymienionych w europejskiej dy-
rektywie kosmetycznej (aneks II i III) jako dopuszczone do stosowania w kosmetykach z ograniczeniami 
wynikającymi z ich działania uczulającego lub drażniącego.
Wyniki: W analizowanych farbach do włosów wyodrębniono 291 unikalnych składników, w tym 78 (26%) 
substancji problematycznych: 46 barwników, 16 substancji zapachowych, 14 konserwantów (2 substancje spełniały 
obie funkcje). Najczęściej występującymi problematycznymi barwnikami były rezorcynol (65% wszystkich farb) 
i metaaminofenol (63%), a konserwantami – siarczan sodu (56%) i wodorosiarczan sodu (29%). Farby koloru 
blond zawierały takie same barwniki jak farby brązowe i czarne. W prawie wszystkich (92%) farbach do włosów 
występowała kompozycja o nieznanym składzie ukryta pod nazwą parfum lub fragrance. Farby do włosów z różnych 
grup kolorystycznych różniły się istotnie pod względem liczby problematycznych barwników (p = 0,0018), nie 
stwierdzono znaczących różnic w zakresie zawartości substancji zapachowych i konserwantów. Najwięcej proble-
matycznych barwników zawierały farby koloru brązowego i czarnego, a najmniej czerwonego. W deklarowanych 
składach dwóch farb do włosów znaleziono zakazaną substancję – ortoaminofenol.
Wnioski: Żadna farba do włosów nie jest całkowicie wolna od substancji o potencjalnym działaniu uczu-
lającym. Substancje uczulające w farbach do włosów to przede wszystkim barwniki, a następnie substancje 
zapachowe i konserwanty. Farbowanie włosów zawsze, również w przypadku stosowania odcieni blond, po-
ciąga za sobą ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 

SłowA kluczowe
farby do włosów, alergia, barwniki, substancje zapachowe, konserwanty.
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AbStrAct
Introduction: Hair dyes are a known source of substances that cause allergic reactions. In spite of abundant 
literature on this topic, there is still a lack of analyses whether different colors of hair dyes are connected with 
various levels of risk of sensitization.
Aim: An analysis of hair dyes from different color groups available on the Polish market with regard to the 
presence of ingredients with known sensitizing potential.
Material and methods: Declared contents of 100 black, brown, red, ginger and blonde hair dyes, each  
20 products, were analysed for the presence of ‘problematic’ dyes, preservatives and fragrances, listed in the 
Cosmetics Directive (Annex II and III), as ingredients allowed with limitation due to their sensitizing or 
irritating potential.
Results: Among 291 unique ingredients present in the analysed hair dyes, 78 (26%) deemed as problematic, 
including 46 dyes, 14 preservatives, 16 fragrances (2 substances were both preservatives and fragrances). The 
most frequent problematic dyes were resorcinol (65%) and meta-aminophenol (63%). Blonde hair dyes con-
tained the same dyes as in brown and black colors. The most frequent ‘problematic’ preservatives were sodium 
sulfite present in 56% of all analysed products and sodium metabisulfite (29%). Almost each hair dyes product 
(92%) contained compositions of undisclosed fragrances hidden under a general cryptonym Parfum/Fra-
grance. Significant differences in the content of ‘problematic’ substances in particular color groups were found 
only for dyes (p = 0.0018). There were no statistical differences in the number of fragrances and preservatives 
among particular color groups. The number of ‘problematic’ dyes was highest in ‘brown’ and ‘black’ hair dyes 
and lowest in the ‘red’ hair dyes. In two hair dyes ‘ortho-aminophenol’ was declared in the list of ingredients 
despite being prohibited in cosmetic products.
Conclusions: No hair dye products are free from problematic substances. Potential sensitizers in these prod-
ucts are dyes, followed by fragrances and preservatives. Hair dyeing always carries the risk of allergic reactions, 
also when dying hair to blonde shades.
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hair dyes, allergy, dyes, fragrances, preservatives.
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wStęp

Farby do włosów są znanym źródłem substancji wy-
wołujących reakcje alergiczne [1]. Mimo obecności w piś-
miennictwie analiz dotyczących potencjału uczulającego 
farb do włosów [2–5] brakuje prac analizujących ryzyko 
uczulenia w zależności od składu w poszczególnych gru-
pach kolorystycznych. Wiedza na temat substancji poten-
cjalnie uczulających w tych grupach może się przyczynić 
do lepszej oceny zagrożeń, jakie wiążą się z farbowaniem 
włosów na różne kolory.

cel prAcy

Celem pracy była analiza deklarowanego przez pro-
ducentów składu dostępnych na polskim rynku farb do 

włosów z różnych grup kolorystycznych pod kątem wy-
stępowania substancji o znanym potencjale uczulającym. 

MAteriAł i Metody

W 2013 r. pozyskano dokumentację na temat składu 
100 farb do włosów koloru czarnego, brązowego, czer-
wonego, rudego oraz blond (po 20 preparatów). Na pod-
stawie zebranej dokumentacji fotograficznej etykiet farb 
do włosów przeprowadzono analizę składu kosmetyków 
zgodnie z obowiązującą nomenklaturą INCI (Internatio
nal Nomenclature of Cosmetic Ingredients – Międzyna
rodowe nazewnictwo składników kosmetyków). W celu 
wyłonienia problematycznych składników, czyli dopusz-
czonych do stosowania w kosmetykach z ograniczeniem 
stężenia ze względu na znany potencjał uczulający lub 
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drażniący, skorzystano z bazy danych Cosing zawiera-
jącej wykaz składników kosmetyków wraz z opisem ich 
funkcji. Następnie wyodrębniono problematyczne sub-
stancje zapachowe, konserwanty i barwniki, które zostały 
wyszczególnione w europejskiej dyrektywie kosmetycznej 
jako składniki niedozwolone (Annex II – List of substances 
prohibited and cosmetics products) lub mogące występować 
w kosmetykach w ograniczonym stężeniu (Annex III – List 
of substances which cosmetics products must not contain 
except subject to the restrictions laid down) [6]. Kompo-
zycje zapachowe ukryte pod nazwą parfum lub fragrance 
analizowano jako odrębną kategorię ze względu na brak 
informacji na temat ich faktycznego składu. Analizą obję-
to ponadto glikol propylenowy i kokamidopropylobetainę 
– składniki nieuwzględnione w dyrektywie kosmetycznej, 
które jednak według doniesień naukowych mają właściwo-
ści uczulające. Porównano częstość występowania proble-
matycznych składników w pięciu grupach kolorystycznych 
farb do włosów: czarny, brązowy, czerwony, rudy oraz blond. 

ANAliZA StAtyStycZNA

Wyliczono wartości minimalne, maksymalne oraz 
medianę dla wszystkich składników w poszczególnych 
farbach do włosów, a także dla problematycznych skład-
ników (barwniki, substancje zapachowe, konserwanty). 
Częstość występowania analizowanych składników w po-
szczególnych grupach kolorystycznych porównano przy 
użyciu testu Kruskala-Wallisa. 

Analiza danych została przeprowadzona przy użyciu 
pakietu Statistica v. 10. Przyjęto poziom istotności α = 0,05.

wyniki

W przeanalizowanych 100 farbach do włosów wy-
stępowało 291 unikalnych składników. Spośród nich 
dopuszczonych do stosowania w kosmetykach z ogra-
niczeniem ze względu na znany potencjał uczulający 
lub drażniący było 78 (26,8%), w tym 46 barwników, 
16 substancji zapachowych, 14 konserwantów i 2 sub-
stancje, które spełniały zarówno funkcję konserwantu, 
jak i substancji zapachowej. Najczęściej występującymi 
barwnikami o znanym potencjale uczulającym były me-
taaminofenol, rezorcynol, chlorowodorek 2,4-diaminofe-
nyloetanolu oraz siarczan 2,5-diaminotoluenu (tab. 1).  
Liczba problematycznych barwników dodawanych do 
farb koloru czarnego i brązowego była istotnie większa 
niż w przypadku pozostałych kolorów (p = 0,002). Zaska-
kiwać może obserwacja, że farby koloru blond zawierały 
przeciętnie więcej problematycznych barwników niż far-
by czerwone i rude (tab. 2).

Spośród 14 konserwantów dopuszczonych do stoso-
wania w kosmetykach z ograniczeniem najczęściej wy-

stępował siarczan (IV) sodu (sodium sulfite – INCI) oraz 
wodorosiarczan (IV) sodu (sodium metabisulfite – INCI). 
Pozostałe konserwanty pojawiały się w mniej niż 10% 
farb (tab. 3). Liczba problematycznych konserwantów 
w zadeklarowanych przez producentów składach farb do 
włosów nie różniła się istotnie statystycznie (p = 0,992) 
pomiędzy różnymi grupami kolorystycznymi (tab. 3). 

Spośród substancji zapachowych w farbach do wło-
sów najczęściej występowały kompozycje o nieznanym 
składzie ukryte pod nazwą parfum lub fragrance (tab. 4). 
Poszczególne grupy kolorystyczne nie różniły się istotnie 
w zakresie mediany substancji zapachowych z ograni-
czeniem (p = 0,976). Dwie substancje – propyloparaben 
i alkohol benzylowy – spełniały funkcję zarówno konser-
wantu, jak i substancji zapachowej. Substancje o znanym 
działaniu uczulającym [7], które nie zostały uwzględnione 
w dyrektywie kosmetycznej (glikol propylenowy i koka-
midopropylobetaina) pojawiały się odpowiednio w 56% 
i 14% wszystkich analizowanych produktów. W tabelach 5 
i 6 przedstawiono farby z największą i najmniejszą liczbą 
problematycznych substancji w poszczególnych grupach 
kolorystycznych. 

oMówienie

Działanie uczulające farb do włosów znane jest od 
ponad 100 lat. W 1930 r. pojawił się pierwszy polski opis 
alergicznego kontaktowego zapalenia skóry (wyprysk po-
wiek) po zastosowaniu parafenylenodiaminy (PPD) za-
mieszczony w „Klinice Ocznej” przez okulistę Ignacego 
Abramowicza z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
[8]. Abramowicz przeprowadził także pierwsze na świecie 
eksperymentalne uczulenie królików na PPD. Dzisiaj wia-
domo, że spektrum możliwych działań niepożądanych po 
zastosowaniu tego barwnika obejmuje od łagodnej posta-
ci alergii kontaktowej aż po stany zagrażające życiu, takie 
jak obrzęk naczynioruchowy, astma czy też uszkodzenie 
nerek [9–11]. Znane są także przypadki znacznej utraty 
włosów po koloryzacji farbą zawierającą PPD [12, 13]. 
Pozytywny wynik testów płatkowych na PPD stwierdzono 
u 54 (67,5%) spośród 80 pacjentów z podejrzeniem alergii 
kontaktowej na farby do włosów [14]. Postuluje się zastę-
powanie PPD alternatywnymi barwnikami o mniejszym 
potencjale uczulającym [15]. W niniejszej analizie PPD 
występowała w składzie 29% farb do włosów, zajmując 
wśród barwników 7. miejsce pod względem częstości 
występowania. To zdecydowanie mniej niż w farbach 
amerykańskich (2. miejsce; 78% farb [16]) i hiszpańskich  
(3. miejsce; 50% farb [17]), ale więcej niż w szwedzkich 
(16% [18]). We wszystkich powyżej przytoczonych ba-
daniach najczęściej występującą substancją barwiącą do-
puszczoną do stosowania z ograniczeniem była rezorcyna 
(odpowiednio 82%, 89%, 81% i 65%), w czołówce znalazł 
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tAbelA 2. Liczba składników dopuszczonych do stosowania w kosmetykach z ograniczeniami w farbach z poszczególnych grup kolorystycznych

Kolor Barwniki z ograniczeniem Konserwanty z ograniczeniem Substancje zapachowe 
z ograniczeniem, w tym parfum

min. maks. mediana wartość 
p

min. maks. mediana wartość 
p

min. maks. mediana wartość 
p

wszystkie 0 15 5

0,0018

0 8 1

0,9918

0 10 1

0,9765

czarny 2 12 5 0 8 1 0 6 1,5

brązowy 3 11 5 0 8 1 0 10 1

czerwony 0 15 3 0 8 1 0 9 2

rudy 1 11 4 0 8 1 0 6 1

blond 3 13 4,5 0 8 1 0 7 1

tAbelA 1. Częstość występowania barwników w analizowanych farbach do włosów

Barwniki Ogółem  
(N = 100)

Czarny  
(N = 20)

Brązowy  
(N = 20)

Czerwony  
(N = 20)

Rudy  
(N = 20)

Blond  
(N = 20)

Wartość p

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

resorcinol 65 (65) 18 (90) 18 (90) 5 (25) 6 (30) 18 (90) < 0,001

m-aminophenol 63 (63) 18 (90) 20 (100) 6 (30) 3 (15) 16 (80) < 0,001

toluene-2,5-diamine sulfate 55 (55) 13 (65) 14 (70) 9 (45) 6 (30) 13 (65) 0,054

4-amino-2-hydroxytoluene 41 (41) 2 (10) 5 (25) 15 (75) 15 (75) 4 (20) < 0,001

2,4-diaminophenoxyethanol HCl 31 (31) 17 (85) 7 (35) 0 (0) 0 (0) 7 (35) < 0,001

2-methylresorcinol 30 (30) 6 (30) 12 (60) 2 (10) 4 (20) 6 (30) 0,029

p-phenylenediamine 29 (29) 7 (35) 6 (30) 4 (20) 4 (20) 8 (40) 0,797

1-naphthol 16 (16) 1 (5) 3 (15) 5 (25) 4 (20) 3 (15) 0,771

2-amino-4-hydroxyethylamino-
anisole sulfate

16 (16) 3 (15) 4 (20) 2 (10) 1 (5) 6 (30) 0,510

4-amino-m-cresol 16 (16) 1 (5) 1 (5) 8 (40) 4 (20) 2 (10) 0,055

2-methyl-5-hydroxyethylamino-
phenol

13 (13) 0 (0) 4 (20) 0 (0) 4 (20) 5 (25) 0,183

phenyl methyl pyrazolone 13 (13) 2 (10) 1 (5) 2 (10) 4 (20) 4 (20) 0,868

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-pheny-
lenediamine sulfate

13 (13) 7 (35) 4 (20) 0 (0) 1 (5) 1 (5) 0,038

2-amino-3-hydroxypyridine 10 (10) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 8 (40) 1 (5) 0,001

2-amino-6-chloro-4-nitrophenol 8 (8) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 5 (25) 2 (10) 0,117

CI77491/iron oxides 6 (6) 1 (5) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 0,982

2-amino-3-hydroxypyridine 6 (6) 0 (0) 4 (20) 2 (10) 0 (0) 0 (0) 0,193

p-methylaminophenol sulfate 5 (5) 1 (5) 0 (0) 2 (10) 2 (10) 0 (0) 0,859

1,5-naphthalenediol 5 (5) 0 (0) 0 (0) 5 (25) 0 (0) 0 (0) 0,007

Inne barwniki występujące w mniej niż 5 produktach: 2,4-diaminophenoxyethanol sulfate, p-methylaminophenol sulfate, 4-chlororesorcinol, 6-hydroxyindole, hydroxybenzo-
morpholine, 2,6-dihydroxyethylaminotoluene, o-aminophenol, phenylenediamine, CI 45100 (Acid Red 52), 2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol, hydroxypropyl Bis (N-hy-
droxyethyl-p-phenylenediamine) HCl, 2,7-naphthalenediol, hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl, 4-chlororesorcinol, 4-hydroxypropylamino-3-nitrophenol, disperse 
black 9, HC blue No. 12, N-phenyl-p-phenylenediamine sulfate, 4-amino-3-nitrophenol, 4-nitro-o-phenylenediamine, HC Yellow No.2, 1,5-dihydroxynaphthalene, 2,4-diami-
nophen-oxyethanol HCl, 2,5-diaminotoluene sulfate, 5-amino-o-cresol, hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl, CI 77007 (Ultramarines).
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tAbelA 3. Częstość występowania konserwantów w analizowanych farbach do włosów

Konserwanty (INCI) Ogółem  
(N = 100)

Czarny  
(N = 20)

Brązowy 
(N = 20)

Czerwony  
(N = 20)

Rudy  
(N = 20)

Blond  
(N = 20)

Wartość p

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

sodium sulfite 56 (56) 12 (60) 11 (55) 12 (60) 11 (55) 10 (50) 0,966

sodium metabisulfite 29 (29) 4 (20) 8 (40) 3 (15) 6 (30) 8 (40) 0,537

ethylparaben 7 (7) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 0,999

imidazolidinyl urea 7 (7) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 0,999

methylparaben 7 (7) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 0,999

propylparaben 7 (7) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 0,999

sodium dehydroacetate 7 (7) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 0,999

sodium methylparaben 7 (7) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 0,999

sorbic acid 7 (7) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 0,999

benzyl alcohol 5 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 0 (0) 0,858

benzoic acid 4 (4) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 0 (0) 0,964

steartrimonium chloride 1 (1) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,685

sodium benzoate 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 0,685

phenoxyethanol 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 0,685

tAbelA 4. Częstość występowania substancji zapachowych, w tym kompozycja pod nazwą parfum lub fragrance, w analizowanych farbach 
do włosów

Substancje zapachowe 
(INCI)

Ogółem  
(N = 100)

Czarny  
(N = 20)

Brązowy  
(N = 20)

Czerwony  
(N = 20)

Rudy  
(N = 20)

Blond  
(N = 20)

Wartość p

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

parfum lub fragrance 92 (92) 19 (95) 18 (90) 19 (95) 18 (90) 18 (90) 0,999

linalool 32 (32) 6 (30) 7 (7) 8 (40) 5 (25) 6 (30) 0,976

butylphenyl methylpropional 25 (25) 4 (20) 5 (25) 8 (40) 2 (10) 6 (30) 0,472

citronellol 23 (23) 5 (25) 5 (25) 5 (25) 5 (25) 3 (15) 0,986

limonene 17 (17) 4 (20) 3 (15) 6 (30) 1 (5) 3 (15) 0,582

geraniol 12 (12) 2 (10) 3 (15) 2 (10) 2 (10) 3 (15) 0,999

hexyl cinnamal 11 (11) 3 (15) 2 (10) 3 (15) 2 (10) 1 (5) 0,979

benzyl salicylate 7 (7) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 2 (10) 1 (5) 0,999

propylparaben 7 (7) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 0,999

alpha-isomethyl ionone 5 (5) 1 (5) 1 (5) 0 (0) 1 (5) 2 (10) 0,858

benzyl alcohol 5 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 2 (2) 0 (0) 0,858

amyl cinnamal 3 (3) 1 (5) 1 (5) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 0,999

coumarin 3 (3) 1 (5) 1 (5) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 0,999

benzyl benzoate 2 (2) 1 (5) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 0,998

benzyl cinnamate 2 (2) 1 (5) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,998

eugenol 2 (2) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (5) 0,998
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tAbelA 5. Farby do włosów z największą liczbą problematycznych składników w poszczególnych grupach kolorystycznych

Kolor Producent Nazwa Liczba problematycznych składników 

czarny Mila Milaton 3D 19

Kemon Coloring Yogurt Based Color Fast 17

Brelil Professional Colorianne Prestige 13

brązowy Syoss Mixing Colors 21

Kemon Coloring Yogurt Based Color Fast 19

Schwarzkopf Natural&Easy 16

czerwony Syoss Mixing Colors 21

Lecher Geneza 18

Kemon Coloring Yogurt Based Color Fast 16

rudy Kemon Coloring Yogurt Based Color Fast 16

Brelil Professional Colorianne Prestige 13

Schwarzkopf Palette Deluxe 13

blond Verona Revia 21

Kemon Coloro 20

Kemon Coloring Yogurt Based Color Fast 16

Pogrubioną czcionką zaznaczono farby zawierające zakazany składnik – ortoaminofenol.

tAbelA 6. Farby do włosów z najmniejszą liczbą problematycznych składników w poszczególnych grupach kolorystycznych

Kolor Producent Nazwa Liczba problematycznych składników 

czarny Garnier Olia 6

Joanna Color Naturia 6

Montibello Oalia 6

brązowy Wella Professional Koleston Perfect Deep Browns 7

Joanna Color Naturia 6

Schwarzkopf Color Mask 6

czerwony Garnier Olia 4

Garnier Color Sensation 3

Montibello Oalia 3

rudy Garnier Color Naturals Creme 3

Garnier Nutrisse Ultra Color 3

Joanna Color Naturia 3

blond Garnier Nutrisse Ultra Color 6

Chantal Color Variete 6

Garnier Olia 5

się też metaaminofenol (68%, 75%, 76% i 63%). Wyda-
je się, że barwniki te stanowią „mniejsze zło” w świetle 
wyników badań wykazujących, że przypadki uczuleń  
na rezorcynę i metaaminofenol są znacznie rzadsze niż 

na PPD [19]. Wśród 2939 duńskich pacjentów pozytyw-
ne wyniki testów płatkowych na PPD stwierdzono u 133 
osób (4,5%) w porównaniu z 3 (0,1%) uczulonymi na 
rezorcynę  i 29 (1%) na metaaminofenol [19]. Mimo to 
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również w przypadku używania farb wolnych od PPD 
zaleca się stosowanie rękawic ochronnych [20], zwłasz-
cza że problemy skórne prowokowane przez kosmetyki 
występują u 20–29% pracowników salonów kosmetycz-
nych [21, 22]. Zarówno w niniejszej analizie, jak i w przy-
toczonym wcześniej badaniu Hamanna i wsp. [16] zna-
leziono zaledwie 1 produkt, który nie zawierał żadnego 
problematycznego barwnika (Majicontrast L’Oreal Paris 
Professional kolor czerwony). Obecne w 56% i 14% farb 
do włosów glikol propylenowy i kokamidopropylobeta-
ina nie zostały uwzględnione w dyrektywie kosmetycznej, 
chociaż w piśmiennictwie można znaleźć informacje na 
temat ich potencjału uczulającego [7]. Najwięcej barwni-
ków dopuszczonych do stosowania z ograniczeniem po-
jawiło się w farbach koloru brązowego i czarnego, a naj-
mniej w farbach koloru czerwonego. Zaskakiwać może 
to, że najczęstszymi składnikami farb koloru blond są te 
same barwniki co w farbach brązowych i czarnych.

Najczęściej stosowanymi konserwantami były siar-
czan i wodorosiarczan (IV) sodu. Wśród 183 pacjentów 
z Wielkiej Brytanii zgłaszających się do poradni derma-
tologicznej z podejrzeniem alergicznego kontaktowego 
zapalenia skóry pozytywny wynik testów płatkowych 
na te konserwanty stwierdzono odpowiednio u 7 (3,8%) 
i 10 (5,5%) pacjentów [23]. Większość uczulonych na 
wodorosiarczan sodu była także uczulona na siarczan 
sodu i odwrotnie, dlatego autorzy badania sugerują, aby 
w przypadku alergii na wodorosiarczan sodu lekarze za-
lecali pacjentom unikanie także pozostałych siarczanów 
[23]. Spośród 100 przeanalizowanych farb jedynie 15 nie 
zawierało żadnych konserwantów, w tym 5 farb koloru 
czerwonego (Color Sensation Garnier, Geneza Lecher, 
Casting Creme Gloss L’Oreal Paris, Excellence Creme L’Ore
al Paris, Majicontrast L’Oreal Paris Professional), 3 farby 
koloru rudego (Colorianne Prestige, Excellence Creme 
L’Oreal Paris i Cromaxtrem Montibello), 2 farby koloru  
czarnego (Casting Creme Gloss L’Oreal Paris, Recital Pre
ference L’Oreal Paris), 2 farby koloru blond (Majirel L’Oreal  
Paris Professional, Illumina Color Wella Professional)  
oraz 1 farba koloru brązowego (Sublime Mousse L’Oreal 
Paris). Konserwantów dopuszczonych z ograniczeniem 
nie zawierały ponadto dwa produkty firmy Brelil Profes-
sional (kolor czarny i brązowy Brelil Professional Coloria
ne Prestige 0/44 –5/30), jednak w ich deklarowanym skła-
dzie występowała substancja zakazana – ortoaminofenol.

Ostatnio obserwuje się wzrost częstości występowa-
nia alergii na substancje zapachowe [24]. Niepokoi to tym 
bardziej, że podobnie jak w przypadku innych kosmety-
ków na prawie każdej etykiecie farby do włosów pojawiła 
się nazwa parfum lub fragrance. Oznacza to, że mogło się 
w niej znaleźć wiele nieujawnionych składników zapa-
chowych o łącznym potencjale uczulającym większym 
niż suma potencjałów poszczególnych substancji [25, 26]. 

W 32% farb występował linalol, który zaliczany jest do 
najczęstszych uczulaczy [27, 28]. Jedynie 6 farb nie za-
wierało problematycznych substancji zapachowych (Oalia 
Montibello kolor czerwony, czarny, brązowy, blond i rudy 
oraz rudy Londa Color Londa Professional). Występowa-
nie substancji zapachowych w farbach do włosów i po-
zostałych kosmetykach jest niepokojące, ponieważ mogą 
one wywołać reakcje krzyżowe m.in. z barwnikami obec-
nymi w dużych ilościach w farbach do włosów [29]. 

Spośród 100 przeanalizowanych farb do włosów ani 
jedna nie była całkowicie wolna od substancji o poten-
cjalnym działaniu uczulającym, co oznacza, że farbowa-
nie włosów zawsze pociąga za sobą ryzyko wystąpienia 
reakcji alergicznych.

wnioSki

Wszystkie farby do włosów zawierają substancje poten-
cjalnie uczulające, przede wszystkim barwniki, a następnie 
substancje zapachowe i konserwanty. W farbach do wło-
sów w kolorach brązowym i czarnym występuje zdecydo-
wanie więcej barwników o znanym potencjale uczulającym 
niż w farbach w kolorze czerwonym i rudym. Najwięcej 
potencjalnie uczulających substancji zapachowych zawie-
rają farby koloru czerwonego, a najmniej rudego. Częstość 
występowania kompozycji zapachowych o nieznanym 
składzie, ukrytych pod nazwą parfum lub fragrance, jest 
porównywalna w każdej grupie kolorystycznej i wynosi 
90–95%. Najczęstszymi składnikami farb koloru blond są 
te same barwniki, które występują w farbach brązowych 
i czarnych. Poszczególne grupy kolorystyczne farb do wło-
sów nie różnią się istotnie pod względem zawartości pro-
blematycznych substancji zapachowych i konserwantów. 
Istotnie różnią się one jedynie pod względem zawartości 
barwników dopuszczonych z ograniczeniem. Na polskim 
rynku zdarzają się produkty, które mają w składzie sub-
stancję zakazaną (ortoaminofenol). Farbowanie włosów, 
niezależnie od wybranego koloru, wiąże się z istotnym ry-
zykiem wystąpienia reakcji alergicznych.
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