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Streszczenie
W artykule wyjaśniono zagadnienia związane z występowaniem i zastosowaniem hydroksykwa-
sów organicznych w fitokosmetykach rewitalizujących i zabiegach kosmetycznych. Dokonano 
charakterystyki budowy skóry oraz właściwości fizycznych i chemicznych alfa- (AHA) i beta-hy-
droksykwasów (BHA) (kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas 
winowy, kwas salicylowy). Scharakteryzowano sposoby oznaczania hydroksykwasów, a także 
przedstawiono regulacje prawne dotyczące stosowania hydroksykwasów w kosmetykach. Przed-
stawiono wskazania i przeciwwskazania do zastosowania zabiegów z kwasami owocowymi. Opi-
sano czynniki warunkujące skuteczność działania biologicznego alfa-hydroksykwasów (AHA).

Summary
In this paper some principal problems related with application of organic hydroxyacids 
in phytocosmetics formulations and cosmetics treatment have been described. Detailed 
characteristics of the human skin structure and physicochemical properties of alpha-hy-
droxyacids (AHA) and beta-hydroxyacids (BHA) as glycolic acid, lactic acid, citric acid, 
malic acid, tartaric acid and salicylic acid, have been presented. In addition some modern 
analytical procedures for rapid and selective determination of hydroxyacids in cosmetics 
as well as the basic international and domestic legal rules related with use of hydroxyacids 
in cosmetic procedures was discussed. The set of practical indications and contraindica-
tions linked with application of the fruit originated hydroxyacids to cosmetological in-
tervention and treatments was also mentioned. The most important factors determining 
biological action efficiency of alpha-hydroxyacids (AHA) was shortly specified. 
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