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C -VITAMIINI KOSMETIIKASSA 
 
Tri Des Fernandes 
 
C -vitamiini on luonnossa esiintyvä askorbiinihappo. Jotkut eläimet pystyvät tuottamaan oman 
C -vitamiininsa, toisin kuin ihmiset, jotka ovat täysin riippuvaisia ravinnon kautta saamastaan C -
vitamiinista. C -vitamiini on vesiliukoinen, eikä se suuremmin varastoidu kehoomme. Ellemme 
nauti C -vitamiinia suun kautta, noin kuuden viikon kuluessa ilmenevät puutostilan, keripukin 
oireet. C -vitamiini varastoituu normaalisti ihoon ja muodostaa oleellisen osan antioksidanttien 
armeijasta, joka suojelee ihoa vapaiden radikaalien hyökkäykseltä, so. ilmakehän ja 
ultraviolettisäteiden vaikutukselta. C -vitamiinilla on erittäin tärkeä osuus inaktivoidun E-vitamiinin 
muuttamisessa takaisin aktiiviseksi E-vitamiiniksi. Tämä lienee syy C -vitamiinin tärkeään rooliin 
solukalvojen suojaamisessa, vaikka se onkin vesiliukoinen - solukalvot taas ovat pääasiassa 
rakentuneet lipidimolekyyleistä.  
 
C -vitamiini hajoaa ihossa sinisen valon ja A-ryhmän ultraviolettivalon vaikutuksesta. Samoin kuin 
A-vitamiinipuutos, syntyy myös C -vitamiinin krooninen puutos ihoalueilla, jotka saavat 
auringonvaloa. C -vitamiinilla ei sinällään näytä olevan vaikutusta DNA:han, sen sijaan se 
vaikuttaa kehon eri entsyymeihin. Tämän vuoksi C -vitamiini toimii sekä antioksidanttina että 
solun aineenvaihdunnassa.  
 
Tämä artikkeli käsittelee C -vitamiinia ihon paikallishoidossa. L -askorbiinihappo on C -vitamiinin 
kemiallinen nimi ja elimistön käyttämä muoto. Se on ehdottomasti oleellinen vitamiini iholle, 
mutta vaikea molekyyli käyttää iholla. 
 
Askorbiinihappo on vesiliukoinen ja se hapettuu hyvin helposti ja nopeasti. Hapettunut 
askorbiinihappo muuttuu väriltään kellertävän ruskeaksi. 
 
Paradoksaalista on, että askorbiinihappo ei sovellu paikalliseen lisäykseen iholle, koska se on 
erittäin vesiliukoinen eikä pysty imeytymään epidermiksen läpi helposti. Koska sen pH on matala 
(n. pH2 riippuen koostumuksesta), se voi muuttaa soluliimoja ja kun askorbiinihappoa käytetään 
suurina pitoisuuksina, vain pieni prosentti kulkeutuu ihon läpi. Tämä pienikin määrä saa aikaan 
muutoksia ihossa. Toinen ongelma on, että vaikka askorbiinihappo on päässyt soluaineeseen, se 
ei imeydy helposti itse soluun. Sen täytyy muuttua dehydro-askorbiinihapoksi hapettumalla 
soluun tunkeutuakseen. 
   
Ihon C -vitamiinin puutos aiheuttaa karvafollikkeleiden sarveistumisen (mikä pahentaa aknea) 
sekä hilseileviä läiskiä iholla, heikentymistä verisuonien seinämissä johtaen hauraisiin, 
laajentuneisiin verisuoniin, jotka saattavat repeytyä ja aiheuttaa ihoverenvuotoja. Aknen 
puhkeaminen voi myös johtua C -vitamiinipuutoksesta. 
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Kaikilla meillä on askorbiinihappoa ihollamme. Se näyttää sijaitsevan ihon kalvoilla hyvin lähellä 
lipidejä ja koska se on kaikkein tehokkain vesipohjainen antioksidantti, se on suuressa määrin 
vastuussa lipidikalvojen kunnossapidosta kierrättämällä E-vitamiinia. 
 
Kun menemme auringonvaloon, osa C -vitamiinista tuhoutuu ihollamme. Kun esim. viikonloppu 
vietetään rannalla auringossa, C -vitamiinimäärät putoavat voimakkaasti ja vapaat radikaalit 
voivat aiheuttaa soluvaurioita iholla. 
  
Jos ihoa on etukäteen hoidettu C -vitamiinilla, ihon vitamiinimäärät iholla ovat normaalia 
suuremmat ja vapaiden radikaalien aiheuttamia tuhoja aiheutuu vähemmän. C -vitamiinin etuna 
aurinkosuojiin verrattuna on, että C -vitamiini imeytyy soluihin ja säilyy iholla 30-36 tuntia iholle 
voitelun jälkeen. Näin ollen iho on edelleen suojattu auringolta, vaikka iho olisikin pesty tai olisi 
käyty uimassa. Näin antioksidantit suojaavat A-vitamiinia hajoamasta auringonvalossa, jolloin 
ihon A-vitamiinipitoisuus pysyy korkeana. 
 
C -vitamiini suojaa A-, B12-, B5 – ja E-vitamiineja hapettumiselta. Paikallisesti lisättyä C -vitamiinia 
ei saa pestyä tai hikoiltua pois kolmeen päivään sen imeydyttyä sarveiskerrokseen. 
C -vitamiinin vaikutukset ihmisen elimistölle ovat hyvin tunnettuja.  
 
Kosmetiikkateollisuudessa seuraavia toimintoja pidetään tärkeimpinä: 
 

1. Lipidiperoksidaation estäminen 
2. Melaniinituotannon estäminen 
3. Kollageenin muodostumisen edistäminen 

 
On erikoista, että vesiliukoinen vapaa radikaali, askorbiinihappo on päätekijä lipidikalvojen 
suojelemisessa. Tämä johtuu sen kyvystä uudelleen aktivoida E-vitamiini, joka on 
rasvapohjainen antioksidantti. 
 
E-vitamiinista tulee heikko vapaa radikaali, kun se on ensin inaktivoinut vapaan radikaalin. C -
vitamiini voi kääntää E-vitamiinin takaisin aktiiviseksi, mutta prosessissa C -vitamiinista itsestä 
tulee radikaali. 
 
Radikaali C -vitamiini palautuu takaisin aktiiviseksi antioksidantti-C -vitamiiniksi glutathionin, 
alfalipoiinihapon ja koentsyymi Q10:n ansiosta, jotka kaikki ovat antioksidantteja. 
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Kuinka vapaat radikaalit muodostuvat iholla? 
 
Korkeaenergiset säteet, fotonit, hajottavat atomin oikeassa paikassa ja syrjäyttävät elektronin 
luoden vapaan radikaalin. Tämä aiheuttaa vapaiden radikaalien ketjureaktion, joka tuhoaa muita 
molekyylejä. C - ja E-vitamiinit voivat kontrolloida vapaita radikaaleja ja vähentää niiden tuhoja.   
 
Askorbiinihappo on osatekijä terveen kollageenin muodostumiselle. Fibroblastit käyttävät C -
vitamiinia tuottaakseen glykosaminoglykaaneja. C -vitamiini varmistaa proliinin yhdistymisen 
kollageeniin ja toimii elastiinin muodostumisessa. C -vitamiinin puutostiloissa syntyy 
kollageenivajaus ja iho muuttuu ryppyiseksi. C -vitamiinin saannin korjaannuttua kollageenin 
tuottaminen piristyy ja rypyt voivat muuttua vähemmän näkyviksi. 
 
Antioksidanttisten ominaisuuksien lisäksi askorbiinihappo on osittain vastuussa monien 
entsyymien toiminnan ylläpitämisestä sekä metalli-ionien määrän pitämisestä vähäisenä iholla. 
Sen tärkeä osa on myös kontrolloida nitrosamineja ja nitroxidiradikaaleja, jotka voivat aiheuttaa 
syöpää. Nitrosamineja voi muodostua kosmeettisissa tuotteissa, jotka sisältävät NDELA:a 
(nitrosodiethanolaminea). 
 
Askorbiinihappo säännöstelee melaniinin tuotantoa. Tyrosinaasi on olennaista melaniinin 
kehittymisen kannalta. Askorbiinihappo alentaa ihon pH:ta ja estää näin tyrosiinin 
muodostumisen, joten pigmentin syntyminen on vähäisempää. 
 
Meidän täytyy siis varmistua, että ihollamme on tarpeeksi C -vitamiinia. C -vitamiinin paikallinen 
lisääminen on järkevää, mutta… 
 
C -vitamiini liuoksena on luonnostaan epästabiili. Joutuessaan valon ja ilman kanssa 
kosketuksiin, se hapettuu ja menettää parhaimmat ominaisuutensa. Niinpä 
askorbiinihappoliuoksella on rajoitettu säilyvyysaika ja se tulisi käyttää kolmen viikon sisällä 
valmistuksesta. On helppo havaita milloin askorbiinihappo on hapettunut, koska se muuttuu 
väriltään kellertävän ruskeaksi. Kun liuos alkaa muuttua vaalean keltaiseksi, C -vitamiinia on 
vähemmän kuin alkuperäisessä tiivisteessä. Monien valmistajien tuotteissa on esim. 10 % 
askorbiinihappoa. Neljän viikon kuluttua vitamiinipitoisuus on pudonnut 5 %:iin eli puoleen, mitä 
alun perin oli. Kolmen kuukauden kuluttua voi jo unohtaa saavansa mitään hyötyä tuotteen C -
vitamiinista. Jotkut valmistajat lisäävät tuotteeseen keltaisen ruskeaa väriä saadakseen voiteen 
näyttämään ruskealta. Askorbiinihapon hapettumisen peittämiseksikö? 
 
Askorbiinihappotuotteet tulisi myydä jauheena, jonka asiakas itse sekoittaisi veteen. C -vitamiinin 
pH on luonnostaan matala ja askorbiinihappo toimii kuten alfahydroksihapot, jotka pehmentävät 
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soluliimaa sarveiskerroksen solujen välillä ja lisäävät C -vitamiinin imeytymistä alempiin 
ihokerroksiin. Tämä ei kuitenkaan takaa C -vitamiinin imeytymistä itse soluun. 
 
C -vitamiinin on vaikea läpäistä soluseinä, koska se on vesiliukoinen molekyyli. Kun se 
yhdistetään helposti seinämän läpi menevään molekyyliin, magnesiumaskorbyylifosfaattiin 
(VCPMg), vitamiinipaketti muuttuu solun sisällä askorbiinihapoksi, fosfaatiksi ja magnesiumiksi. 
 
Koska C -vitamiini on instabiili myös VCPMg-yhdisteessä ja hapettuu helposti, sitä on vaikea 
käyttää kosmeettisissa tuotteissa. Jotta C -vitamiini saataisiin stabiilimmaksi, on kehitetty 
askorbyylitetraisopalmitaatti (VCIP), jossa askorbiinihappomolekyyliin on lisätty neljä 
rasvahappomolekyyliä. Näin askorbyylitetraisopalmitaatti on rasvaliukoinen ja äärettömän stabiili. 
C -vitamiini on vain viidesosa tästä suuresta molekyyliyhdisteestä, mutta koska molekyyli 
läpäisee helposti sarveiskerroksen ja soluseinämät, pienikin määrä C -vitamiinia saa aikaan 
muutoksia solussa. Tuloksena tästä melaniinin tuotanto on kontrolloitua, kollageenin tuotanto 
piristyy ja antioksidanttien suojaava vaikutus tehostuu.  
 

 


