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Kolor  
w kosmetologii

Czym jest kolor, dlaczego kobiety widzą więcej, jak wyposażyć kosmetyczny  
zakład produkcyjny i jak wiele czynników wpływa na nasze postrzeganie barw.  
Dla kogo przystojni są zawodnicy sumo i czy warto sprzedawać te same linie  
kolorystyczne kosmetyków Rosjankom i Szwedkom.

dr Leszek Latacz
specjalista firmy Konica Minolta  
Sensing Europe
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Czym jest kolor 
Kolory to jedynie wrażenia odbierane przez nas w wyniku 

pobudzania receptorów w naszych oczach przez światło, czyli fale 

elektromagnetyczne o określonych częstotliwościach. Ludzkie 

oko zdolne jest rozpoznać średnio około 1 miliona kolorów 

oraz odcieni. Wszystkie one są kombinacjami trzech kanałów 

kolorystycznych: światła czerwonego (700nm), światła zielonego 

(530nm) i niebieskiego (420nm). Zdolność rozpoznawania kolorów 

w trzech zakresach, towarzyszy gatunkowi ludzkiemu od milionów 

lat, a związana jest ewolucyjnie z dziennym trybem życia (nocą nie 

ma światła, a postrzeganie kolorów nie jest potrzebne) oraz z roślinną 

dietą. - Rozpoznawanie owoców jadalnych od trujących, było dla 

naszych przodków kwestią życia i śmierci. Jakie znaczenie ma to 

jednak dla branży kosmetycznej? 

Kobiety widzą więcej
Otóż okazuje się, że panie – statystycznie ujmując, widzą więcej. 

Dzieje się tak, ponieważ większość genów odpowiedzialnych za 
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w kosmetologii

percepcję barw znajduje się w chromosomie X. Mężczyźni mają 

w swoich komórkach tylko jeden taki chromosom, kobiety – dwa.  

Co więcej, około 2 procent pań widzi kolory jako składową nie 

trzech, a czterech kanałów kolorystycznych (tzw. tetrachromatyzm), 

co umożliwia obserwację do 100 milionów odcieni i barw. Niektórzy 

twierdzą, że oglądana przez tatrachromatyczkę tęcza, będzie mieć 

nawet dziesięć kolorów. Tetrachromatyzm nie zdarza się wśród 

mężczyzn. Ich ewolucyjne przystosowanie (przyjmując w uproszcze-

niu: polowania a nie zbieractwo), odbyło się kosztem percepcji barw. 

Ma to oczywiście znaczenie także w branży kosmetycznej.  

Dziś nawet około 80-90% klientów drogerii i sklepów kosmetycz-

nych, to kobiety. Tym samym wymagania, jakim produkty kosme-

tyczne muszą sprostać w zakresie swojej kolorystyki, należą do tych 

najbardziej wyśrubowanych. 

Pomiar i recepturowanie barw w przemyśle 
kosmetycznym

Jakość kolorystyczna produktów wymaga precyzyjnego receptu-

rowania oraz szczegółowych pomiarów – również kontrolnych,  

na etapie przyjmowania dostawy surowców oraz na etapie produkcji. 

Optymalnym rozwiązaniem jest wyposażenie zakładu produkcyjnego 

w nowoczesny spektrofotometr (urządzenie do pomiaru i kontroli 

Pomiar barwy pasty w odbiciu Układ współrzędnych CIE Lab 
służący do wyrażania  
barw
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barwy) oraz kompatybilne z nim oprogramowanie komputerowe 

do recepturowania nowych kolorów. Spektrofotometr powinien 

umożliwiać pomiar pełnego spektrum barw. Pamiętajmy, że ciemne 

kolory mogą wymagać zastosowania urządzenia pomiarowego 

wyposażonego w mocną ksenonową lampę błyskową. Warto także 

zwrócić uwagę na gamę zastosowań urządzenia: powinno pozwalać 

ono na kontrolę barwy proszków, cieczy, granulatów, kremów, past 

i ciał stałych. Precyzja oprogramowania do recepturowania zależy 

natomiast od wykorzystania wielostrumieniowych modeli matema-

tycznych. Gwarantują one uwzględnienie wszystkich czynników, od 

jakich zależy barwa próbek. 

Postrzeganie
Oprócz wspomnianych uwarunkowań fizjologicznych (indywi-

dualna czułość oka, z pewnymi uwarunkowaniami płciowymi), na 

postrzeganie wpływ mają przede wszystkim czynniki fizyczne, psy-

chologiczne i kulturowe. Z fizycznego punktu widzenia, postrzeganie 

barw zależy w znacznej mierze od światła odbitego. Każdy obiekt,  

ze względu na swoje cechy, dysponuje określonym widmem odbicio-

wym, decydującym o jego kolorze (niezależnie od oświetlenia).  

Już jednak jego jasność, czy nasycenie postrzegane mogą być róż-

nie, zależnie od mocy i rodzaju padającego światła (inaczej widzimy 

w świetle dziennym, inaczej w świetle jarzeniówki). Na postrzeganie 

koloru wpływ mają także tak mierzalne czynniki jak tło, rozmiar 

obiektu, kierunek oświetlenia i obserwacji, itp. Na przeciwległym 

biegunie znajdą się z kolei okoliczności subiektywne, psychologicz-

ne: nasz nastrój, kondycja, upodobania. Gdzieś pomiędzy czynnikami 

obiektywnymi a subiektywnymi plasuje się trzeci czynnik, najsilniej 

związany z branżą kosmetyczną: kod kulturowy. To w nim kryją się 

kanony piękna i urody. 

Kolory i kosmetyki w kulturach
W Chinach kanon kobiecej urody wyznaczają małe stopy. 

W sąsiedniej Japonii za przystojnych uchodzą zawodnicy sumo. 

Japonki pielęgnujące porcelanową, bladą cerę, celowo nawiązują  

zaś do ideału urody utrwalonego w kulturze przez Gejsze.  

– W poszczególnych częściach świata obserwujemy nie tylko zróż-

nicowane pojęcie piękna, ale i określone preferencje kolorystyczno-

kosmetyczne. Odnotować możemy zatem m.in. popularność mocnego 

makijażu w krajach Europy Wschodniej (jak Rosja), popularność 

zdobienia paznokci w poszczególnych krajach Ameryki Łacińskiej 

(jak Brazylia), czy skłonność do chłodnej tonacji barw kosmetyków 

kolorowych w krajach skandynawskich. Te i podobne im zjawiska nie 

odzwierciedlają rzecz jasna pełnego obrazu rynków. Dość dobrze 

ilustrują jednak zróżnicowany potencjał pewnych grup produktów, ze 

względu na kryterium kulturowe i kryterium kolorystyczne.

Pomiar  
transmisji  
ciał stałych
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