
 

 

Śluz ślimaka – naturalne piękno w niepozornej for-
mie  

Moda na wykorzystywanie naturalnych surowców w pielęgnacji nie mija, dlatego też 
kosmetyki ze śluzem ślimaka stale biją rekordy popularności. Powstają całe linie 
produktów bazujące na tym niezwykłym składniku, które dedykowane są osobom  
w różnym wieku i o różnych preferencjach. Wszystko za sprawą wyjątkowych właści-
wości śluzu ślimaka – regenerujących, łagodzących i odmładzających.  

Skąd pomysł na kosmetyki ze śluzem ślimaka?  

Śluz ślimaka (a dokładnie śluz brunatnego ślimaka ogrodowego – łac. Helix aspersa 
Muller) wykorzystywany był w medycynie i kosmetyce od wieków, jednak swoją popu-
larność zyskał dopiero pod koniec XX wieku. Helix aspersa Muller to gatunek ślimaka 
hodowany w Afryce, który charakteryzuje się produkcją dużej ilości śluzu, zawierają-
cego m.in. kryptozynę. Służy ona ślimakom do regeneracji i zabezpieczenia tkanki 
podczas poruszania się, stąd też wysnuto przypuszczenie, że może mieć dobroczynne 
właściwości dla ludzkiej skóry.  
 
Potwierdziły to badania wśród osób mających częsty kontakt ze śluzem – wykazały 
one szybsze gojenie ran, zanikanie blizn, zmiękczenie i wygładzenie naskórka. Nic 
więc dziwnego, że przemysł kosmetyczny zaczął zgłębiać właściwości śluzu śli-
maka, wykorzystując go do produkcji kremów zarówno do twarzy, jak i ciała.  

Śluz ślimaka – co zawiera i jakie ma właściwości?  

Kryptozyna w śluzie ślimaka zawiera kolagen, kwas glikolowy, alantoinę i elastynę, 
a także proteiny, witaminy i przeciwutleniacze, a więc wszystko co niezbędne dla pra-
widłowego funkcjonowania skóry. Kolagen i elastyna to białka tworzące jej strukturę, 
odpowiadające za jędrność i sprężystość. Kwas glikolowy reguluje wydzielanie se-
bum, działa złuszczająco, wygładza i odświeża, z kolei alantoina silnie nawilża, łagodzi 
podrażnienia, regeneruje i działa przeciwzapalnie.  

Wszystkie te składniki mają na celu spowolnić procesy starzenia, zapewnić odpowiedni 

poziom nawilżenia, złagodzić podrażnienia i adaptować oraz uodparniać skórę na dzia-
łanie czynników zewnętrznych. Kosmetyki ze śluzem ślimaka, oparte na naturalnym, 
bezpiecznym składniku, dedykowane są wszystkim rodzajom skóry, a efekty są zau-
ważalne są już po kilku dniach stosowania.  
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