
Bakuchiol - Roślinny następca retinolu.  
 

Bakuchiol (Drupanol) jest meroterpenem,  

czyli związkiem chemicznym mającym 

częściowo strukturę terpenoidu, w 

klasie  terpenofenoli. 

 

Związek ten jest retinoidem botanicznym 
znalezionym w roślinach Psoralea 
corylifolia i Otholobium pubescens, z 
których wydobywany jest m.in. w 
procesie ekstrakcji dwutlenkiem węgla, w 
stanie nadkrytycznym. Jako surowiec 
stosuje się liście i nasiona.  Rośliny te 

rosną w Azji, Afryce i w Środkowej Europie. 

Bakuchiol w kosmetykach anti-age 

• Redukuje zmarszczki 

Podobnie jak retinol, bakuchiol, oddziałuje na głębsze warstwy skóry. 
Proces ten wiąże się ze zwiększeniem liczby fibroblastów, czyli 
komórek produkujących składniki budulcowe skóry takie jak kolagen i 
elastyna. W efekcie cera staje się bardziej jędrna i sprężysta, a 
zmarszczki ulegają spłyceniu.  

 



• Wygładza cerę i usuwa przebarwienia 

Bakuchiol ma też właściwości 
złuszczające, w wyniku czego pomaga 
usunąć zniszczoną, zrogowaciałą 
warstwę naskórka. Już po kilku 
aplikacjach kremu czy serum z 
bakuchiolem można zauważyć, że twarz 
jest gładsza, ujednolicona i bardziej 
promienna. Związek ten zmniejsza także 
aktywność melanocytów, czyli komórek 
odpowiedzialnych za produkcję barwnika 
skóry – melaniny. Regularne stosowanie 
kosmetyków z roślinnym retinolem prowadzi więc do zmniejszenia 
przebarwień i poprawia koloryt cery. 

• Łagodzi trądzik 

Kolejna ważna zaleta bakuchiolu to jego 
działanie antybakteryjne. Hamuje on 
namnażanie bakterii Gram-ujemnych i 
Gram-dodatnich, m.in. Streptococcus 
aureus i Streptococcus epidermidis 
odpowiedzialnych za rozwój 
niedoskonałości. Składnik ten jest więc 
bardzo skuteczny w walce z trądzikiem 
osób dorosłych, u których trzeba 
jednocześnie działać na dwóch polach: z 
jednej strony hamować stany zapalne, a z 
drugiej zapobiegać powstawaniu nowych 
zmarszczek. 

 

 



 

  

     Bakuchiol 

vs 

Retinol  

• Bakuchiol posiada wszystkie zalety retinolu 

• W przeciwieństwie do retinolu nie wykazuje 

właściwości fotouczulających 

• Produkty z tym składnikiem można używać na 

dzień, także latem 

• Łagodzi szkodliwe skutki działania 

promieniowania słonecznego i uodparnia na 

nie skórę 

• Nie podrażnia cery, nie powoduje 

zaczerwienienia 

• Może być stosowany przez kobiety  w ciąży 

 

 



Proponowane wykorzystanie:  

Serum młodości 

93%  Ulubione oleje  

1%     Bakuchiol 

5%     Witamina E 

1%     Witamina A 

Drobinki rozświetlające - szczypta (opcjonalnie) 

 

Wszystkie składniki wymieszać i umieścić w 

buteleczce z pipetką.  

 

Dodatkowe informacje 

• Bakuchiol jest mieszalny z szeroką gamą emolientów jak 

trójglicerydy kwasów Kaprylowych, skwalan, witamina F i 

inne rozpuszczalniki olejowe 

• Sugerowane stężenie w kosmetykach: 0,5 – 1 % 

• Dodanie czynnika chelatującego w stężeniu 0,05% 

przeciwdziała zmianom koloru wynikającym z obecności 

jonów żelaza i miedzi 

• Końcowy produkt powinien być lekko kwaśny, poniżej 

pH 6 oraz należy go chronić przed ciepłem i światłem 

słonecznym. 

 

 


