
Vlastnosti a použití řas v 
kosmetice 

 
 
Řasy patří do skupiny nejjednodušších a zároveň nejstarších žijících organismů. Již dlouho 
známé a využívané na Dálném východě. Postupem času se jejich sláva rozšířila do celého 
světa. V současné době nalezly řasy široké uplatnění ve farmacii, dietetice a kosmetickém 
průmyslu. Jaké jsou základní druhy řas, které vlastnosti vykazují a jak se jejich potenciál používá 
v kosmetice? 

KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA ŘAS 
Řasy můžeme nalézt v různých vodních prostředích, od domácích akvárií po jezera, řek až po 
moře a oceány. Jejich velikost se může pohybovat od několika milimetrů až po několik 
metrů. Řasy jsou bohaté na mnoho různých prvků a to vede k jejich širokému spektru využití.  

Je velmi obtížné jednoznačně určit složení řas, protože se liší v závislosti na druhu 
rostliny. Výzkum ukazuje, že existuje více než 30 000 druhů řas (některé odhady říkají dokonce 
asi milion druhů). Z tohoto důvodu může být složení a množství jednotlivých látek odlišné. Pokud 
se však pokusíme provést nějaké zevšeobecnění, můžeme určitě říci, že řasy obsahují takové 
složky jako: 

- proteiny, 

- sacharidy, 

- tuky, 



- sloučeniny draslíku, hořčíku, jodu, železa, chloru 

- vitamíny ze skupin A, B, C, E, PP. 

PROSPĚŠNÉ LÁTKY ŘAS 
Jednotlivé složky řas mají pozitivní vliv na stav našeho organismu, těla, kůže, vlasů a 
nehtů. Přípravky, které obsahující řasy čistí, omlazující, hydratují pokožku, redukují celulitidu atd. 

Kyselina alginová má schopnost absorbovat vodu. Z tohoto důvodu, mimo jiné, se využívá í v 
potravinářském průmyslu – používá se například pro výrobu zmrzliny nebo nápojů. Používá se 
také v moderní kosmetice – především jako přírodní zahušťovadlo pro šampony, sprchové gely a 
zubní pasty. Kyselina alginová je však důležitá nejen z technologického hlediska, ale díky své 
schopnosti absorbovat vodu má také silné hydratační vlastnosti. 

Velkým podílem řas jsou polysacharidy a pravděpodobně nejznámější kyselina 
hyaluronová. Hyaluronát sodný má velmi dobré vlastnosti, pokud jde o vázání molekul 
vody. Používá se proto především v kosmetice a procedurách zaměřených na zajištění správné 
úrovně hydratace, dosažení efektu hladké, pevné a elastické kůže a pro zjemnění a zmenšení  
viditelnosti vrásek. 

Velmi důležité prvky obsažené ve složení řas jsou nenasycené mastné kyseliny, mimo 
jiné kyselina arachidonová, kyselina linolová a kyselina gama linolenová. Mají protizánětlivé, 
antialergické vlastnosti, zklidňují podráždění a podporují regenerační procesy epidermis. Proto 
dobře fungují ve spojení s kosmetikou určenou pro citlivou, suchou a podrážděnou pokožku. 

Dalšími žádanými složkami jsou hydroxylované alkoholy, například sorbitol nebo D-
mannitol. Díky obsahu těchto alkoholů na bázi řas v kosmetice nejen, že skvěle hydratují, ale 
vyživují pokožku, mají také bakteriostatický účinek, čistí a regulují přirozené procesy probíhající v 
kůži, včetně tvorby mazu. Tyto druhy kosmetiky velmi dobře fungují na pokožku s problémy s 
akné, mastnou nebo smíšenou pleť, protože inhibují množení bakterií a normalizují funkci 
mazových žláz. 

HLAVNÍ DRUHY ŘAS POUŽÍVANÉ V KOSMETICE 
Jaké konkrétní řasy jsou nejběžnější složkou kosmetiky? Mohou být rozděleny také podle typu 
vod, ve kterých se vyskytují. Nejoblíbenější sladkovodní řasy používané v kosmetice jsou 
především chlorella a spirulina. První se používá především při výrobě čisticí a pečující 
kosmetiky. Spirulina má regenerační a omlazující vlastnosti. 

Mezi mořskými řasami lze rozlišovat například červené řasy, zelené řasy a 
hnědé řasy. Zelené řasy se používají především v kosmetice s čistícím účinkem. Červené jsou 
nejen čistící, ale také zklidňující a hydratační. Z tohoto důvodu je najdeme v kosmetice určené 
pro suchou a citlivou pleť, ale také při problémech s akné. 

JAKÉ VÝHODY POSKYTUJE KOSMETIKA S OBSAHEM ŘAS 
Řasy snadno překonávají jednotlivé vrstvy kůže, a proto působí nejen na úrovni epidermis, ale 
také v dermis. Podporují metabolické procesy probíhající v buňkách, normalizují funkci 
mazových žláz a zadržují vodu v epidermis a poskytují pokožce ochranný hydrolipidový 
plášť. Výsledkem je, že vrstva pokožky derma je lépe hydratovaná, vyhlazená a 
elastická. Současně mají zklidňující účinek, urychlují hojení ran a podporují procesy 
regenerace kůže. Velké množství antioxidačních látek zabraňuje tvorbě volných radikálů, čímž 
se oddaluje proces stárnutí pokožky. Kromě toho se používají v aplikaci s různými problémy 
pleti, jako jsou: 



- rozšířené, nebo popraskané žilky – některé řasy, např. spirulina, obsahují escin a rutin, které 
posilují a utěsňují stěny krevních cévek, zlepšují mikrocirkulaci a viditelně snižují tendenci k 
praskání cévek, 

- akné a seborrhea – sacharidy a síra, obsažené v řasách, normalizují funkci mazových žláz, ale 
také mají protizánětlivé a bakteriostatické vlastnosti, čistí pokožku a obnovují její přirozenou 
funkci, 

- celulitida – kyselina alginová v kombinaci s vitamíny B, enzymy nebo beta-karotenem stimulují 
mikrocirkulaci a odstranění toxinů a urychlují metabolické procesy v buňkách, 

- ochablá kůže – sladkovodní řasy aktivují buněčné dělení a produkci kolagenu a elastinu 
zodpovědných za hladkou, pevnou a napnutou kůži. 

 

 


