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„A természet kincsei itt rejtőznek a talpunk alatt, csak le kell hajolnunk értük…” 

 

Bevezetés 

 

Bőrünk változik az életkorral. Egyre vékonyabb lesz, elveszíti zsírtartalmát, és már nem úgy néz ki, 

mint egykor. Az erek és a csontok láthatóvá vállnak. Könnyen megkarcolódik, a vágások, 

duzzanatok nehezebben gyógyulnak. Bármennyire szeretjük is a napot, a túlzott napfény és a 

szolárium (a nem megfelelő UV sugárzás) is károkat okozhat nekünk, meggyorsítja a ráncok 

megjelenését, kiszárítja a bőrt, megjelennek az öregségi foltok, és a rákos daganatok keletkezésében 

is szerepet játszik. Azonban vannak lehetőségek, amelyekkel tehetünk, hogy segítsük bőrünket. 

A bőr szépségének sokféle fokmérője létezik. Sokan a színét, mások a bőr simaságát tartják 

fontosabbnak. Egyre nagyobb az érdeklődés a természetes anyagok iránt, keresettek az olyan 

összetevőkből álló kozmetikumok, melyek a természet adta anyagokat használják arra, hogy 

megelőzzék, vagy csökkentsék az öregedés tüneteit, óvják a bőrt a környezet káros hatásai ellen. 

Az utóbbi időben éppen ezért az alga egyre inkább a figyelem középpontjába került. Termékek 

széles skálája jelent meg a piacon a szépségápolásban, a természetgyógyászatban, amelyekben ilyen 

vagy olyan formában jelen van ez az anyag. 

 

Ősi erő az algáké, visszavezet a földi élet egyik 

legtitkosabb forrásához, melyre csak a régi idők 

asszonyai emlékeznek. A tengerekben és 

édesvizekben számos algafaj megtalálhatók, de a 

szárazföldi, sivatagi körülmények között is élnek. 

A forró vizű gejzírek, sarkvidéki hideg sem okoz 

gondot fennmaradásukban, hiszen csak némi víz 

és fény elég nekik a túléléshez. Különböző fajtája 

van, a kis-, egysejtűtől, az összetett többsejtűig, 

de megnőhet akár 65 méter hosszúra is.  

Az algák, más néven moszatok, hihetetlenül gazdagok hatóanyagokban, ezáltal sokrétűen 

használhatók fel a szépségápolás és az egészségmegőrzés területén. Összetételük olyan nagyszerű, 

hogy bőrünk semmilyen akadályt nem állít az alga kedvező hatásainak érvényesülése elé. 

Számos algás termék segít, hogy kívülről és belülről ápoljuk bőrünket, fiatalosabbá tegyük 

külsőnket. A számos, sokszínű faj, sokrétű problémákra ad megoldást számunkra. 
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Algák a szépségápolásban 

A tengeri algák - fotoszintetikus
1
 élőlények, az alsórendű növények nagy és gazdag csoportját 

képezik. Az alga szinte minden létfontosságú elemet tartalmaz, nehéz ennél jobb vitaminforrást 

találni. Testük a tengervízben található elemeket ezerszeres koncentrációban képes megkötni, így 

rendkívül gazdagok biológiailag aktív vegyületekben. Az algákat széles körűen hasznosítja a 

gyógyszeripar, a kozmetikai ipar, a gyógyászat és az élelmiszeripar is. 

Kilencven százalékuk nem szabadon nő, hanem termesztik, annak érdekében, hogy a fogyasztói 

célokat szolgáló legjobb növényvariánsokat ki tudják választani. Az algák több variációja 

közkedvelt a keleti és vegetáriánus konyhában, és nagyon sok egészséges receptet találhatunk 

hozzá. 

Az algákat már évtizedek óta használják a kozmetikában. Az algakivonatok első gyári előállítója 

francia székhelyű volt, mai követőjük a CEVA Kutatási és Értékelési Központ, ahol a világ minden 

tájáról érkező algakutatók dolgoznak.  

Csúcstechnológiájú szárítási folyamattal készítenek belőlük porokat, extraktumokat, vizes 

vagy glikolos oldat formájában, majd ezeket használják fel a különböző készítményekben. 

A legújabb vizsgálatok szerint az alga sejtstruktúra és az emberi bőr szerkezete számos 

párhuzamosságot mutat, ezért is, ha a növény sejtfalát széttörik, azaz porrá zúzzák, az összetevők 

felszabadulnak, és később ozmózis
2
 útján épülhetnek be a kötőszövetbe.  

Az a titka az algák széles körű alkalmazhatóságának, hogy néhány grammjuk elegendő a szervezet 

egyensúlyi állapotának helyreállításához, vagy a hatékony szépészeti kezeléshez. Az alga fokozza 

az anyagcserét, éppen ezért alapvető összetevője a bőrfeszesítő, cellulit elleni és karcsúsító 

bőrápoló termékeknek. 

És hogy mire is jók még? 

Összességében szinte mindenre. Segítik az emésztést, védik a szívet és az ereket, javasolt a rák 

megelőzésénél, illetve regenerálják a szöveteket sugárterápia után, stimulálják a koleszterinszintet 

és a vérnyomást, elősegítik a sebek és a lábszárfekély gyógyulását, gyulladáscsökkentők, fekély és 

allergiacsökkentők, immunrendszer-erősítők, növelik a sejtek élettartamát (tartalmazza a CGF 

növekedési faktort), serkentik a kollagén szintézist. 
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Algák összetételük, színeik, képviselőik és kozmetikai szerepük szerint 

Az algák színanyaguk szerint barnák, vörösek, zöldek és 

kékek lehetnek. A színanyagok (pigmentek) nemcsak az 

alga színét határozzák meg, hanem azt is, hogy a napfény 

különböző hullámhosszú összetevőiből melyeket tudja 

hasznosítani. A legtöbb alga nagyon magas 

ásványianyag-, nyomelem, vitamin-, aminosav- és 

proteintartalmú. Az algakivonatok legfontosabb 

alkotórészei az alginsav és származékai, az alginátok. 

Az algákat összetevőik miatt alkalmazzák előszeretettel kozmetikai készítményekben 

 Ásványi anyagok és nyomelemek a bőr anyagcsere-folyamatainak szabályozásában 

nélkülözhetetlen anyagok, illetve bőr vízháztartási egyensúlyának kialakításában fontos 

szerepük van. 

 makro elemek: Na, Ca, Mg, K, Cl, S, P; a szilícium és a fluor feszesítik a kötőszövetet, a 

kalcium szabályozza a bőr sejtosztódását, a vörösréz és a kén antibakteriális hatású, 

gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, nátrium, magnézium, klorofill tartalmuk, vérképző hatású. 

 mikro elemek: J, Fe, Cu, Zn, Mo, Se, F, Mn, B, Ni, Co; a jód erősíti a hajat, körmöt, a bőrt.  

 vitaminok: A, B komplex (B1, B2, B5, B6, B12, niacin, folsav), C, E, K; ahol az A-, C- és 

E-vitaminok antioxidánsok, amelyet több algában is magas koncentrációban található 

 fehérje alkotó részek: (triptofán, lizin, hisztidin, arginin, aszpartát, treonin, szerin, glutamát, 

prolin, glicin, alanin, cisztin, valin, metionin, izoleucin, leucin, tirozin, fenilalanin) 

 antioxidánsok, a cink és a szelén a szabadgyököktől véd, segít a korai bőröregedés 

megelőzésében, bőr feszességét fokozza. 

 zsírsavak (n-3 és n-6) (linolsav, palmitoleinsav, linolsav) 

 szénhidrátok, oldhatatlan rostanyagok(cellulóz, xilán, mannán), oldható rostanyagok 

(agar, karragenán), keményítõ (floridai, laminarin). 

 Egyik legfontosabb építőkövei a hosszú láncú cukorvegyületek (poliszacharidok), amik 

növelik a bőr ellenálló- és regeneráló képességét. 

Barna alga - barna moszat (pl: Laminaria) Színük a sárgásbarnától a feketéig változik a 

fukoxantin festék fedettségétől függően, méretük pedig a mikroszkopikustól a többméteresig terjed. 

Leggyakrabban E- és C-vitamint, kalciumot és magnéziumot tartalmaznak. Emulziók stabilizálására 

használják A feldolgozásából keletkezik az alginát (alginsav) melynek fontos tulajdonsága a jó 

vízmegkötő képesség, gélképző-, emulgáló- és emulziókat stabilizáló hatás, filmképző tulajdonság. 
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Ezért a kozmetikai ipar kiterjedten használja az alginátokat technikai segédanyagként. A 

legnagyobb jódtartalommal rendelkeznek, ezért segítik a pajzsmirigy normális működését. 

Megtalálható azokban az arcápoló kozmetikumokban, melyek az érett bőr ápolására lettek 

kifejlesztve. Lágyítják, puhítják, hidratálják a bőrirritáció miatt kiszáradt bőrt, védenek a levegő 

szennyezettség okozta bőrkárosodások ellen is, bőrfeszesítésben segítenek. Szárított állapotban 

fürdővízbe dobva hatásos többek közt a cellulit ellen, elősegíti a nemkívánatos zsírpárnák 

lebontását, a terhességi csíkok eltűnését. 

 A csomós moszat tradicionális étel, de újabban a szabad gyökök elleni hatása miatt jut 

fontos szerephez. Emellett védi a bőrt az UVB sugarak káros hatásától. 

 Tengerek pálmafája Pálmaalakú levele után nevezték el ezt az algafajt. Az 1600-as 

években a puskapor kálium szükségletét ebből fedezték, és jódforrásként is használták. A 

szárítás után extrahált alga kivonatot alginsav, melyből nátrium- vagy kalcium-alginát 

készül. A kozmetikai iparban ajakírek, lóciók, és krémek előállítására használják, 

hatóanyagként, az UV sugarak által okozott öregedési folyamat kivédésére alkalmas. 

 A hólyagmoszatot Lombszerű képződménye palack alakú üregekkel jellemző megjelenést 

ad. Az alginsavon kívül jelentős mannit és karotinoid forrás. Kis mennyiségben jódot és 

brómot tartalmaz. A belőle készített kivonat a kollagén rostokra összehúzó hatású, mellyel a 

bőr rugalmassága fokozódik, s a bőr vastagodását is csökkenti, így az öregedő bőr első 

számú védelmezője. Európában élelmiszer-adalékként, ízesítőként is használják. 

 Evezőgaz Sziklához horgonyozva fejlődik, tiszta vízben 20 méter mélységben is 

megtalálható. Az algafajok közül a Laminaria rendelkezik a legnagyobb jódtartalommal, s 

ezért a lipid-felhalmozás szabályozásában a belőle készített kivonatnak fontos szerepe van. 

Ásványisó-tartalma is nagy, a mikrocirkulációt
3
 és a helyi méregtelenítést elősegíti. 

 Az ujjmoszat hidratáló, tisztító, bőrnyugtató, méregtelenítő és antiallergén hatású. Kiváló 

habfürdő-alapanyag. A fiatalító tulajdonságú algát az orvosok gyakran ajánlják az ideg- és 

immunrendszer működésének támogatására. 

 Ascophyllum nodosum. Ez a barna alga faj sokáig az alginsav előállításában volt jelentős. 

Újabban szabadgyök elleni hatása miatt részesül előnyben. A sejtmembránok védelmében 

különleges helye van. Ezen kívül védi az epidermiszt az UVB sugarak káros hatásától. 

Zöld alga - zöld moszat (pl: Codium, Chlorella) Méretük általában 10-20 centi. A zöldalgák 

többnyire vízi élőlények, de vannak közöttük a hó felszínén, fatörzseken és talajban élők, továbbá 

gombákkal szimbiózisban zuzmó telepet alkotók is. Tipikusan zöld színűek klorofill pigmentjeik 

miatt, de sok karotinoid pigmentet is tartalmaznak. Puhítják a bőrirritáció miatt kiszáradt bőrt. 
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 A codium gazdag növényi proteinben, ezért azonnal és hosszan tartón hidratálja a bőr, 

arcápoló készítményekben jelenik meg. 

 Az Seasilk – angyalhaj (Tengeri selyem alga) enyhíti a viszketést, gyulladáscsökkentő 

hatású, selymessé teszi a bőrt, és hidratáló filmet képez a felületén. 

 A klorella először Japánban lett ismert magas DNS- és RNS-tartalma miatt. Erősíti az 

immunrendszert, regenerálja a bélműködést, javítja a test méregtelenítő funkcióit, és 

vírusölő hatású. Legfontosabb ereje a szervezetben tárolt mérgek, nehézfém-szennyeződések 

eltávolításában rejlik. 

Kék alga - kék moszat (kékes-zöld) (pl: Spirulina) A Spirulinákat az aztékok a spanyol hódítást 

megelőzően élelemként fogyasztották magas fehérjetartalma miatt. Főleg lúgos, nagy sótartalmú 

vizekben, meleg éghajlatú területen élnek. Nagy mennyiségű proteint tartalmaz, mely feszesít, 

újrastrukturál, fenntartja a bőr rugalmasságát. A fehérjék mellett ez az alga könnyen felvehető 

formában karotinoidokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és esszenciális zsírsavakat is tartalmaz. 

Gazdagok béta-karotinban és növényi proteinben.  

 A spirulina fajoknak csak egy igen vékony fehérje-nyálka sejthártyájuk van, s így a 

biológiailag aktív sejttartalmuk könnyen feltárhatóak, hatóanyagaik könnyen hozzáférhetőek 

az emberi szervezet számára is. A Sprulina hatóanyag csoportjai közül a zsíroldékonyaknak, 

a karotinoidoknak, hidrofil anyagoknak együttesen, mint antioxidáns anyagoknak van 

jeletőségük. B12-vitaminban is gazdag, ez a sejtépítést segíti. Telítetlen zsírsavak közül a 

Spirulina olajsavat, palmitoleinsavat, linolsavat, és jelentős mennyiségű g-linolénsavat 

(7,5%) tartalmaz. Ezen komponenseknek jelentős bőrregeneráló és stabilizáló szerepük van 

a bőr vízháztartásának egyensúlyban tartásában, a membránok regenerálásában, a száraz bőr 

gyulladásos folyamatainak megszüntetésében illetve megelőzésében, az atópiás ekcéma 

kezelésében. A poliszacharidok az akne ellen is hatásos anyagnak bizonyultak. Gátolják az 

reduktáz enzimet, csökkentik a bőr faggyúszintjét, antibakteriális úton a Propionibacterium 

aknespatogén törzs fejlődését gátolják, és a faggyúban a Stapphylococcus aureus 

mennyiségét is csökkentik. A bőr öregedési folyamatának lassításában is szerepük van a 

poliszacharidoknak, főleg a szabadgyök képződés kapcsán. Gátolják a peroxid anion 

képződését, védik az UV sugárzásnak kitett sejtfehérjéket. A Spirulina algák 60%-a 

aminosav/fehérjék, közülük több az esszenciális aminosavak csoportjába tartozik. 

Stimulálják a kollagén szintézist, emellett gátolja a kollagénre és az elasztinra nézve 

károsító hatású, az antikolagenáz és antielasztáz enzimek működését. A víz- és zsíroldható 

vitaminok, illetve a karotinoidok, a klorofill komplex a bőrsejtek regenerálódását segítik, 

gátolják a reaktív oxigéngyökök keletkezését, megakadályozzák a bőr idő előtti öregedését. 
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 Tengeri saláta a kozmetikai termékekbe a bőr rugalmasságát fokozó termékekbe építik be a 

kollagén szintézisre gyakorolt kedvező hatása miatt. Nyugtató tulajdonságú, közömbösíti a 

bőrt érő stresszhatásokat. Segíti a zsírszövetben lerakódott méreganyagok kiürítését.  

Vörös alga- vörös moszat (pl: Lithothamnium) Főként déltengeri növények, de a mérsékelt övi 

vizekben is előfordulnak. Több vörös alga esetében a sejt és a sejtfal közötti üreget egy szilárd réteg 

tölti ki, amely rostokból és nyálkás anyag mátrixából áll össze. Ez az anyag képviseli fő értékét a 

vörös algáknak, amelyből az agar és a karragenán származik. A Rhodophyták klorofill-a-t 

tartalmaznak, de elfedi a fehérjékhez kötött fikobilin pigment. Magnézium összetevője 

gyulladásgátló, anti-stressz hatású, míg foszfortartalma az egészséges sejtmembránhoz szükséges. 

Hidratálják az eleve száraz bőrt, és egyik összetevőjük véd a levegőszennyeződés okozta 

bőrkárosodások ellen is.  

 A tengeri zuzmó a vörös algák legjelentősebb képviselője. Hidratáló és karcsúsító hatású. 

Fogkrémek és más kozmetikumok sűrítőanyagaként, valamint az élelmiszeriparban főleg 

tejtermékek előállításánál használják. 

 A vörös pálmaalga tápláló és nyersen is fogyasztható. Emésztési zavarok kezelésére is jó. 

Biztosítja a napi B-vitamin szükséglet 100 százalékát, a B12-vitamin 66 százalékát, és 

vastartalma is jelentős. Segít kiüríteni a szervezetből a lerakódott salakanyagokat, és 

gyulladáscsökkentő. 

Egyéb algafajok: 

 Kovamoszatok (Bacillariophyták) Egysejtű szervezetek vagy fitoplanktonok, 

tengervizekben de édesvizekben is élnek. Protoplazmájukat héjszerű képződmény veszi 

körül, amely sejtfalként is szolgál, anyaga polimer szilícium vegyület, és a kovaföld ezen 

algák fosszilis terméke. Klorofillal rendelkeznek. E csoport tagjaiból főleg peelingek 

készülnek (kovaföld), de egyes készítményekben a feleslegben adagolt zsiradékok 

megkötésére is használják. 

 Mikro algák (planktonok) - a földgolyó oxigénellátásának fő forrásai. Krémekben 

felhasználva aktívan hatnak a bőr ráncaira és feszességi állapotára a bennük lévő 

provitaminnak köszönhetően. Bizonyos táplálék-kiegészítők, valamint a jó minőségű arc- és 

testápoló szerek tartalmazzák. 
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Az algák bőrre gyakorolt hatása 

A kozmetikában és gyógyászatban használt algakivonatok növelik a bőr barrier funkcióját
4
, fokozza 

a kollagén képződést és csökkenti az UV sugárzás okozta bőröregedést, nem szárítják a bőrfelszínt, 

mert megkötik a nedvességet. Tartósan fokozzák a vérkeringést, ezáltal megakadályozzák a bőr 

alatti kötőszövetek rugalmasságának elvesztését. Klorofiltartalmának köszönhetően kiváló 

baktériumölő és sejtújraépítő, ami a fiatalság megőrzésében óriási szerepet játszik. Tartalmazzák a 

hámsejtek naponkénti megújulásához szükséges életfontosságú ásványi sókat, nyomelemeket, 

melyek meggyorsítják a sejtek életműködési folyamatát. Salaktalanítják, méregtelenítik a 

szöveteket, felgyorsul a sejtek megújulása, az öregedési folyamat kitolódik. A hatás pedig csak 

fokozható fonoterápiával, infraterápiával, hőterápiával illetve oxigénterápiával.  

Algás kezelések 

Algás arckezelés 

A kozmetikai rendellenességnek számító száraz, a környezeti 

ártalmaknak fokozottan kitett, érzékeny bőr kezelésére 

alkalmasak. Ilyen kezelés például az Algamaszk vagy 

algapakolás. A különböző maszkok valamennyi bőrtípus igényeit kielégítik, hiszen az alga-

komplexen kívül számos más értékes hatóanyagot is tartalmaznak. Az algamaszk önmagában is 

modellál, feszesít, ásványosít, hidratál. Mivel a levegőn megdermed, felülmúlja a lágy állagú 

pakolások hatását. A maszk zárt kötést hoz létre a bőr felületén, alatta speciális mikroklíma jön 

létre, jelentősen fokozva a maszk alá felvitt hatóanyagok és a maszk anyagainak felszívódását. 

Testkezelés - bőrfeszesítés 

Ez a testkezelés gyakran feltűnik a kozmetikai szalonok repertoárjában. Egyre többször találkozunk 

- és egyre fiatalabb korban - a bőr egyenetlen, rücskös felszínét találóan a narancs bőréhez hasonlító 

cellulit kifejezéssel. A cellulit a bőr irha rétegében lerakódó salakanyagokat jelenti, amelyek a 

környező szövetekből magukhoz vonják a vizet, és egyre nagyobb gömböcskéket alakítanak ki. A 

felgyülemlett nedvesség ödémát okoz, a megduzzadt csomók egymással találkozva felszakítják a 

rostok rácsszerkezetét, így a bőr felülete a narancs héját utánzóan egyenetlenné válik. 

Az algát tartalmazó készítmények segítik a salakanyagok eltávolítását, feszesítik a bőrt, serkentik a 

vérkeringést és a nyirokműködést. A combokra, csípőre felvitt meleg algás pépet sokszor még be is 

tekercselik, fokozva az izzasztó hatást, és segítve a méreganyag távozását, a zsírpárna 

„elolvadását”. Közben a bőr a pakolásból különféle vitaminokat vesz fel, amelyek fokozzák a bőr 

feszességét, tehát mondhatnánk azt is, hogy „kettő az egyben” módon segíti a bőr szépségének 

megőrzését. 



 10 

Wellness 

Mi sem természetesebb, mint hogy a wellness is igyekszik kihasználni az alga jótékony 

tulajdonságait. A különféle algákból meleg pépes változatot készítenek, amit a hátra, a combokra, 

vagy az arcra kennek. A terápiáknál elsősorban a reumás fájdalmakat, mozgásszervi panaszokat 

orvosolják, de gyulladáscsökkentő tulajdonságát is számos kezelésnél kiaknázzák. Ha mindezekhez 

hozzáveszünk egy kellemes környezetet, ahol megfelelő lágy fények mellett halk zene szól, már 

nehéz lesz különválasztani, hogy az algának, vagy a körülményeknek köszönhető inkább a 

stresszoldás.  

 

Magyarországi vonatkozások 

Addig, amíg a tengerekben több ezer fajukat különböztetik meg, az édesvizekben legfeljebb 100, a 

Kárpát-medencében pedig alig néhány fajuk él. A magyarországi kozmetikai ipar is számos külföldi 

cég termékét használja, ezért elkerülhetetlen az algás termékek megjelenése Magyarországon, habár 

itt is megtalálhatóak az alapanyagok. 

Hazánkban a talajalgákkal foglalkozó kutatások a múlt század harmincas éveiben indultak meg. 

Fehér Dánielnek köszönhetően. Sajnos a kutatás a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkra korlátozódik. 

Az egykori vulkáni kráterben települő alginit telepet 1973 őszén fedezték fel Pula község 

határában. Az alginit hasonló hatású, mint a szervesanyag tartalmú gyógyiszapok (golopi, marosi, 

fango stb.) Iszapként használva hasonlóan kedvező hatás érhető el ízületi, reumatikus bántalmak 

kezelésére, mint az elismert gyógyiszapok esetében. Ezt a népi gyógyászati tapasztalatok mellett a 

kísérleti klinikai vizsgálatok és több száz kezelés is igazolja. Sajnos a mezőgazdasági 

felhasználáson, és egy reumakenőcsön kívül ez a lehetőség még kiaknázatlan. Befektetőket 

keresnek. 

A Hévízi Gyógytó élővilága a víz hőmérséklete és sajátos vegyi összetétele, a speciális környezet 

miatt egyedi. Sok értékes faj található itt szabadon: moszatok, algák (főleg kékalgák), 

kénbaktériumok, sugárgomba, tengermelléki káka. A víz és az iszap mikroorganizmusai, illetve 

anyagcseretermékeik nagyban hozzájárulnak a tó gyógyító erejéhez, valamint a különböző 

baktériumtörzsek antibiotikus, fertőtlenítő hatást is biztosítanak. 

Meg kell említenünk itt azokat a kozmetikai cégeket is, melyek repertoárján szerepel az alga, mint 

hatóanyag akár arc, akár testápolásban. Természetesen a teljesség igénye nélkül: Algotherm, 

Algologie, Dr. Juga, Belnatur, Biodroga, Gigi LS Olíva, High Care, Lady Esther, Thalgo, 

Fáma, Daria Anderson, Maria Galand, … és még sokan mások. 
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Összefoglalva 

A potenciális alga hatóanyagok nincsenek még teljesen kiaknázva, hiszen a 30.000 alga törzsnek 

csupán csak kis részét használták fel kozmetikumokban. Az algák áradata a kozmetikában így nem 

apad a közeljövőben. 

Sokféle (feszesítő, antioxidáns, bőrnyugtató, hidratáló, remineralizáló (újra ásványozó), anti-age, 

barrier védő, halványító) hatását a cégek különböző hatóanyag összetételben kamatoztatják. Így 

aztán lehetővé válik minden bőrprobléma megoldása pusztán az algák erejével. Sok cég kiegészíti a 

hatóanyag-komplexeket néhány szárazföldi növényi kivonattal is. 

Nagyban tudjuk növelni a hatást, amennyiben otthonra a megfelelő ápolókészítményeket, ill. 

balneo-termékeket és táplálék-kiegészítő kapszulákat és teákat javasolunk. Így kívülről-belülről 

algákkal átitatva a létező legegészségesebb és legszebb testkép kialakítását tudjuk elősegíteni. 

Ezért mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy merüljön el mélyebben ebben a titkokkal és 

lehetőséggel teli varázslatos világban az algák segítségével. 
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Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondok DÓCZI LAJOSNÉ ARANKA gyakorlati oktatásvezetőmnek, 

megerősítette bennem a kozmetika iránti szeretetet, és lehetőséget biztosított dolgozatom 

megírásához. Köszönöm segítőkész támogatását. Nélkülözhetetlen szakmai tanácsaival, 

önzetlen támogatásával alapvetően hozzájárult szakmai fejlődésemhez és jövőbeni sikeres 

munkámhoz. 

Köszönetet mondok még dr. Kormos Vilmosné Sebestyén Edit anyagismeret tanárnőmnek a 

hatóanyagok megismerésében nyújtott segítségéért.  

Az Ő oktatói munkájuk nélkül ez a dolgozat nem születhetett volna meg. 

Szűcsné Pál-Kutas Orsolya 

 

Végjegyzet: 

                                                 

1
 Fotoszintézis egy olyan biológiai folyamat, melyben az élőlények a napfény energiáját 

felhasználva szervetlen anyagból szerves anyagot hoznak létre. A fényenergiát kémiai energiává pl. 

a növények, a színesmoszatok képesek átalakítani. 

2
 Ozmózis: A féligáteresztő hártyákon keresztül végbemenő anyagvándorlás. Ha az ilyen hártyák 

két oldalán különböző koncentrációjú oldatok találhatók, akkor megindul a hártya két oldalán levő 

oldatok koncentrációjának kiegyenlítődése. 

3
 Mikrocirkuláció alatt a legkisebb véredények vérkeringését értjük. A mikrocirkuláció szintjén 

történik az egyes sejtek oxigénnel és tápanyagokkal való ellátása. Itt szabadul meg a szervezet a 

salak- és méreganyagoktól, amelyek az úgynevezett civilizációs betegség kiváltói. 

4
 Barrier funkció: Azt jelenti, hogy egyrészt részlegesen megakadályozza a bőrre kerülő anyagok 

felszívódását, s ugyanakkor a bőr víz- és elektrolit tartalmának kiáramlását, ezáltal védve a 

szervezet belső állandóságát. A barrier funkciót több tényező biztosítja, melyek közül a 

legfontosabb az a bőr felszínén található vékony zsírréteg bőrfelszíni lipid, melyet a verejték tejsav-

, valamint a faggyú- és az elpusztuló hámsejtek zsírsavtartalma biztosít. 

 


