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Сучасні світові тенденції  – клітинна косметика (ellular) 

Клітинна косметика 

Вчені завжди шукали такі косметичні засоби, які могли б дати негайний ефект, а 

потім підтримувати його тривалий час. З цією метою лікарі використовували органи 

і тканини тварин. Унікальні властивості ембріональних тканин були виявлені 

медиками Росії і Швейцарії незалежно один від одного понад століття тому. 

Протягом наступних років не припиняються фундаментальні дослідження 

механізмів біологічної активності ембріональних тканин. Клітини ембріонів містять 

величезну кількість БАР: ферменти, фактори росту та ін. 

У процесі природного старіння організму поступово знижуються опірні можливості 

імунної системи, розвивається гормональний дисбаланс, знижується рівень 

обмінних процесів у клітинах. На цьому тлі препарати клітинної косметики 

активізують діяльність клітин, відновлюють механізм саморегуляції. За вихідний 

матеріал беруть овець, як «найчистіших» в екологічному аспекті тварин; риб, 

морських їжаків, водорості деяких видів та ін. Для обробки матеріалу і збереження 

його біологічних властивостей використовуються методи глибокого заморожування, 

ліофілізації (осушення холодом з виморожуванням вологи у продуктах харчування 

чи інших матеріалах), екстрагування тощо. 

Біологічна дія клітинної косметики полягає у живленні, зволоженні, захисті шкіри, а 

також у поступовому відновленні втрачених механізмів життєдіяльності, тобто має 

місце не стимулюючий вплив, а регуляція налагодження власних механізмів. Саме 

тому клітинна косметика сьогодні — один з основних напрямків у боротьбі зі 

старінням шкіри. 

Побічні дії косметичних засобів 

Сьогодні кожна людина регулярно використовує 4-5 видів продуктів косметичної 

промисловості. 

Статистичні дані про частоту ускладнень, викликаних косметичними засобами, 

виявляють коливання в широких межах від 2% до 20%. Дані різних авторів 

варіюють залежно від характеру косметичної продукції і моди на ті чи інші її види. 



Так, протягом 1920-1939 pp. у перукарів виникали професійні екземи від препаратів 

для хімічної завивки; а нині спостерігаються актуальні ускладнення у вигляді 

дерматитів, спричинені фарбою для волосся, кремами для обличчя і гримом для 

очей. 

Практика роботи в косметичному салоні засвідчує, що періодично перевірені 

методики і добре вивчені косметичні препарати можуть викликати парадоксальні 

реакції у клієнтів. Це, насамперед, алергічні реакції, які можуть перебігати у вигляді 

еритеми, кропивниці, набряку Квінке, нападів бронхіальної астми, риніту. Можливі 

також фототоксичні реакції, що виникають після прийому гормональних 

контрацептивних препаратів, антибіотиків тетрациклінового ряду, ретиноїдів, а 

також після зовнішнього застосування деяких ефірних олій (цитрусові, бергамот), 

АНА-кислот, кремів, до складу яких входить вазелін. Фототоксичний ефект можуть 

викликати парфуми, туалетна вода, рум'яна і пудри деяких видів. Якщо у всіх 

наведених вище випадках клієнта не попереджено про обов'язкове і регулярне 

застосування сонцезахисних засобів, то у нього можлива поява гіперемії, набряку 

відкритих ділянок шкіри й утворення пухирів. Надалі на цих ділянках шкіри 

утворюється вогнище стійкої гіперпігментації, яке майже не піддається корекції. 

Косметичні засоби з позначкою «гіпоалергенний препарат» не гарантують 

відсутності алергічних реакцій. 

Раніше, згідно із статистикою, креми для обличчя майже не вважалися причиною 

алергічних реакцій. Сьогодні вони серед лідерів. Найбільше значення як алергени 

мають такі речовини: відбілювальні (пергідроль, гідрохінон, ртуть, вісмут, 

аскорбінова кислота, АНА-кислоти), гормони, мед та інші продукти бджільництва. 

Не останню роль у виникненні алергічних реакцій відіграють консерванти (ефіри 

параамінобензойної кислоти, пірекате-хол), емульгатори (триетаноламін, 

етилендіамін та ін.), а також парфумерні добавки  так звані запашки. 

Нерідко алергічні реакції розвиваються після застосування кремів, масок, до складу 

яких входять активні грязі, морські водорості. 

Можливими причинами алергії можуть бути деякі парфуми, губні помади, 

дезодоранти. 



Сучасні парфуми мають складну формулу, елементи якої можуть діяти як алергени 

за контактним, інгаляційним і фототоксичним типом, останній з яких зустрічається 

найчастіше. Губна помада викликає ускладнення у вигляді хейліту, що проявляється 

у двох формах: 

- сухість губ, зниження їхньої еластичності та вологості. Виникає внаслідок дії 

невідповідної губної помади, яка висушує. Ускладнення має неалергічний механізм 

розвитку; 

-типовий хейліт з гострим печінням, сильною сверблячкою, запальним набряком і 

візикуляцією, тобто з яскраво вираженим алергічним механізмом розвитку. 
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