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Đánh giá dược mỹ phẩm
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Dược mỹ phẩm phải được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí. Đầu tiên, điều quan
trọng là xem xét vị trí sử dụng sản phẩm. Ví dụ, cần dưỡng ẩm nhiều ở vùng quanh mắt
hơn là vùng quanh mũi. Thứ hai, công thức có thể được điều chỉnh để tính đến sự sản
xuất bã nhờn khác nhau trên khuôn mặt. Thứ ba, giá trị của công thức có thể được đánh
giá thông qua các đánh giá không xâm lấn, như đo lớp sừng và mất nước qua biểu bì.
Chụp ảnh cũng có giá trị trong việc đánh giá những thay đổi về biểu hiện của khuôn
mặt sau khi dùng sản phẩm tích lũy theo thời gian.
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Việc đánh giá thích hợp các loại dược mỹ phẩm là rất quan trọng để đảm bảo hiệu
quả tối ưu. Đôi khi rất khó để xác định hiệu quả, vì dược mỹ phẩm về cơ bản là mỹ
phẩm, theo định nghĩa là để trang điểm, tạo mùi hương và tạo màu cho da. Vì hiệu quả
điều trị không bao giờ là một phần trong vai trò của mỹ phẩm trong việc chăm sóc da,
nên không có hướng dẫn nào hiện có để đánh giá dược mỹ phẩm. Các hướng dẫn xác
định của FDA được đưa ra để phê duyệt thuốc mới, nhưng FDA hiện tại không có thẩm
quyền đối với mỹ phẩm, không có quy định. Đã có một số trao đổi tại FDA về quy định
của các thành phần mỹ phẩm mới sử dụng cách tiếp cận tương tự cách hiện đang được
áp dụng cho các ứng dụng thuốc mới đang được kiểm tra.
Chương này sẽ tập trung vào việc đánh giá các loại dược mỹ phẩm; tuy nhiên, các
ý kiến được nêu là của tác giả. Dược mỹ phẩm về cơ bản là một loại kem dưỡng ẩm bổ
sung thêm thành phần “hero” được thiết kế để phân biệt với công thức kem dưỡng ẩm
truyền thống, nhưng thiếu hiệu quả lâm sàng đến mức để sản phẩm không bị các cơ quan
quản lý coi là thuốc. Hầu hết các loại dược mỹ phẩm được thoa lên mặt, đây là phần của
cơ thể bị lão hoá do ánh sáng đầu tiên. Do đó, chương này sẽ tập trung vào đánh giá nhu
cầu dùng dược mỹ phẩm trên da mặt, công thức sản phẩm dưỡng ẩm, thử nghiệm không
xâm lấn và đánh giá lâm sàng để thiết lập hiệu quả.
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Nhu cầu dược mỹ phẩm cho mặt

Vũ

Dược mỹ phẩm phải được thiết kế để đáp ứng giải phẫu và sinh lý học độc đáo
của khuôn mặt. Khuôn mặt bắt đầu ở đường chân tóc trước, dừng lại ở tai, và được giới
hạn bởi đường viền hàm bên và cằm. Đây là khu vực phức tạp và thách thức nhất của cơ
thể cho người tạo ra sản phẩm, nơi chứa tất cả các cấu trúc tuyến của cơ thể, bao gồm
cả lông, đặc trưng bởi vùng da khô chuyển tiếp được thấy ở quanh mắt, mũi và miệng.
Da mặt là vùng da mỏng nhất trên cơ thể, trừ vùng da quanh mí mắt, nên dễ bị kích ứng
và dị ứng nhất, là một thách thức đối với các nhà sản xuất dược mỹ phẩm. Khuôn mặt
cũng được đặc trưng bởi nhiều cấu trúc nang lông ở dạng lông đen trưởng thành như
lông mày, lông mi và râu của nam giới kết hợp với lông tơ mịn màu trắng ở phần còn
lại của khuôn mặt. Các cấu trúc nang lông này là sự chuyển tiếp giữa da trên bề mặt và
vùng lỗ nang lông, tạo nên địa hình khuôn mặt gồm các “dãy núi” xung quanh mỗi cấu
trúc nang với các “thung lũng” xen kẽ tạo nên các hình thái da mặt.
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Lớp da lót của lỗ chân lông kết nối bề mặt da tới điểm sâu của nang lông là một
khu vực chuyển tiếp quan trọng. Đây là vị trí bị kích ứng dẫn đến viêm nang lông tiếp
xúc kích ứng gây ra "mụn" liên quan đến mỹ phẩm. Việc loại bỏ tất cả các chất gây kích
ứng khỏi các công thức dược mỹ phẩm là rất quan trọng để ngăn ngừa sự bùng phát dạng
mụn trứng cá. Về lâu dài, điều quan trọng là không để xảy ra hiện tượng kích ứng và bít
tắc quanh nang lông, nếu không có thể gây ra các sẩn và/hoặc mụn viêm. Dược mỹ phẩm
nên được kiểm tra để đảm bảo chúng không tạo nhân mụn và không gây mụn.
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Dược mỹ phẩm cũng phải cải thiện tình trạng của da bằng cách tối ưu hóa hàng
rào da. Đây mới thực sự là lợi ích chính của dược mỹ phẩm. Một hàng rào da nguyên
vẹn mịn và mềm mại, có khả năng phản chiếu ánh sáng và tạo ra làn da sáng, được coi
là làn da trẻ trung, hấp dẫn hơn. Dược mỹ phẩm chứa nhiều thành phần khác nhau, bao
gồm chất làm mềm và polyme, để tạo ra sự phản xạ ánh sáng tăng cường; tuy nhiên,
biểu hiện bề ngoài này sẽ mất đi khi sản phẩm dược mỹ phẩm được tẩy khỏi bề mặt da.
Dược mỹ phẩm cũng có thể cải thiện hàng rào da về mặt chức năng. Tăng cường tổ chức
của lipid gian bào, gồm sphingolipid, sterol tự do và axit béo tự do [1], và các tế bào
sừng hoá sẽ đồng thời tối ưu hóa hoạt động và vẻ ngoài của da [2]. Vì vậy, thành phần
dưỡng ẩm của dược mỹ phẩm là một phần rất quan trọng trong hiệu quả nhận được.

Công thức dược mỹ phẩm dưỡng ẩm
Nhiều người tin rằng thành phần hoạt tính của một công thức dược mỹ phẩm
chiếm phần lớn hiệu quả. Điều này là không đúng. Thành phần dưỡng ẩm có lẽ chiếm ít
nhất 75% hiệu quả của sản phẩm. Thành phần dưỡng ẩm không chỉ có thể tạo ra một lớp
màng mềm mịn trên bề mặt da mà còn có thể làm giảm sự mất nước qua biểu bì
(transepidermal water loss, TEWL), làm giảm các nếp nhăn nhỏ do mất nước, đặc biệt
đáng chú ý là vùng bên xung quanh mắt. Điều này đạt được thông qua việc dùng các
chất cấp ẩm và khoá ẩm.
Các chất khoá ẩm tạo ra một lớp màng dầu trên bề mặt da mà ít nhiều không thấm
nước. Các chất có khả năng gây bít tắc cao, như petrolatum, dầu khoáng, parafin, lanolin
và sáp carnauba, làm giảm đáng kể sự mất nước, nhưng lại gây dính và kém tương thích
với mỹ phẩm có màu [3]. Tính thẩm mỹ là một phần rất quan trọng của dược mỹ phẩm.
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Vì lý do này, hầu hết các công thức dược mỹ phẩm gồm các chất ít gây bít tắc hơn cũng
cũng ít nhờn hơn, như các dẫn xuất silicone (dimethicone, dimethiconol) và polyme
(acrylate). Nhiều công thức dựa trên thực vật sẽ bao gồm dầu jojoba, cây gai dầu, cây
lưu ly hoặc hoa anh thảo.

Vũ

Các chất khoá ẩm phải được kết hợp với chất cấp ẩm để không chỉ ngăn nước ra
khỏi da mà còn để cấp nước cho da bằng cách thu hút nước. Chất cấp ẩm đã được sử
dụng trong mỹ phẩm trong nhiều năm để tăng thời hạn sử dụng bằng cách ngăn chặn sự
bay hơi của sản phẩm và sự đông đặc sau đó do sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm. Chất
cấp ẩm hoạt động giống như bọt biển trong da để giữ nước với chất cấp ẩm tự nhiên
chính của da là axit hyaluronic, cũng được sử dụng làm chất cấp ẩm trong các chế phẩm
dược mỹ phẩm. Các chất cấp ẩm thông thường khác bao gồm glycerin, natri lactat, urê,
propylene glycol, sorbitol, axit pyrrolidone carboxylic, gelatin, vitamin và một số
protein [4, 5].
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Cuối cùng, làm mềm là một khái niệm quan trọng trong hiệu quả dược mỹ phẩm.
Chất làm mềm làm mịn các tế bào sừng hoá bong tróc để làm cho bề mặt da trở nên mịn
màng và cảm thấy mềm mại, đây là những lợi ích rất quan trọng của dược mỹ phẩm mà
người tiêu dùng cảm nhận được [6]. Ngoài ra, một số chất làm mềm cũng là chất giữ ẩm
khoá ẩm cho da. Điều quan trọng đối với sự hài lòng của người tiêu dùng với một sản
phẩm dưỡng ẩm vì làn da mịn màng đúng mong đợi sau khi sử dụng, mặc dù độ mềm
mại có thể không nhất thiết tương quan với giảm TEWL. Chất làm mềm hoạt động bằng
cách lấp đầy khoảng trống giữa lớp vảy da bong tróc bằng các giọt dầu, nhưng tác dụng
của chúng chỉ là tạm thời. Các chất làm mềm da thường được sử dụng bao gồm
propylene glycol, isopropyl isostearate, octyl stearate và isopropyl myristate [7].
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Hầu hết các loại dược mỹ phẩm dưỡng ẩm gồm nước, lipid, chất nhũ hóa, chất
bảo quản, hương liệu, màu và các chất phụ gia đặc biệt. Hầu hết các loại dược mỹ phẩm
đều có 60–80% nước với chức năng của nước như một chất pha loãng, bay hơi nhanh
chóng sau khi sử dụng. Chất nhũ hóa thường là chất tẩy rửa ở nồng độ 0,5% hoặc nhỏ
hơn, giữ cho lipid được nhũ hóa trong nước để tạo thành một pha liên tục. Điều này có
nghĩa là các chất phụ gia chuyên biệt trở thành yếu tố phân biệt giữa các sản phẩm dược
mỹ phẩm dưỡng ẩm khác nhau. Tóm lại, một công thức dược mỹ phẩm dưỡng ẩm phải
làm tăng hàm lượng nước trong da (dưỡng ẩm) và làm cho da cảm thấy mịn màng và
mềm mại (làm mềm).

Thử nghiệm không xâm lấn về hiệu quả của dược mỹ phẩm dưỡng ẩm
Hầu hết các loại dược mỹ phẩm được đánh giá trước khi tiếp thị để đảm bảo chúng
đáp ứng các mục tiêu về hiệu quả của công thức. Vì các phân tích sinh thiết xâm lấn
không thích hợp, do có thể chứng minh được các hiệu ứng giống như thuốc, nên dược
mỹ phẩm được thử nghiệm bằng các phương pháp không xâm lấn. Các phương pháp
không xâm lấn này bao gồm phân tích hồi quy, đo bề mặt, đo da khô, phân tích hình ảnh
in vivo, đo lớp sừng và đo bay hơi [8].
Phân tích hồi quy là một phương pháp quan trọng để xác định xem kem dưỡng
ẩm có thể tạo ra lợi ích ngay cả khi đã ngừng sử dụng. Một loại dược mỹ phẩm dưỡng
ẩm tốt sẽ duy trì một số lợi ích sau 48 giờ sau khi sử dụng sản phẩm. Hầu hết các nghiên
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cứu hồi quy sẽ yêu cầu các đối tượng dùng dược mỹ phẩm trên mặt trong 2-4 tuần sau
đó ngừng sử dụng. Da sẽ được đánh giá vào cuối giai đoạn nghiên cứu; các đối tượng sẽ
ngừng sử dụng, quay lại trung tâm nghiên cứu sau lần sử dụng cuối cùng 48 giờ, và trải
qua quá trình đánh giá [9]. Phương pháp này đặc biệt có giá trị vì hiệu quả của tất cả các
loại kem dưỡng ẩm là tuyệt vời ngay sau khi sử dụng, nhưng hiệu quả thực sự chỉ có thể
được đánh giá dựa trên thời gian kéo dài của các lợi ích [10].

Vũ

Giảm thiểu các nếp nhăn và nếp nhăn nhỏ là một lợi ích thông thường của dược
mỹ phẩm. Một phương pháp không xâm lấn được sử dụng để ghi nhận thông tin giảm
nếp nhăn là đo bề mặt, gồm việc phân tích các bản sao silicone của bề mặt da bằng hình
ảnh quét laser. Silicone không polyme hoá, giống như vật liệu lấy dấu trong nha khoa,
được trộn với chất xúc tác. Silicone được đặt trên bề mặt da để tạo ra một bản sao âm
bản của kết cấu da. Việc phân tích các bản sao này trước và sau khi sử dụng dược mỹ
phẩm có thể xác định khả năng giảm thiểu nếp nhăn của sản phẩm và hỗ trợ các tuyên
bố về giảm nếp nhăn [11].
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Nhiều loại dược mỹ phẩm dưỡng ẩm được tuyên bố làm mịn bề mặt da hoặc mang
lại làn da tươi trẻ hơn thông qua việc tẩy da chết. Tẩy da chết loại bỏ các tế bào sừng
hoá đã chết trên bề mặt da, là một hiệu ứng thẩm mỹ, bằng cách sử dụng các thành phần
tiêu huỷ các liên kết giữa các tế bào. Các thành phần có khả năng tẩy da chết gồm axit
glycolic, lactic, malic và salicylic. Mặc dù có thể nhìn thấy và cảm nhận được biểu hiện
của da được tẩy da chết, nhưng phương pháp đo da khô là một kỹ thuật không xâm lấn
có thể được sử dụng để chứng minh khả năng tẩy da chết tăng cường. Với kỹ thuật này,
một cuộn băng tròn dính, gọi là D-squame, được ép lên bề mặt da bằng một pít tông áp
lực không đổi với số đếm là 10. Sau đó, D-squame được lấy ra bằng kẹp và đặt trên một
thẻ nền màu đen. Độ mờ của băng, tăng lên khi loại bỏ nhiều vảy da hơn, được so sánh
với thẻ tham chiếu quang số để cho ra xếp hạng cho lượng vảy da đã được loại bỏ. Vảy
da hạn chế cho thấy dược mỹ phẩm tẩy da chết ít, trong khi quy mô da nhiều hơn cho
thấy lợi ích tẩy da chết lớn hơn [12]. Kỹ thuật D-squame là một đánh giá hiệu quả không
xâm lấn có giá trị cho tẩy da chết.

Bs

.T

Hiệu quả dược mỹ phẩm nhìn thấy được đánh giá bằng mắt người, nhưng có thể
quan sát thấy những hiệu quả tinh tế hơn với phân tích hình ảnh in vivo sử dụng video
kính hiển vi [13]. Cần phải cẩn thận để tiêu chuẩn hóa ánh sáng và góc máy ảnh để đảm
bảo hình ảnh so sánh chính xác. Tuy nhiên, việc sử dụng video kính hiển vi có thể có
giá trị hạn chế trong việc đánh giá hiệu quả dược mỹ phẩm. Nếu mắt người không thể
nhìn thấy sự cải thiện và chỉ có hình ảnh qua video kính hiển vi mới có thể phát hiện ra
lợi ích, liệu người tiêu dùng có tiếp tục sử dụng dược mỹ phẩm mà không có kết quả rõ
ràng? Đây luôn là một thách thức khi đánh giá hiệu quả dược mỹ phẩm.
Như đã đề cập trước đó, hàm lượng nước trong da rất quan trọng để tối ưu hóa
biểu hiện bề ngoài của da. Một lợi ích chính của dược mỹ phẩm là giảm lượng nước mất
khỏi da và tăng lượng nước trong da. Hai lợi ích này có thể được đo lường thông qua
thiết bị không xâm lấn. Lượng nước mất khỏi da, được gọi là TEWL, có thể được đo
thông qua đo bốc hơi [14, 15]. Kỹ thuật này sử dụng một đầu dò có chứa hai thiết bị đo
độ ẩm cách nhau một khoảng đã biết đặt phía trên một buồng thu có đường kính đã biết.
Đầu dò được đặt tiếp xúc với da trong 1 phút và lượng độ ẩm đo được được thu thập cho
đến khi đạt được trạng thái ổn định. Điều này cho phép xác định lượng nước mà da bị
Dịch: Bs. Trương Tấn Minh Vũ
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mất trên một khu vực nhất định trong một khoảng thời gian cố định. TEWL thấp hơn có
thể là một lợi ích chính của dược mỹ phẩm dưỡng ẩm da mặt. Ngoài ra, lượng nước
trong da cũng có thể được đánh giá bằng một kỹ thuật gọi là đo lớp sừng [16]. Đo lớp
sừng đưa một dòng điện mức thấp hơn vào trong da, dòng điện này được dẫn bởi nước
giữa đầu gửi và đầu nhận. Lượng điện dẫn của da tỷ lệ thuận với lượng nước trong da.
Con số cao hơn thể hiện khả năng dưỡng ẩm vượt trội.

Chụp ảnh và Đánh giá dược mỹ phẩm
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Hình ảnh trước và sau thường được sử dụng trong các ấn phẩm khoa học và tiêu
dùng để ghi lại lợi ích của dược mỹ phẩm. Ảnh chụp khá hiệu quả vì người quan sát có
thể đưa ra đánh giá cá nhân về việc liệu sản phẩm có tác dụng tốt hay không. Hình ảnh
có thể được sử dụng để đánh giá trực quan, như minh họa trong Hình 1, cho thấy hình
ảnh trước và sau khi dùng dược mỹ phẩm được thiết kế để giảm mẩn đỏ trên khuôn mặt.

.T

Hình 1. Hình ảnh trước (a) và sau (b) sau khi dùng dược mỹ phẩm được thiết kế để giảm thiểu mẩn đỏ
trên khuôn mặt.

Bs

Chụp ảnh cũng có thể được tăng cường bằng máy tính để phân tích hình ảnh chi
tiết hơn. Hình 2 cho thấy việc sử dụng tăng cường đường kẻ để đánh giá độ dài tuyến
tính của nếp nhăn nhỏ / nếp nhăn trước và sau khi sử dụng kem dưỡng ẩm chuyên dụng
cho mắt. Việc tăng cường đường thẳng được thực hiện thủ công trên hình ảnh máy tính,
do đó có yếu tố đánh giá của con người. Cũng lưu ý rằng chụp ảnh có thể làm sai lệch
các lợi ích của dược mỹ phẩm. Trong Hình 2a trước khi điều trị, nhiều nếp nhăn nhỏ /
nếp nhăn đã được làm nổi bật hơn so với sau khi điều trị trong Hình 2b; tuy nhiên, mắt
có vẻ thư giãn hơn trong Hình 2b, có lẽ góp phần cải thiện. Vị trí mắt là rất quan trọng
khi đánh giá hình ảnh trước và sau khi ghi lại lợi ích của dược mỹ phẩm mắt.
Hình 3 trình bày hình ảnh trước và sau của một sản phẩm được thiết kế để giảm
thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông. Các lỗ chân lông đã được đánh dấu bằng cách sử
dụng thuật toán máy tính để nhận dạng mẫu. Nhiều lỗ chân lông đã được đánh dấu trong
hình trước (Hình 3a) hơn hình sau (Hình 3b). Liệu người tiêu dùng có thể cảm nhận
Dịch: Bs. Trương Tấn Minh Vũ
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được sự giảm lỗ chân lông không? Đây là thách thức khi sử dụng đánh giá máy tính để
đánh giá hiệu quả thẩm mỹ.
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Hình 2. Hình ảnh khuôn mặt trước (a) và sau (b) để đánh giá hiệu quả sau khi dùng dược mỹ phẩm
được thiết kế để giảm thiểu nếp nhăn nhỏ / nếp nhăn bằng sử dụng phân tích hình ảnh kỹ thuật số.

Hình 3. Hình ảnh khuôn mặt trước (a) và sau (b) để đánh giá hiệu quả sau khi dùng dược mỹ phẩm
được thiết kế để thu nhỏ lỗ chân lông bằng cách sử dụng phân tích hình ảnh kỹ thuật số.
Dịch: Bs. Trương Tấn Minh Vũ
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Phát triển kế hoạch đánh giá dược mỹ phẩm

Vũ

Không dược mỹ phẩm nào có thể mang lại tất cả các lợi ích cho da; do đó, điều
quan trọng là phải xác định các mục tiêu của sản phẩm. Khái niệm dược mỹ phẩm cần
đặt vào các nhu cầu của làn da lão hóa (Bảng 1). Đôi khi, tốt hơn là làm sáng tỏ những
lợi ích mong muốn của dược mỹ phẩm trước và sau đó chọn công thức phù hợp với các
công bố hơn là công bố cho các công thức. Tuy nhiên, lợi ích thực tế là quan trọng, hoặc
là người tiêu dùng sẽ mua dược mỹ phẩm một lần, nhưng không mua lại. Đây là lý do
lớn nhất dẫn đến thất bại của ngành dược mỹ phẩm trên thị trường. Đó cũng là lý do lớn
nhất khiến các sản phẩm dược mỹ phẩm xâm nhập và thoát khỏi thị trường với tốc độ
chóng mặt, hứa hẹn rằng sản phẩm mới hoạt động tốt hơn, nhanh hơn và mang lại kết
quả ấn tượng hơn.
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Bảng 1. Nhu cầu của làn da lão hóa
1. Nếp nhăn nhỏ
2. Nếp nhăn: động và tĩnh
3. Nếp gấp
4. Màu da
5. Rối loạn sắc tố
6. Kết cấu
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Nếu dược mỹ phẩm được thiết kế để giải quyết các nếp nhăn nông và nếp nhăn
trên khuôn mặt, thì nhà sản xuất phải nhắm mục tiêu những nếp nhăn nông và nếp nhăn
nào sẽ được cải thiện và sau đó điều chỉnh các thành phần có sẵn cho mục tiêu. Cũng có
thể một số nếp nhăn trên khuôn mặt không thể được khắc phục bằng sản phẩm bôi ngoài
da, trong trường hợp đó, nên chọn các nếp nhăn nông nhỏ hơn để giảm thiểu. Các vấn
đề về màu da và rối loạn sắc tố có thể được giải quyết đơn lẻ hoặc kết hợp với các nếp
nhăn và nếp gấp. Retinoids trong mỹ phẩm, như retinol, có thể cải thiện tất cả các vấn
đề lão hóa trên khuôn mặt, nhưng phải cẩn thận không để nồng độ quá cao gây kích ứng.
Kích ứng da có thể được chấp nhận khi sử dụng retinoid theo đơn dưới sự hướng dẫn
của bác sĩ da liễu, nhưng phải tránh kích ứng bằng mọi giá trong sản phẩm dược mỹ
phẩm. Tương tự, chứng rối loạn sắc tố da tối màu có thể được điều trị bằng mỹ phẩm
làm sáng da có chứa hydroquinone.

Những thách thức về thành phần dược mỹ phẩm
Không có đánh giá nào về dược mỹ phẩm là hoàn chỉnh nếu không có một cuộc
thảo luận về những thách thức về thành phần. Công thức dược mỹ phẩm liên quan đến
việc lựa chọn cẩn thận các thành phần để tạo ra một sản phẩm an toàn, thanh lịch, hiệu
quả phù hợp cho bệnh nhân mua [17]. Nhiều cân nhắc đưa vào công thức cuối cùng gồm
tác dụng làm ẩm hàng rào, độ pH, tác dụng bôi trơn, tác dụng làm dịu, tác dụng thẩm
thấu, làm mềm da và hấp thụ qua da [18]. Một số thành phần gây tranh cãi nhiều hơn
trong dược mỹ phẩm gồm chất bảo quản, phụ gia thảo mộc và phụ gia sinh học.

Dịch: Bs. Trương Tấn Minh Vũ
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Chất bảo quản có lẽ là thành phần gây tranh cãi nhất trong tất cả các thành phần
dược mỹ phẩm. Tất cả các chất bảo quản hiện có đều được sản xuất tổng hợp vì không
có hỗn hợp chất bảo quản hoàn toàn tự nhiên nào được tạo ra cho đến nay. Không có
mỹ phẩm nào có thể được bán thương mại không cần giữ lạnh mà không có chất bảo
quản. Tuy nhiên, chất bảo quản được cho là nguyên nhân gây ra mọi thứ, từ ung thư vú,
béo phì đến hủy hoại môi trường. Nếu không có chất bảo quản, các lipid làm mềm và
khoá ẩm trong các công thức dược mỹ phẩm sẽ nhanh chóng bị oxy hóa, khiến kem bị
thiu hoặc nhiễm khuẩn sẽ làm cho các thành phần hòa tan trong nước không an toàn.
Chất bảo quản là nhóm chất gây dị ứng phổ biến thứ hai được tìm thấy trong dược mỹ
phẩm sau hương liệu [19]. Tuy nhiên, số trường hợp viêm da tiếp xúc do kích ứng và dị
ứng thực sự rất nhỏ so với hai chức năng cần thiết mà chất bảo quản thực hiện trong mỹ
phẩm: ngăn ngừa hư hỏng trước khi mua và ngăn ngừa ô nhiễm sau khi mua [20, 21].
Este paraben là chất bảo quản phổ biến nhất được sử dụng trong mỹ phẩm vì khả năng
gây kích ứng và nhạy cảm của chúng rất thấp khi thoa lên da khỏe mạnh [22]. Chúng
thường được tìm thấy với nồng độ 0,5% hoặc ít hơn ở Hoa Kỳ. Một số loại mỹ phẩm
“tự nhiên” sử dụng tinh dầu và nước hoa có khả năng kháng khuẩn, chẳng hạn như dầu
đinh hương, quế, bạch đàn, hoa hồng, hoa oải hương, chanh, cỏ xạ hương, hương thảo
và gỗ đàn hương [23].
Phụ gia thảo mộc
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Các chất phụ gia thảo mộc có sức hấp dẫn lớn với người tiêu dùng do nguồn gốc
“tự nhiên” của chúng, mặc dù thuốc diệt cỏ và ô nhiễm kim loại nặng là một vấn đề. Các
thành phần thực vật phải có nguồn gốc cẩn thận để đảm bảo độ tinh khiết nếu không sẽ
xảy ra các vấn đề về sản phẩm [24]. Việc bổ sung các loại thảo mộc tạo nên sự khác biệt
giữa kem dưỡng ẩm cơ thể được sản xuất hàng loạt và dược mỹ phẩm dưỡng ẩm chuyên
dụng. Các chất phụ gia thực vật được mua từ các nhà sản xuất lớn và thường được thêm
vào dược mỹ phẩm ở cuối quá trình chế biến dưới dạng chất lỏng hoặc bột. Nguyên liệu
thực vật có thể tạo màu và tạo mùi thơm cho sản phẩm cuối cùng, nhưng cũng có thể bổ
sung các lợi ích cho da [25].

Bs

Các chất phụ gia thảo mộc có thể có nhiều dạng, bao gồm: chiết xuất
hydroglycolic, tinh dầu và chiết xuất toàn bộ thực vật [26]. Các chất chiết xuất
hydroglycolic, như lô hội, được sử dụng với nồng độ 3–10% và là sự kết hợp của
propylene glycol và nước, tạo ra các thành phần hòa tan trong nước, nhưng không hòa
tan trong dầu [27]. Các loại dầu thiết yếu, như dầu bơ, dầu mè và dầu cây trà, được sử
dụng với nồng độ 2–5% [28]. Chiết xuất toàn bộ thực vật, còn được gọi là aromaphytes,
được sử dụng ở nồng độ 5–20% và được sản xuất bằng cách chiết xuất kép có chứa tất
cả các thành phần của cây. Trong mỹ phẩm, các chất phụ gia thảo mộc đôi khi được
thêm vào để có khả năng chống oxy hóa, nhưng hiệu quả phải được đánh giá dựa trên
chất lượng, nồng độ và thành phần của thành phần thảo dược.

Dịch: Bs. Trương Tấn Minh Vũ
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Phụ gia sinh học
Các chất phụ gia sinh học cũng được tìm thấy trong dược mỹ phẩm và có nguồn
gốc từ các chất chiết xuất và thủy phân của các tuyến và mô của động vật thuộc các loài
khác nhau. Phụ gia sinh học có thể được lấy dưới dạng chiết xuất dạng nước,
hydroglyceric, hydroalcoholic, hydroglycolic và dầu từ các sản phẩm có nguồn gốc động
vật. Các chất phụ gia sinh học dược mỹ phẩm thường được sử dụng gồm collagen,
elastin, axit hyaluronic, keratin, nhau thai, dẫn xuất máu và tế bào gốc.
Collagen, một phân tử lớn bao gồm ba chuỗi peptit xoắn, là một chất phụ gia sinh
học được sử dụng trong một số loại dược mỹ phẩm dưỡng ẩm. Collagen thường được
lấy từ da bê được cắt nhỏ được xử lý cẩn thận để loại bỏ sự biến tính.
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Elastin, một thành phần cấu trúc của lớp bì chịu trách nhiệm cho khả năng da phục
hồi cấu hình ban đầu sau khi bị kéo căng và biến dạng khác, được lấy từ dây chằng cổ
bò. Elastin, thường được thêm vào dưới dạng chất thủy phân, là một chất lỏng màu vàng
trong. Trong khi việc bổ sung collagen và elastin vào dược mỹ phẩm dưỡng ẩm có thể
được coi là làm dày da và tăng độ đàn hồi, các thành phần này thực sự hoạt động như
chất cấp ẩm để cải thiện khả năng giữ nước của da [29]. Một phần của việc đánh giá hiệu
quả dược mỹ phẩm là xác định giá trị thực của phụ gia sinh học.
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Chương này đã trình bày một số cân nhắc quan trọng liên quan đến hiệu quả dược
mỹ phẩm. Khái niệm dược mỹ phẩm có sức hấp dẫn lớn với người tiêu dùng bởi vì ý
tưởng bôi kem lên khuôn mặt lão hoá để làm cho nó trông trẻ lại đang rất hấp dẫn. Khi
Ponce de Leon thực sự theo đuổi khái niệm dược mỹ phẩm khi tìm kiếm suối nguồn của
tuổi trẻ, anh ta chưa bao giờ thành công trong cuộc tìm kiếm của mình. Hầu hết người
tiêu dùng cũng sẽ không thành công trong cuộc tìm kiếm của họ. Tuy nhiên, những tiến
bộ vượt bậc đã được thực hiện trong các sản phẩm dược mỹ phẩm và việc hiểu cách để
đánh giá hiệu quả của chúng là rất quan trọng.
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