A
Abil
absolut
absorber UV
acetale
6-acetoksy-2,4-dimetyl-1,3-dioxan
aceton
Adinol
adsorpcja
adstringenty
adypinian diizopropylu
adypinian izopropylu
aerozol
afty
agar-agar
ajurweda
akceptor wolnych rodników
akseroftol
aktywność optyczna
alanina
alantoina
alantoinian chlorohydroksyglinowy
alantoinian glinu
albuminy
aldehyd amylocynamonowy
aldehyd anyżowy
aldehyd benzoesowy
aldehyd cyklamenowy
aldehyd cynamonowy
aldehyd fenylooctowy
aldehyd fenylooctowy
aldehyd kaprylowy
aldehyd laurynowy
aldehyd metylononylowy

aldehyd mukonowy
aldehyd pelargonowy
aldehyd salicylowy
aldehydy
alergeny
alergia
alergie kontaktowe
alergie świetlne
alginat sodu
alginian magnezu
alginian propylenowo-glikolowy
alginian wapnia
alginiany
alkanole
alkanoloamidy kwasów tłuszczowych
alkanoloamidy kwasu rycynolowego
alkanoloaminy
alkany
alkeny
N-alkilo-β-aminopropionian
alkilobenzenosulfoniany
alkiloeterosiarczan sodowy
alkilosiarczan sodu
alkilowy ester kwasu galusowego
alkilowe etery poliglikolu
alkohol anyżowy
alkohol arachidowy
alkohol benzylowy
alkohol cynamonowy
alkohol cerylowy
alkohol cetearylowy
alkohol cetylowy
alkohol 2-dodecylocetylowy
alkohol dodecylowy

alkohol etylowy
alkohol fenyloetylowy
alkohol kaprylowy
alkohol laurylowy
alkohol lanolinowy
alkohol melisowy
alkohol metylowy
alkohol mirycylowy
alkohol mirystylowy
alkohol oleilowy
alkohol palmitylowy
alkohol pelargonowy
alkohol poliwinylowy, PVA
alkohol rycynolowy
alkohol stearylowy
alkohole
alkohole amylowe
alkohole cukrowe
alkohole gerbetowe
alkohole lanolinowe
alkohole tłuszczowe
alkohole tłuszczowe
alkohole woskowe
alloksan
aloes
alopecja
ałun
ambra
Amerchol
amfolity
amid dietylowy kwasu kaprylowego
amid kwasu nikotynowego
amid kwasu pirydyno-3-karboksylowego
amidy alkilowe kwasu tłuszczu kokosowego

amidy kwasów tłuszczowych
aminoalkohole
aminokwasy
aminy
aminy kwasów tłuszczowych
aminy kwasów tłuszczowych
aminy tłuszczowe
amofotenzydy
amoniak
amorficzna substancja bazowa
ampułka
amylowy ester kwasu octowego
amyloza, amylopektyna
anagen
anastomozy naczyniowe
androgeny
anemia
anestezyna
anetol
angiopatia
aniony
anizol
ANM
antranilan
antyageing
antybiotyki
antyenzym
antygeny
antyhydrotyki
antyperspiranty
anti-rides
antyseptyka
antyseptyki
antystatyki

antytranspiranty
anti-wrinkle
apigenina
apiserum
aplikacja
aplikator
aplikator kulkowy
arginina
Arlacel
Arlamol (Brenntag)
arnika
aromaterapia
aryloalifatyczny
aseptyka
atrofia
atrofia paznokcia
aurynian glicerylowy
Axol C62
azotek boru
azulen
B
bakterie
bakterie propionowe
bakteriostatyki
balsam
balsam peruwiański
balsam po goleniu
balsam po goleniu
balsam tolueński
bariera Reina
barwniki
barwniki antarchinowe
barwniki azowe
barwniki bezpośrednie

barwniki D&C
barwniki chinoftalonowe
barwniki fluorescencyjne
barwniki identyczne z naturalnymi
barwniki ksantenowe
barwniki roślinne
bąbel pokrzywkowy
baza
baza absorpcyjna
baza o zapachu bzu
baza pod lakier do paznokci
Bentone
bentonit
benzen
benzoesan sodu
benzoesan wapnia
benzylowy ester kwasu octowego
benzymidazol
bergapten
Berloque dermatitis
betaina
beta-karoten
betanina
bezwodnik kwasu mrówkowego
bezwodny octan sodu
BHA
BHT
białka
biały ołówek do paznokci
bielactwo nabyte
bielactwo paznokci
bielactwo wrodzone
biel cynkowa
bielenie się kremów

biksyna
biokatalizatory
Biosol
biostymulatory
biotechnologia
biotechnologiczne substancje czynne
biotyna
Biron
bisabolol
blizna
blizna
bliznowce
blokery melaniny
błona śluzowa
błonnik owsiany
błyszczyk
błyszczyki do ust
BMI
body mass index
body milk
body lotion
body stiling
body wrapping
bolesność włosów
boraks
borneol
borowodorek sodu
botoks
brak potu
brak włosów
bratek trójbarwny
brązowienie skóry
Brij
brodaczka właściwa

brodawka
brodawka łojotokowa
brodawka włosowa
brodawki
brodawki zwykłe
bromochlorofen
5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan
bronopol
bronzer
bruzda
bruzdy w paznokciach
brwi
brylantyna
buffer
build-up
n-butan
1-butanol
butylohydroksyanizol
butylohydroksytoluen
butylowany hydroksytoluen
butylowy ester kwasu oleinowego
butylowy ester kwasu stearynowego
C
Candida
Carbomer
cebulka włosowa
cechy skóry
cellulit
celuloza
cement zębowy
cera dojrzała
Ceralution
ceramidy
cerezyna

cetearylowy siarczan sodu
Cetiol
cetrimid
cetylowy ester kwasu palmitynowego
chamazulen
chelaty
chemiczne filtry chroniące przed światłem
chemiczne uszkodzenie skóry
chinina
chityna
chitosan
chleb świętojański
chloazma
chlorek benzalkonium
chlorek cetylopirydynowy
chlorek cynku
chlorek lurylopirydynowy
chlorek metylenowy
chlorek potasu
chlorek sodu
chloroacetamid
chloroamina T
chlorobutanol
chlorodifluorometan
chlorodifluorometan
chlorofil
chlorofluorowęglowodory
chloroheksydyna
chlorokrezole
chloroksylenol
4-chlororezorcyna
chlorotymol
chmiel zwyczajny
cholesterol

choroby grzybicze
choroby grzybicze
choroby grzybicze skóry
choroby paznokci
choroby skóry
choroby świądowe
choroby ust
choroby włosów
chromatografia
chrzan pospolity
chusteczka
chusteczki do demakijażu
chusteczki do pielęgnacji niemowląt
chusteczki oczyszczające
ciałka czuciowe Meissnera
ciałka dotykowe
ciałka Golgiego-Mazzoniego
ciałka Krausego
ciałka lamelowe
ciałka Ruffiniego
ciałka Vatera-Paciniego
ciekły kryształ
cienie do powiek
cienie do powiek w kremie
cienie pudrowe
ciężar nasypowy
ciśnienie onkotyczne
Cithrol
cleanser
cleansing cream
cleansing lotion
clear varnish
Clostridium
CMC

CMC
coating
cold-cream
COLIPA
Colorona
compact face powder
compact foundation
compact make-up
Comperlan-Typy
Cosmacol-Ester
Coulor Index number
cover cream
cover stick
cream eyeshadow
crème de jour
crème de nuit
creme make-up
Cremophor
Crodacol
Crodafos
Crodamol
Crodasinic
Crodesta
Crossential
Croquat
CTFA
cukier mleczny
cukry
cuticle remover
Cutina
cybet
cybeton
cyklamat
cyklamat sodu

p-Cymen
cynamonian
cynamylowy ester kwasu octowego
cyneol
cysta naskórkowa
cysteina
cysty
cystyna
Cytral
cytronelal
cytronelol
cytrynian cynku
cytrynian sodowy
cytrynian trietylowy
cząsteczki ścierające
czerniak złośliwy
czerwień koszenilowa
częściowe estry kwasów tłuszczowych
czteroborowodorek sodu
czuciowe zakończenia nerwowe
czwartorzędowe sole pirydyniowe
czwartorzędowe związki amoniowe
czynnik kompleksotwórczy
czynnik ochrony przeciwsłonecznej
czynnik PP
czynnik szkodliwy
D
DCMX
deemulgatory
degeneracja pigmentu
degeneracja skóry
7-dehydrocholesterol
dekanian magnezu

deklaracja składników
dekstryny
demakijaż
depilacja
depilatory chemiczne
dermabrazja
dermatomykoza
dermatozy
dermografizm
desmozyna i izodesmozyna
destylacja
destylacja ekstrakcyjna
destylacja z parą wodną
detergenty
dezodoranty
dezynfekcja
DHA
dializa
diaminotoluen
diaskopia
diatermia
diatomit
diazolidynylomocznik
2,2-diazolidynylan mocznika
dibutyloftalan
dichlorofen
dichloro-m-ksylenol
dietanoloamid kwasu oleinowego
dietanoloamidy kwasów tłuszczowych
dietanoloamina
dietylotoluamid
difosforan tertrasodowy
diglicerol
diglicerydy

dihydroksyaceton
dihydroksybenzen
3,4-dihydroksyfenyloalanina
5,6-dihydroksyindol
dihydroksykumaryna
diizopropanoloamina
dimetikon
dimetyloacetal aldehydu p-metylofenylooctowego
5,5-dimetylohydantoina
dimetyloftalan
dimetyloketon
dimetylooctan cytralu
dimetylowy acetal aldehydu fenylooctowego
1,4-dioksan
dioktylosulfobursztynian sodu
diole
dipenten
dipliner
dipropylenoglikol
diterpeny
DMDM Hydantoina
DNA
dodatki do kąpieli
1-dodekanol
DOPA
dopachinon
doświadczenia na zwierzętach
DPL
DPP
Dracorin CE
Dragophos S
Dragoxat EH
drożdże
drożdżyca

dwa w jednym / trzy w jednym
dwusiarczek wapnia
dwutlenek tytanu
dwuwęglan sodu
dyfuzja
dyfuzyjne rozpraszanie światła
dyskeratoza
działanie głębokie
dziegieć
dziegieć brzozowy
dziurawiec zwyczajny
E
eau de cologne
eau de perfum
eau de toilette
EDTA
efekt perłowy
egzemy kontaktowe
1-eikozanol
ekstrakcja
ekstrakt
ekstrakt z korzenia lukrecji
ekstrakt z kwiatów nagietka
ekstrakt z liści brzozy
ekstrakt z łupin orzecha włoskiego
ekstrakt z organów
ekstrakt z pieprzu hiszpańskiego
ekstrakty do kąpieli
ekstrakty roślinne
ekstrakty z tkanek
ekstynkcja
Ektoina, RonaCare ®ektoina
elastoza

elastyna
eleidyna
elektroforeza
EmblicaTM
emolient
Emulgande
emulgatory
emulgowanie
emulsja typu O/W
emulsja typu O/W/O
emulsja typu PIT
emulsja typu W/O
emulsja typu W/O/W
emulsje
emulsje do kąpieli
emulsje mieszane
emulsje sylikonowe
emulsje wielokrotne
enfleurage
enterokoki
enzymy
eozyna
epilacja
erytrozyna
erytruloza
erytryt
esencje do kąpieli
eskuletyna
eskulina
essence concrète, essence absolute
essence d’orient
ester alkoholu izopropylowego i kwasu mirystynowego
ester butylowy kwasu octowego
ester decylowy kwasu oleinowego

ester kwasu p-hydroksybenzoesowego
ester kwasu metakrylowego
ester kwasu metoksy-p-cynamonowego
ester kwasu poliakrylowego
ester polioksyetylenu sorbitanowego kwasu tłuszczowego
esterazy
estry
estry celulozy
estry cukrowe
estry geraniolu
estry glikolowe
estry glikolu dietylenowego i kwasu tłuszczowego
estry kwasów tłuszczowych
estry kwasów tłuszczowych i glikoli propylenowych
estry kwasów woskowych
estry kwasu benzoesowego
estry kwasu cynamonowego
estry kwasu cytrynowego
estry kwasu fosforowego
estry kwasu ftalowego
estry kwasu mlekowego
estry kwasu nikotynowego
estry kwasu octowego
estry kwasu rycynolowego
estry kwasu sulfobursztynowego
estry owocowe
estry PHB
estry polietylenoglikolu
estry poliglicerolowe kwasów tłuszczowych
estry poliglikolowe
estry retinolu
estry rodinolu
estry sacharozy
etanol

etanoloamina
etanoloamina
eter dietylowy
eter dimetylowy
eter glicerolowy
eter izopropylowy
eter naftowy
eter octowy
eterosiarczany alkoholi tłuszczowych
etery
etery alkilofenolowo-poliglikolowe
etery celulozy
etery glikolowe
etery glikolu dietylenowego
etery polietylenoglikolowe
etery poliglikolowe
etery poliglikolowe alkoholi tłuszczowych
Ethoxydiglycol
ethyl butylacetylaminopropionate
etoksylany
etoksylaty alkoholi tłuszczowych
etoksylaty amin tłuszczowych
etoksylowane aminy tłuszczowe
etoksylowane sorbitanowe estry kwasów tłuszczowych
etylenoglikolowe estry kwasów tłuszczowych
etyloceluloza
2-etyloheksanodiol-1,3
2-etyloheksanol
etylowy ester kwasu octowego
Eugenol
eumelanina
Euperlan
Eusolex
Eutanol G

Evening Primrose Extract Powder
Extarpone
eyecontour pencil
eyegloss
eyeliner
eyeshadow
eyeshadow powder
eyeshadow stick
F
face powder
facial tonic
fale na ciepło
fale na mokro
fałdy nosowo-wargowe
fango
farbowanie rzęs
farby do włosów
Farmakopea Europejska
Farmakopea Polska
farnezol
faza
faza katagenu
fazy wzrostu włosa
FCKW
FDA
FD&C
felandren
fenchon
fenkuł
fenoksyetanol
fenol
fenolosulfonian cynku
fenylenodiaminy

fenyloalanina
o-fenylofenol
feomelanina
fermentacja
fermentacja
fibroblasty
fibrocyty
figówka
fiksatory
filamenty
filtr promieniowania UV
filtracja membranowa
filtry przeciwsłoneczne
filtry szerokopasmowe
filtry UV
filtry UV-A
filtry UV-B
fiołkowe substancje zapachowe
fitodermatozy
fitohormony
fitosterole
fizykalne filtry chroniące przed światłem
flamastry
flawonoidy
flebektazja
flegmona
floksyna B
flora skóry
flora zasiedlająca
fluid
fluid do końcówek włosów
fluorek cynawy
fluorek sodu
fluorek wapnia

fluoresceina
fluoryzacja
fond de teint
forma kosmetyku
formaldehyd
formalina
fosfaty
fosfatydy
fosfolipidy
fosforan diamonowy
fosforan diwapniowy
fosforan magnezu
fosforan wapnia
fosforan sodowy
fosforan sodu
fotodermatoza
fotosensybilizacja
fotostarzenie się skóry
fototoksyczność
fougère
foundation
fragrance
francuski manikiur
ftalan dietylowy
fungicydy
funkcja buforowa skóry
furokumaryny
furunkuł
G
galarety
galusan dodecylu
galusan propylu
ganglion

garbniki
gaz płynny
gazy pędne
gąbki
Gelée Royale
geraniol
germicydy
gestageny
gęsia skórka
gliadyna
glicerol
glicerolowe estry kwasów tłuszczowych
glicerydy
glicerydy częściowe
glicerydy kwasów tłuszczowych
gliceryna
glicyna
glikany
glikol 1,3-butylenu
glikol dietylenowy
glikol etylenowy
glikol heksylenowy
glikol 1,2-propylenowy
glikole
glikolowe estry kwasów tłuszczowych
glikoproteiny
glikosfingolipidy
glikozydy
glina lecznicza
globuliny
Glucamate
D-glukoza
glukozamina glikanu
glutaminiany kwasów tłuszczowych

glutation
glutyna
gorczyca
gospodarka wodna organizmu człowieka
gradówka
granica faz
gromadzenie wody w tkance podskórnej
gronkowiec skórny
gronkowiec złocisty
gruczolak łojowy
gruczolak potowy
gruczoł apokrynowy
gruczoł holokrynowy
gruczoł wydzielania wewnętrznego
gruczoł wydzielania zewnętrznego
gruczoły
gruczoły ekrynowe
gruczoły łojowe
gruczoły łzowe
gruczoły potowe
gruczoły skórne
gruczoły śliniankowe
gruczoły woskowinowe
gruczoły zapachowe
grudka
gruźliczak
grzybica drobnozarodnikowa
grzybica międzypalcowa
grzybica naskórkowa
grzybica paznokci
grzybica potnicowa
grzybica strzygąca
grzybica włosów pach
grzybica woszczynowa owłosionej skóry głowy

grzybica woszczynowa paznokci
grzybice
grzyby
guajazulen
guanina
guma arabska
guma karobowa
guma tragakantowa
guz
guz
guz typu limfangioma
guzek skórny
guzki
guzowaty przerost nosa
H
hamamelis
HEC
hektoryt
heksadekanol
heksakonazol
1,2,3-heksantriol
heksoza
4-heksylorezyrcyna
heliks
heliotropina
hemoglobina
hemostatyki
henna
heterogeniczny
highlihter
higroskopijny
hiperemia
hiperemiczny

hiperhydroza
hiperkeratoza
hiperpigmentacja
hipertrychoza
hipoalergiczny
hipoderma
hiposensybilizacja
hirsutyzm
histologia
histydyna
homogeniczny
hormon ciałka żółtego
hormony
hormony roślinne
humektany
hydrat chlorku cyrkonu
hydrochinon tert-butylu
hydrofilowy
hydrofobowy
hydrogenated
hydrojuglon
hydrokoloidy
4-hydroksybenzen
hydroksychlorek glinu
2-hydroksydifenyl
7-hydroksy-3,7-dimetylooktan-1-al
hydroksyetyloceluloza
p-hydroksyfenyloalanina
hydroksykumaryna
Β-hydroksyloamina
1-hydroksymetylo-5,5-dimetylohydantoina
hydroksyprolina
hydroksystearynian metylu
hydrolizaty białkowe

hydrolizaty proteinowe
hydrotropia
hydrożel
I
ichtiol
ichtiol jasny
idiosynkrazja
Imidazolidinyl Urea
immunologia
immunoterapia
implant
implantacja
implanty piersi
imwitor
in vitro
in vivo
INCI, Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych
indalon
indol
5,6-indolchinon
indygo
inhibitory
inhibitory enzymów
inhibitory piany
ink eyeliner
inozyt
instant make-up
intensyfikator SPF
interferencja
inwertaza
IP
.
iron

irygator
Isodragol
Isofol
isotretynoina
izobutan
izododekan
izoheksadekan
izolacja cieplna
Izoleucyna
izomeria
izononanol
izooktanol
izoparafiny
izoprenoidy
izopropanol
izopropylan glinu
izopropylowy alkohol
izopropylowy ester kwasu stearynowego
izopropylowy ester lanolinowych kwasów tłuszczowych
izotoniczność
J
jałowość
jasmon
jełczenie
jęczmień
jonoforeza
jonony
jonony metylu
jony
juglon
K
kadinen

kajal
kalafonia
kaletka maziowa
kamfen
kamfora
kamień nazębny
kamień zębowy
kancerogenny, karcynogenny
kandydoza kątów ust
kaolin
kapilary
kapsaicyna
kapsantyna, kapsorubina
karagenina
karbamid
karboksymetyloamylopektyna
karboksymetyloceluloza
karboksymetyloceluloza sodowa
karcynogen, kancerogen
karmin
karoten
karotenoidy
karwakrol
kastoreum
kaszak
katalizatory
kationy
kazeina
kąpiel
kąpiel parowa
kąpiel słoneczna
kąpiel sucha
kąpiele błotne
kąpiele kwasowęglowe

kąpiele peloidowe
kąpiele siarkowe
kąpiele solne
kąpiele stóp
kefalina
keratohialina
keratolityki
keratoliza
keratyna
keratynizacja
keton etylometylowy
ketony
kępki żółte
kleik
koalescencja
koemulgator
koenzym
koherencja
koilonychia
kolagen
kolodium
koloidy
koloidy ochronne
kolor skóry
kolor włosów
koloroterapia
kolory naturalne
koloryzacja
koloryzacja
koloryzujący krem matujący na dzień
komora miazgi
komórka
komórki Langerhausa
komórki walcowate

komórki znamion
kompaktowy
kompleks cukrowy
kompres
kondensaty białek i kwasów tłuszczowych
kondensaty polipeptydów i kwasów tłuszczowych
konkret
konserwowanie
konsystencja
kontaminacja
kontur
konturówka do oczu
konturówka do ust
konturówki
kopolimer octanu winylu
kopytnik
kora chinowa
kora dębu
kora kasztanowca
kora mydlana
kora mydłoki
kora panamska
korektor
korektor
korektor w sztyfcie
korneocyty
kortykoidy
kortykosteroidy
korzeń prawoślazu
korzeń ratanii
korzeń włosa
kosmeceutyki
kosmetologia
kosmetyczne rodzaje cery

kosmetyk
kosmetyka
kosmetyka całościowa
kosmetyka naturalna
kosmetyka pielęgnacyjna
kosmetyka zapobiegawcza
kosmetyki dekoracyjne
kosmetyki do skóry dojrzałej
kosmetyki kolorowe
kosmetyki kryjące
kosmetyki oczyszczające
kosmetyki w stylu etno
kostki detergentowe
koszenila
kozłek lekarski
kredka do brwi
kredki
krem
krem do demakijażu
krem do golenia
krem do kąpieli
krem matujący
krem na dzień
krem półtłusty
krem złuszczający
kremożel
kremy dla dzieci i niemowląt
kremy do ciała
kremy do paznokci
kremy do rąk
kremy do stóp
kremy fryzjerskie
kremy kryjące
kremy myjące

kremy na noc
kremy ochronne
kremy odżywcze
kremy po goleniu
kremy siarkowe
kremy słoneczne
kremy stearynowe
kremy tłuste
kremy wybielające
krosta
krwawnik pospolity
krwiak
krzemian glinu
krzemian sodowo glinowy
krzemionka magnezowo-aluminiowa
ksantan
ksantofile
ksantotoksyna
ksantyna
kserodermia
ksylen
kuracja głęboko złuszczająca
kuracja złuszczająca
kuracje do włosów
kurbunkuł
kurzajka
kurze łapki
kwas abietynowy
kwas adypinowy
kwas alginowy
kwas amidosulfonowy
kwas p-aminobenzoesowy (PABA)
kwas 4-aminobenzoesowy, kwas p-aminobenzoesowy
kwas α-amino-γ-metylotiomasłowy

kwas aminooctowy
kwas α-aminopropionowy
kwas arachidowy
kwas arystolochowy
kwas L(+) askorbinowy
kwas asparginowy
kwas behenowy
kwas benzoesowy
kwas borowy
kwas bursztynowy
kwas cerotynowy
kwas cykloheksylosulfonowy
kwas cytrynowy
kwas dehydrooctowy
kwas dezoksyrybonukleinowy
kwas 4,4’-diaminostilbeno-2,2’-disulfonowy
kwas dietylenotriaminopentaoctowy
kwasy dikarboksylowe
kwas dodekanowy
kwas eikozanowy
kwas elaidynowy
kwas etidronowy
kwas etylenodiaminotetraoctowy, EDTA
kwas 2-fenylobenzymidazolo-5-sulfonowy
kwas fluorofosforowy
kwas fosfoglicerolowy i jego estry
kwas fosfonowy
kwas fosforowy
kwas ftalowy
kwas galakuronowy
kwas gamma linolenowy
kwas garbnikowy
kwas glicyretynowy
kwas glikolowy

kwas glukonowy
kwas glukuronowy
kwas glutaminowy
kwas hialuronowy
kwas hydroksyetyloetylenodiaminotrioctowy
kwas 12-hydroksystearynowy
kwas 3-(1H-imidazol-4-ylo)akrylowy
kwas izostearynowy
kwas jabłkowy
kwas kamforosulfonowy
kwas kamforowy
kwas kaprynowy
kwas karminowy
kwas klupanodonowy
kwas krotonowy
kwas krzemowy
kwas laurynowy
kwas linolenowy
kwas linolowy
kwas lipido-aminowy
kwas metyloadypinowy
kwas metyloaminooctowy
kwas mirystynowy
kwas mlekowy
kwas octowy
kwas oktadekadienowy
kwas oktadekanowy
kwas oktadekatrienowy
kwas oleinowy
kwas orotowy
kwas palmitooleinowy
kwas palmitynowy
kwas D-pantotenowy
kwas 2-pirolidono-5-karboksylowy

kwas poliakrylowy
kwas poligalakturonowy
kwas polimanuronowy
kwas rybonukleinowy
kwas rycynolowy
kwas salicylowy
kwas sebacynowy
kwas sorbowy
kwas stearynowy
kwas szczawiowy
kwas tioglikolowy
kwas tiomlekowy
kwas trójchlorooctowy
kwas undecenowy
kwas undekanowy
kwas urokaninowy
kwas usninowy
kwas L(+) winowy
kwas witaminy A
kwasowy płaszcz ochronny
kwasy α-hydroksylowe
kwasy karboksylowe
kwasy lanolinowe
kwasy nukleinowe
kwasy owocowe
kwasy tłuszczowe
kwasy tłuszczowe omega
kwasy woskowe
kwiatowe olejki eteryczne
L
Labdanum
Lactobacillus acidophilus
laki barwne
lakier do ust

lakier do włosów
lakier kremowy
lakiery do paznokci
lakiery perłowe
lakiery utwardzające do paznokci
laktoflawina
laktoza
lampa rtęciowa
Lanette
lanolina
lanolina
lanolina bezwodna
lanugo
laseczki sienne
lash curling mascara
laurylan cetylu
laurylosiarczan amonu
laurylosiarczan sodu
lawson
lecytyna
leczenie trądziku
lentigo
lepiszcze
lepkość
leucyna
leukoderma
leukonychia
leukopatia
leukotrichia
Licorice Extract P-T (40)
liczba kwasowa
liczba wodna
liczba zmydlenia
lifting

light diffussion
light diffussion make-up
likopina
limonen
linalol
line minimizing
linie Beau-Reila
linie papilarne
liożel
lipidy
lipliner
lipofilowy
lipofobowy
lipoidy
lipoproteiny
liposomy
lipożel
lipstick
liquid. / liquid.
liquid eyeliner
liquid soap
liszaj
liszaj
liszaj czerwony płaski
liszajec zakaźny
lizozymy
lizyna
llkanolamid cetylowy kwasu palmitynowego
lotion do ciała
lotiony
lotiony do stylizacji fal
lotiony do stylizacji włosów
lotiony myjące
luffa

luteina
luteolina-7-glikozydy
Lutrol
Luvimer
Luviset CA 66
Luviskol
Ł
łamliwość włosów
łąkotki dotykowe Merkla
łojotok
łopian większy
łój
łój skórny
łój wołowy
łupież
łupież
łupież rumieniowy
łupież skóry głowy
łuszczyca
łyszczyk
łysienie
łysienie plackowate
łysienie plackowate
łysienie wężykowate
łysina
M
maceracja
macierz
macierz włosa
macierzanka
macierzanka piaskowa
maczugowiec błonicy
magnocid
make-up

make-up stick
makijaż oczu
makijaż permanentny
makrofibryle
mannitol
mannoza
Marlinat
martwica
masa celulozowa
masaż
masaż głaskający
masaż stóp
masaż stref refleksowych na stopach
masaż suchy
mascara
mascara wodoodporna
maski
maski do twarzy
masło kakaowe
masło shea
mastyks
maści
maści tłuste
maść kryjąca
maślanka
matrycyna
mączka guarowa
mech dębowy
mechanizm naprawczy
Medilan
medyczne rodzaje cery
melanina
melanocyty
melanokortyny

melanoza
melazma
melisa lekarska
melisynowy kwas
mentol
merkaptany
meso-Inositol
meszek
metanal
metanol
metioninian glinu
8-metoksypsoralen
metyloceluloza
metylochawikol
metylochloroizotiazolin
metylohydroksyetyloceluloza
metylohydroksypropyloceluloza
metyloizotiazolinon
2-metyl-2,4-pentandiol
metylotauryna
metylotaurydy kwasów tłuszczowych
miazga
miazga zębowa
miazga zębowa
micele
Micropearl
Microslip
mieniący się
mieszek włosowy
mięczak zakaźny
międzykomórkowy
miękkie paznokcie
mięsak skóry
mięsień napinający włos

mięsień przywłosowy
mięsień przywłosowy
Miglyol-Neutralöle
mika
mikrobicydy
mikroemulsje
mikrofibryle
mikrokapsułkowanie
mikronizacja
mikroorganizmy
mikropigmenty
mikropigmenty sferyczne
mikrowoski
mikstury
mineralne tłuszcze i oleje
miód
mirra
mirycylowy ester kwasu palmitynowego
mirystynian cetylu
mirystynian cynku
mirystynian izopropylu
mitoza
mleczan cetylowy
mleczan cynku
mleczan glinu
mleczan pentaoksyetylostearyloamonowy
mleczan sodu
mleczan wapnia
mleczany
mleczko
mleczko do ciała
mleczko do demakijażu
mleczko do twarzy
mleczko pszczele

mocznik
modelowanie paznokci
Modulan
modzel
modzel
modzel świetlny
moistuizer
moisturizing
moisturizing factor
monoalkanolaminy
monobenzylowy eter hydrochiny
mono-/diglicerydy
monoetanoloamina
monofluorofosforan sodowy
monoglicerydy
monoestry glikolowe kwasów tłuszczowych
monofluorofosforan disodowy
monofluorofosforan wapnia
monogliceryd kwasu rycynolowego
Monomuls
monosacharydy
monostearynian glicerolu
mostki siarczkowe
mrówczany glinu
mukopolisacharydy
mureina
muskulatura twarzy
muszla sepii
mydła
mydła deliaktne
mydła glicerolowe
mydła inwertowane
mydła metaliczne
mydła płynne

mydła toaletowe
mydła transparentne
mydło dezodorujące
mydło do golenia
mydło kremowe
mydło szare
Myrj
N
nabłonek
Nacol
naczynia limfatyczne
naczynia włosowate
naczyniak krwionośny
naczyniak krwionośny
naczyniak krwionośny jamisty
nadmanganian potasu
nadmierna łamliwość paznokci
nadmierna potliwość stóp
nadmierne rogowacenie
nadmierne wydzielanie potu
nadsiarczan potasu
nadtlenek cynku
nadtlenek karbamidu
nadtlenek magnezu
nadtlenek mocznika
nadtlenek wodoru
nadtlenki
nadwrażliwość
nadżerka
nagietek lekarski
nagniotek
nagniotek
nagniotek
nail-

nail enamel
nail hardener
nail polish
nalewka z mirry
nalewki
nanocząsteczka
nanoksynol
nanosfera
napięcie powierzchniowe
napięcie skóry
nasiona kasztanowca
naskórek
naskórek
nasycone kwasy tłuszczowe
natłuszczacze
natłuszczanie skóry
natural moisturing factor
naturalna ochrona przeciwsłoneczna
naturalne barwniki
naturalny kolor włosów
naturalny krzemian magnezu
nauka o tkankach
nawilżacz
nawilżacze
nawilżane chusteczki
nawilżenie
neutralny dla skóry
Neo-heliopam
Neo-PCL rozpuszczalny w wodzie N
nerol
neutralizacja alergenu
Nexbase 200x FG
niedokrwistość
niedorozwój szkliwa

nienasycone kwasy tłuszczowe
nieprawidłowy wzrost rzęs
nieścieralność
nieszkodliwy dla skóry
nietolerancja
niosomy
nitroceluloza
nitrozoaminy
nitrylotrioctowy kwas
NMF
NNKT
1-nonanol C9H19OH
non-transfer
normalna masa ciała
nośniki substancji czynnych
NTA
nukleoproteiny
nukleotydy
numer CAS
numer C.I.
nuta szyprowa
nuta zielona
nużeniec ludzki
nylon
O
objawy nietolerancji skórnej
obłączek
obrąbek naskórkowy
obrzęk
obrzmienia
ocena bezpieczeństwa kosmetyku
ocet kosmetyczny
ochrona
ochrona skóry

octan amylu
octan bornylu
octan butylu
octan celulozy
octan cetylu
octan cynku
octan etylu
octan magnezu
octan mentolu
octan oktylu
octan pentylu
octan poliwinylu
octan rezorcynolu
octan terpinylu
octan tokoferylu, octan-DL-α-tokoferylu
octan winylu
octan witaminy E
octany alkoholi tłuszczowych
octylododecanol
oczyszczanie twarzy
odczulanie
odczuwanie ciepła
oddychanie skóry
oddzielnie się płytki paznokcia od łożyska
odkamieniacz wody
odleżyna
odmrozina
odmrożenie
odparzenie
odporność
odświeżacze do ust
odtwarzalne triglicerydy
odwodnianie
odżywianie skóry

odżywki do włosów
ogień
oil free foundation
okluzyjny
okład
okłady na twarz
okłady na włosy
okłady z błota
określanie czynnika ochrony przeciwsłonecznej
oksychlorek bizmutu
oksyetylat
Oktopiroks
oktylofenolowy eter glikolu polietylenowego
oktylotriazon
olbrot
oleilowy ester kwasu oleinowego
oleinian decylu
oleinian oleilu
oleożel
olej arachidowy
olej czerwieni tureckiej
olej jojoba
olej karotenowy
olej migdałowy
olej olbrotowy
olej oliwkowy
olej palmowy z miąższu owocu drzewa palmowego
olej palmowy z nasion owocu drzewa palmowego
olej pszenny
olej rycynowy
olej rycynowy utwardzony
olej sezamowy
olej słonecznikowy
olej sojowy

olej spermacetowy
olej talowy
olej z awokado
olej z dziurawca
olej z norki
olej z orzechów włoskich
olej z tłuszczu świstaka
olej z wątroby halibuta
olej z żółtka jaja kurzego
olej żółwiowy
oleje
oleje hydrofilowe
oleje mineralne
oleje neutralne
oleje okluzyjne
oleje roślinne
oleje suche
oleje syntetyczne
oleje tłuste
oleje tłuste
oleje z kiełków zbóż
oleje z ziaren
olejek anyżowy
olejek bergamotowy
olejek cynamonowy
olejek cytronelowy
olejek cytrynowy
olejek eukaliptusowy
olejek fenkułowy
olejek geraniowy
olejek golteriowy
olejek goździkowy
olejek ilangowy
olejek irysowy

olejek jaśminowy
olejek laurowy
olejek lawandynowy
olejek lawendowy
olejek miętowy
olejek neroli
olejek paczulowy
olejek palmarozowy
olejek petitgrain
olejek petitgrain
olejek rozmarynowy
olejek różany
olejek sassafras
olejek słoneczny
olejek sosnowy
olejek spikowy
olejek terpentynowy
olejek tymiankowy
olejek wetiwerowy
olejek z drzewa cedrowego
olejek z drzewa herbacianego
olejek z drzewa różanego
olejek z drzewa sandałowego
olejek z gorzkich migdałów
olejek z igieł świerku i sosny
olejek z kory brzozy
olejek z kosodrzewiny
olejek z kwiatów pomarańczy
olejek z liści fiołka wonnego
olejek z mięty pieprzowej
olejek z pączków brzozy
olejek z pestek brzoskwini
olejek z trawy cytrynowej
olejek ze skórek gorzkiej pomarańczy

olejek ze skórki słodkiej pomarańczy
olejki cytrusowe
olejki do ciała
olejki do ciała
olejki do kąpieli
olejki do paznokci
olejki eteryczne
olejki z drzew iglastych
olejki zapachowe
olejki zapachowe
oligopeptydy
ołówek
ołówek wykręcany
onychodystrofia
onychofagia
onycholiza
onychomykoza
oparzenia
oparzenia słoneczne w warunkach wysokogórskich
oparzenie słoneczne
operacje upiększające
opryszczka ospówkowata
opryszczka pospolita
opryszczkowe zapalenie jamy ustnej
optyczna redukcja zmarszczek
opukiwanie
Organic Plant Extracts
osmologia
osmoza
osmoza odwrócona
otręby
otręby pszenne
otręby z migdałów
owłosienie skóry brody

owłosienie twarzy u kobiet
owrzodzenie podudzi
Oxynex
Oxypon
ozębna
ozębna
oznaczenia preparatów kosmetycznych
ozokeryt
ozon
P
pachydermia
paciorkowiec ropny
pajączek naczyniowy
palmitynian askorbylu/askorbylu
palmitynian aksorbylu
palmitynian butylu
palmitynian cetylu
palmitynian cynku
palmitynian izopropylu
palmitynian magnezu
palmitynian wapnia
pałeczka okrężnicy
pałeczka ropy błękitnej
pankreatyna
D-pantenol
pantotenian wapnia
papaina
paraben butylowy
paraben metylowy
parabeny
paradontoza
parafina
parakeratoza
parodontopatie

Parsol
pasty
pasty do zębów
paznokcie wrastające
paznokcie łyżeczkowate
paznokcie w kształcie szkiełka od zegarka
paznokieć
paznokieć wrastający
pączki topoli
PCL-Liquid
PCMC
pedique
peeling
peeling głęboki
PEG
pektyny
pelagra
pelargonian
pellikula
pencil
penetracja
penetrometr
pentaerytryt
pentan
1-pentanol
peptony
peptydazy
peptydy
peptydy biomimetyczne
perboran sodu
perborany
perfumy
perhydroskwalen
Perilla Seed Extract Powder

perkarbamid
perkolacja
permeacja
permutyt
peroksodisiarczan sodu
peroksywęglan sodu
persiarczany
perspiracja
petocja
pęcherze
pęcherzyca
pęcherzyk
pęcherzyk
pęknięcia
pęknięcia skóry
pęknięcia w strukturze włosa
Ph. Eur.
Phytoconcentrol
piana
pianka do golenia
pianki koloryzujące
piedra
piegi
pielęgnacja okolic oczu
pielęgnacja paznokci
pielęgnacja skóry
pielęgnacja twarzy
pielęgnacja zębów
pięciornik kurze ziele
pigment
pigmentacja
pigmentacja bezpośrednia
pigmentacja pośrednia
pigmenty barwne

pigmenty białe
pigmenty efektowne
pigmenty interferencyjne
pigmenty nadające połysk
pigmenty perłowe
pigmenty soft focus
pigmenty wzbogacone
pilnik
pilnik
PMU
pinen
piodermia
piperonal
pirolidon poliwinylu, PVP
pirofosforan tetrasodu 2-perhydrat
pirydoksyna
pirytion cynku
PIT
Pityrosporum ovale
piżmo
plama
plama
plama soczewicowata
plama wątrobowa
plamy ciążowe
plamy łupieżowe
plamy starcze
plastyfikator
pleśniawki
płaszcz hydrolipidowy
płaszcz kwasowy skóry
płatki kosmetyczne
płyn pod prysznic
płyn przed goleniem

płynny eyeliner
płyny do kąpieli
płyny do płukania jamy ustnej
pocące się stopy
pochewka
pochewka zewnętrzna
pochłaniacze zapachów
pochodne fenolu
pochodne fluoresceiny
pochodne imidazolinowe
pochodne kamfory
pochodne kumaryny
pochodne lanoliny
pochodne pirydyny
pochodne pirytionu
pochrzyn włochaty
podkład
podkład przeciwzmarszczkowy
podkład w kremie
podkłady
podkłady beztłuszczowe
podkłady w sztyfcie
podrażnienie skóry
podrażnienia spowodowane mrozem i wiatrem
podskórna tkanka tłuszczowa
podskórny
podstawa brodawki
podstawa pudrowa
podział komórki
pojemniczek
pokrzywka
pokrzywka słoneczna
pokrzywa zwyczajna
polerowanie paznokci

polepszacze konsystencji
polepszacze wchłaniania
polialkohole
polibuten
polidimetyl siloksanowy
polietylen
polietylenoglikole
polifosforany
polifosforany sodu
poliglicerol
poliglikole
poliglikoloeterosiarczany alkoholi tłuszczowych
poliglikolowe estry kwasów tłuszczowych
poliglikolowe etery alkoholi tłuszczowych
poliglikolowe etery amidów kwasów tłuszczowych
poliglikolowe etery amin tłuszczowych
poliglikolowe etery amin tłuszczowych
poliglikozydy alkilowe
poliizobutan
polimery
polimery polioksyetyleno-polioksypropylenowe
polimeryzacja
polimetakrylan metylu
polioksyetylenowane estry tłuszczowe sorbitanu
polioksyetylenowy ester kwasu tłuszczowego
polioksyetylenowy eter kwasu tłuszczowego
poliole
poliosis
polipeptydy
polipropylenoglikole
polisacharydy
polisiloksany
polisorbaty
połysk perłowy

połysk włosów
pomadki do ochrony przeciwsłonecznej
pomadki do ust
pomadki pielęgnacyjne do ust
pomadki tłuste
pomadki trwałe do ust
pomady
pomiar krwinek czerwonych
Pongamia Extract
pory skórne
pory skórne
pośrednik rozpuszczania
pot
potliwość dłoni
potliwość skóry
potnica
potówki zwykłe
poty barwne
poty złowonne
poudre libre
powder
powieka
powieka
powstawanie owłosienia
półdesmosomy
półpasiec
półtorawęglan sodu
prąd stymulujący
pregnenolon
preparat wyrównujący płytkę paznokciową
preparaty barierowe
preparaty brązujące
preparaty brązujące do ciała
preparaty chroniące przed światłem

preparaty do demakijażu oczu
preparaty do farbowania włosów
preparaty do kąpieli dla dzieci i niemowląt
preparaty do masażu
preparaty do mycia włosów
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej
preparaty do ochrony przed zimnem
preparaty do pielęgnacji włosów
preparty do trwałej ondulacji
preparaty do trwałej ondulacji na zimno
preparaty do usuwania owłosienia
preparaty do usuwania skórek
preparaty do włosów tłustych
preparaty do wygładzania włosów
preparaty intensywnie tonujące kolor
preparaty nawilżające
preparaty po opalaniu
preparaty przeciwpotne
preparaty samoopalające
preparaty spłukiwane
preparaty tenzydowe
preparaty tonujące kolor
preparaty utrwalające do włosów
preparaty wiążące wilgoć
preparaty wielofunkcyjne
produkcja mydeł
produkty do make-up
produkty do stylizacji włosów
produkty hydrolizy kolagenu
produkty przeciwzmarszczkowe
produkty rozjaśniające
produkty rozjaśniające skórę
profilaktyka próchnicy
prokolagen

prolina
promienica
promieniowanie podczerwone
promieniowanie ultrafioletowe
promieniowanie UV
propan
propandiol
propanol
propanon
propantriol
propionian sodu
propolis
prosak
proszki do kąpieli
proteiny
proteiny jedwabne
protetyka paznokci stóp
proteza zębowa
prowitamina
prowitamina A
prowitamina B5
próchnica
próchnica zębowa
próg pobudliwości
przebarwienia zębów
przeciwbakteryjny
przeciwbakteryjny
przeciwciała
przeciwutleniacze
przeciwzapalny
przeczos
przepuszczalność skóry
przerost guzowaty nosa
przerost płytki paznokciowej

przydatki skóry
przydatki skóry
przydatność do użycia
przyspieszacze opalania
przyzębie
przyzębie
psoralen
puder
puder do brwi
puder do ciała
puder do stóp
puder do twarzy
puder do włosów
puder kompaktowy
puder kompaktowy w kamieniu
puder make-up
puder po goleniu
puder prasowany
puder sypki
puder w aerozolu
puderniczka
pudrowy cień do powiek
pudry brązujące
pumeks
punkt izoelektryczny
punkt zmętnienia
PVA
PVP
Q
Quartenium-15
Quats
R
rak podstawnokomórkowy
rak kolczystokmórkowy

rak skóry
reakcja fototoksyczna
reakcja na promieniowanie
reakcja pilomotoryczna
reakcja redoks
receptor
receptory czuciowe
receptory skórne
receptory zimna
redukcja
regeneracja
regulacja cieplna
regulatory konsystencji
rehabilitacja
remover
reologia
repair
repelent owadów IR3535
repelenty
retinol
rewitalizacja włosów
Rewoderm
Rewopol SB
Rowoteric
rezorcyna
rezynoid
ridge filler
RNA
Rodamina B
rodanki
Rodinol
rodzaje skóry
rogowacenie
rogowacenie mieszkowe

rogowacenie naskórka
rogowacenie skóry
rogowacenie starcze
rogowiak
rogowiak kolczystokomórkowy
roll-on
ropa
ropień
rouge
rozcieranie
rozdrobniony dwutlenek tytanu
rozdwajanie się paznokci
rozjaśniacze włosów
rozpad biologiczny
rozprowadzalność
rozpuszczalniki
rozpuszczalność
rozstępy
rozstępy ciążowe
rozszczep płytki paznokciowej
rozszczep podłużny włosa
rozszczep wargi
rozszczep węzłowaty włosa
rozszczep węzłowaty włosa
rozszerzenie naczyń kapilarnych
rozszerzenie naczyń krwionośnych
roztwory
roztwór dyspersyjny
roztwór izotoniczny
róg skórny
róż
róż w kremie
róża
róża przyranna

różyczka
rtęć
rumianek
rumień nagły
rumień skóry
rumień twarzy w kształcie motyla
rybia łuska
rybie srebro
ryboflawina
ryboza
rycynooleinian cetylu
rzęsy
S
sacharoza
sacharynian benzalkonium
sacharynian sodu
sadza
safrol
salicylan fenylu
salicylan metylu
salicylan sodu
salicylanilid
salol
samoopalacze
samoutlenianie
sandarak
santalina
saponiny
saprofity
sarkozydy
sarkozyna
sarkozyniany kwasów tłuszczowych
sauna
schorzenia mieszków włosowych

sebacat dietylowy
sebostaza
sepia
Sepigel
seryna
seskwiterpeny
sfingolipidy
siarczan baru
siarczan chondroityny
siarczan cynku
siarczan eteru laurylowego
siarczan glinowo-potasowy
siarczan glinu
siarczan i sulfonian kwasu rycynolowego
siarczan laurylowy
siarczan magnezowy eteru laurylowego
siarczan magnezu
siarczan sodowy stearynianu cetylu
siarczan sodu
siarczan wapnia
siarczan wapniowo-aluminiowy
siarczanowe etery alkilopoliglikolowe
siarczany alkilowe
siarczany alkoholi tłuszczowych
siarczany alkoholi tłuszczowych
siarczany eterów
siarczany eterów alkilowych
siarczany eterów alkoholi tłuszczowych
siarczany poliglikolowych eterów alkoholi tłuszczowych
siarczek hydroksychinoliny
siarczek selenu
siarczyn amonu
siarka
siemię lniane

silany
Silkall 100
siloksan polifenylometylowy
siloksany
siła krycia
simetykon
Simulgel
sinica
sińce pod oczami
β-sitosterol
skatol
skażanie
skinostelon
skleroderma skórna
skleroproteiny
składniki kryjące
składniki nabłyszczające
składniki niezmydlające się
składniki zmętniające
skóra
skóra chłopa/skóra marynarza
skóra głowy
skóra marynarza
skóra mieszana
skóra naczynkowa
skóra niemowląt i dzieci
skóra właściwa
skóra właściwa
skórka pomarańczowa
skórny płaszcz tłuszczowy
skrobia
skrobia kukurydziana
skrobia ryżowa
skrobia z czerwonych alg

skuteczność produktów kosmetycznych
skwalan
skwalen
słodziki
sodowy sulfobursztynian dioktylu
Softigen
Softisan
sok z brzozy
sok ze świeżych ogórków
solarium
sole do kąpieli
sole fenylortęci
solubilizacja
sorbat sodu
sorbitanowe estry kwasów tłuszczowych
sorbitany
sorbitol
sól Grahama
sól karlsbardzka
sól kuchenna
sól Madrella
sól morska
SPA
SPC
SPF
spirala łańcucha peptydowego
spirulina
Spirulina-Premium Powder
spirytus
splot
splot podbrodawkowy
spłaszczenie paznokci
spojówka
sporotrychoza

sprej
sprej w dozowniku
spreje do włosów
stabilizatory emulsji
stabilizatory
stabilizatory piany
stabilizatory tłuszczów
stan skóry
starcza plama soczewicowata
starzenie się skóry
Stearyl Glycyrrhetinate
stearyna
stearynian amonu
stearynian butylu
stearynian cynku
stearynian glinu
stearynian izopropylu
stearynian litu
stearynian magnezu
stearynian polietylenoglikolu 400, stearynian makrogolu 400
stearynian sodu
stearynian wapnia
stearyniany
sterole
sterydy
sterylizacja ultrafioletem
sterylizacja wody
stężenie jonów wodoru
stick
stratum basale
stratum conjunctum
stratum corneum
stratum corneum unguis
stratum disjunctum

stratum germinativum
stratum germinativum unguis
stratum granulosum
stratum lucidum
stratum papillare
stratum reticulare
stratum spinosum
strefa T
striae cutanae
strój bobrowy
strup
strup
strup
stylbeny
stymulatory biogeniczne
stymulować
styrak benzoesowy
styraks
subkutis
substancja czyszcząca
substancja fototoksyczna
substancja pęczniejąca
substancja pomocnicza
substancja rozpuszczająca
substancja sekwestrująca
substancje aktywne
substancje barwiące
substancje buforowe
substancje kondycjonujące
substancje kondycjonujące
substancje myjące
substancje powierzchniowo czynne
substancje przeciwbakteryjne
substancje przeciwłojotokowe

substancje przeciwpodrażnieniowe
substancje wiążące
substancje wonne
substancje wytwarzające film
substancje zapachowe
substancje zapachowe
substancje złuszczające
substancje żelujące
substantywność
sucha skóra
suchy szampon
Sudanrot
sukrozy
sulfimid o-benzoesowy
sulfobetainy
sulfobituminiany
sulfobursztyniany
sulfoniany alkilowe
sulfonian sodu oleju łupkowego
sulfoniany estrów kwasów tłuszczowych
sulfonowany olej łupkowy
sumacja
sun blocker
sun protection factor, SPF
sun protection stick
sunlight
sunscreen
surfaktanty
surowce garbnikowe
susz zielarski
sylikony
Synchrowax
syndety
syndrom

synergenty
syntetyczny trójkrzemian magnezu
synteza
szałwia lekarska
szampony
szampony dla dzieci i niemowląt
szczelina
szczoteczki do zębów
szczotki
szczotki do włosów
szelak
szerokopasmowe filtry UV
szkliwo
szkliwo
szponowatość paznokci
szponowatość paznokci
sztuczne paznokcie
sztuczne żywice
sztyft po goleniu
sztyfty
szyjka brodawki
Ś
ślaz dziki
śluz z pigwy
środek abrazyjny
środek chelatujący
środek dyspergujący
środek kompleksotwórczy
środek pianotwórczy
środek przeciw insektom
środek ścierający
środek usuwający włosy
środki bakteriobójcze
środki cytostatyczne

środki czystości do rąk
środki depigmentacyjne
środki dezynfekujące
środki do higieny intymnej
środki do pielęgnacji jamy ustnej i zębów
środki do pielęgnacji stóp
środki drażniące
środki ochrony skóry
środki konserwujące
środki mocujące protezy zębowe
środki natłuszczające
środki przeciw owadom
środki przeciw piegom
środki przeciw poceniu się
środki przeciwgrzybiczne
środki przeciwkrwotoczne
środki przeciwłupieżowe
środki przeciwpotne
środki rozjaśniające włosy
środki rumieniące
środki skażające
środki ściągające
środki tonujące
środki utleniające
środki utleniające włosy
środki wybielające włosy
środki wygładzające zmarszczki
środki utrzymujące wilgoć
środki zagęszczające
światło czerwone i naświetlanie światłem czerwonym
światło słoneczne
światło UV
świąd skóry
świerzb

T
tabletka
tabletki do kąpieli
tabletki do pielęgnacji protez zębowych
Tagat
talasoterapia
talk
tanina
tarczownica islandzka
tatarak zwyczajny
tatuaż
tauryna
tautomery
TEA
Tegine
teint
tekstura
telenagiektazja
telogen
Telogenes effluvium
temperatura topnienia
tenzydy
tenzydy anionowe
tenzydy cukrowe
tenzydy jonowe/niejonowe
tenzydy kationowe
tenzydy typu gemini
termoregulacja
terpeny, terpenoidy
terpineol
test cytotoksyczności
test Draize’a
test HET-CAM
test komorowy

test na kurzym jaju
test na sprawdzenie flory bakteryjnej skóry
test płatkowy
test skaryfikacyjny
testy tolerancji
tetrabromo-o-krezol
tetradekanol
tetrabromo-fluoresceina
tetrahydrofuran
thiomersal
tiamina
tiksotropy
Timiron
tinted day cream
tioglikolan amonowy
tioglikolan kwasu mlekowego
tioglikolan monoetanoloaminy
tioglikolan potasu
tioglikolan sodu
tioglikolan sodowy
tioglikolan strontu
tiosulfat sodu
tip
tkanka łączna
tkanka podporowa
tkanka tłuszczowa
tkanki
tlenek cynku
tlenek cyny
tlenek etylenu
tlenek glinu
tlenek magnezu
tlenki amin
tlenki żelaza

tłuszcz kokosowy
tłuszcz z gruczołów kuprowych
tłuszczak
tłuszcze
tłuszcze roślinne
tokoferol E
toksyczność
toksykologia
toksyna
toksyna botulinowa
tolerancja skóry
toluenodiamina
toner
tonic
tonik
tonik do twarzy
tonus skóry
top coat
torbiel zastoinowa
tosylochloramid sodu
translucent
transparentny
transparentny lakier do paznokci
transpiracja
trądzik
trądzik różowaty
treatment
treonina
tretinoina
3,4,4'-trichlorokarbanilid, TCC
trichoklazja
Trichophytie
Trichophyton
trichoptylosis

trichosis
Trichosporon
trichosporonoza
triclorcarban
triclosan
trietanolamina
trietylowy ester kwasu cytrynowego
trifosforan sodu
triglicerydy
trihydroksy-naftalen
trihydroksypropan
triizopropanoloamina
trombocyty
tropokolagen
trwała ondulacja
trwała ondulacja na zimno
trwałe farbowanie włosów
trwałość barwników
trwałość kosmetyku
trychohialina
trypsyna
tryptofan
trzon włosa
tujon
tunica mucosa
tunica priopria
turgor
tusz do rzęs
tusz w kamieniu
twardość wody
tworzywa sztuczne
Tyloza
tymianek pospolity
tymol

typ kolorystyczny
typy pigmentacji skóry, włosów, tęczówki oczu
typy włosów
tyrozyna
tyrozynaza
U
ugniatanie
układ limfatyczny
układ naczyniowy skóry
ukrwienie skóry
ultradźwięki
ultramaryna błękitna
ultramaryny
umbeliferon
10-undecenal
undecylenian cynku
γ-undekalakton
undekanian cynku
unerwienie skóry
5-ureidohydantoina
usuwanie zbędnego owłosienia
uszkodzenia komórek
uszkodzenia spowodowane zimnem
uszkodzenia włosów
utlenianie
utlenianie włosów
utrwalacze
utrwalacz zapachu
utrwalacze do włosów
utrwalacze piankowe
utwardzacz lakieru do paznokci
utwardzanie tłuszczów
Uvinul
uwalniacze formaldehydu

uwodornienie
uwodniony siarczan sodu
uwodniony węglan sodu
uwodniony winian sodu
uwrażliwienie
vitiligo
VOC
W
wady postawy
wady zgryzu
walina
wanilina
wapozon
warstwa brodawkowa
warstwa jasna
warstwa kolczysta
warstwa korowa
warstwa Malpighiego
warstwa Malphiego
warstwa podstawna
warstwa rogowa
warstwa rozrodcza
warstwa ziarnista
wartość HLB
wartość pH
wata
waterproof mascara
wazelina
wągry
wchłanianie przezskórne
wellness
wet look gel
wet wipes
węglan cynku

węglan litu
węglan potasu
węglan sodu
węglan wapnia
węglowodany
węglowodory
wiązania peptydowe
wiązania solne
wiązanie disiarczkowe
wiązanie jonowe
wiązanie/mostek wodorowy
wibracje
wibryssy
wilgotność skóry
winylopirolidon
witamina A
witamina B
witamina C
witamina C rozpuszczalna w olejach
witamina D
witamina E
witamina F
witamina H
witaminy
właściwości kryjące
włos kolbowaty
włos płaski
włosy
włosy ambiseksualne
włosy bambusowe
włosy bez połysku
włosy głowy
włosy obrączkowate
włosy paciorkowate

włosy przetłuszczające się
włosy przewodu usznego
włosy skręcone
włosy szczeciniaste
włosy terminalne
włosy w uszach
włosy zatokowe
włókienka
włókna elastyczne
włókna retikulinowe
włókna Sharpeya
włókniak
włóknista kora włosa
woda
woda amoniakalna
woda różana
woda do golenia
woda do twarzy
woda do włosów
Woda kolońska
woda kwiatowa
woda perfumowana
wodorofosforan disodowy
wodorotlenek amonu
wodorotlenek glinu
wodorotlenek potasu
wodorotlenek sodu
wolna para elektronowa
wolne rodniki
worki pod oczami
wosk
wosk carnauba
wosk depilacyjny
wosk do włosów

wosk kandelilla
wosk karnauba
wosk pszczeli
wosk ziemny
woski estrowe
woskowina uszna
wrzód
wskaźnik stopnia uwrażliwienia
wspomagacz pienienia
wybielacz
wybielacze optyczne
wyciąg z igieł sosnowych
wyciąg z korzenia ratanii
wyciąg ze skrzypu polnego
wyjaławianie
wykwit
wyłysienie
wymiana włosów
wymieniacz jonowy
wymienniki glicerolu
wypadanie włosów
wypełniacze
wyprysk
wyprysk kontaktowy
wypryski skórne
wyprzenie drożdżakowe
wysokodyspersyjny dwutlenek krzemu
wytwarzanie filmu
wytwory skóry
wyznaczanie lepkości
wzmacniacze koloru
wzrost włosów
Z
zabiegi wellness

zabiegi złuszczające
zaburzenia pigmentacyjne
zaburzenia rogowacenia
zagęszczacz
zajad
zajęcza warga
zakrzepica żył głębokich nóg
zanieczyszczenia skóry
zanik pigmentu
zanokcica
zanokcica
zapach ciała
zapach potu
zapach z ust
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
zapalenie gruczołów potowych
zapalenie jamy ustnej
zapalenie miazgi
zapalenie mieszków włosowych
zapalenie mieszków włosowych
zapalenie skóry
zapalenie skóry
zapalenie spojówek
zapalenie spojówki oka
zapalenie tkanek okołowierzchołkowych
zarodki
zasadowy podchloryn magnezu
zasadowy węglan magnezu
zasady
zaskórniki
zaskórnikotwórczy
zapalenie łożyska paznokcia
zastrzał
zawiesina

ząb trzonowy
zein-test
zeolity
Zetesap
zębina
zębodoły
zębodół
zęby
zęby trzonowe
zgorzel wargi
zgrubienie paznokci
ziarniak okołowierzchołkowy
ziarniniak
zieleń alizaryno-cyaninowa
Ziemia Egipska
ziemia okrzemkowa
zioła do kąpieli
zliszajowacenie skóry
złuszczanie
złuszczanie się skóry
zmarszczki
zmarszczki dynamiczne
zmiany w obrębie paznokci
zmiany w obrębie trzonu włosa
zmiękczacze
zmydlanie
zmysł bólu
zmysł termiczny
zmysły skórne
zmywacze do paznokci
znamię
znamię barwnikowe
zoosterole
związki alifatyczne

związki aromatyczne
ziele świetlika
zieleń chromowa
zieleń szmaragdowa
związki bizmutu
związki nadtlenowe
związki nitro-moszusowe
związki piżmowe
Ż
żelatyna
żel dający efekt mokrych włosów
żel do demakijażu
żele
żele do rąk
żeń szeń właściwy
żółcień chinolinowa
żółcień pomarańczowa
żylaki
żywica benzoesowa
żywice
żywice estrów kwasu karbaminowego

