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Склад засобів декоративної косметики:  

пудри, губної помади, туш для вій 

Склад пудри  

Років п'ятдесят тому, красуні могли переживати про здоров'я шкіри, 

використовуючи пудру. У ті часи пудра складалася з рисового борошна (основа), 

крохмалю (для стійкості) і свинцю (для білизни). Сьогодні таким косметичним 

засобом ніхто не захотів би користуватися. Сучасна пудра – унікальне досягнення 

косметології, вона невагома і не відчувається на шкірі, але при цьому вирішує масу 

проблем. 

Основа сучасної пудри – тальк, що підсушує і має протизапальну дію. Він не 

потребує закріплювача, стійкий і неймовірно тонкого помелу компонент. 

нгредієнти для догляду – мінеральний порошок, рослинні олії та біла глина, завдяки 

яким пудра підтримує вологу і захищає шкіру від негативних факторів середовища. 

Зараз до складу будь-якої якісної пудри входить мінеральна основа - тальк, а також 

рослинна мука, біла і червона глина, каолін, крохмаль, гідроксид калію, квіткові 

масла і різні ароматизатори, також можуть входити вітамінізовані добавки і 

протеїни шовку. Свинець до складу сучасних пудр більше не входить, він був 

замінений окисом цинку. 

Мерехтливі частинки і пігменти - обов'язкові компоненти пудри, які маскують 

недоліки і додають обличчю легке сяйво і свіжий вигляд. 

Розсипчаста чи компактна За словами фахівців, все просто – потрібні обидві. 

Одну поставте на туалетний столик і використовуйте для макіяжу, коли ви вдома, а 

другу покладіть в сумочку і поправляйте макіяж упродовж дня. Якщо потрібно 

вибрати тільки один засіб, не вагайтеся і беріть розсипчасту пудру і пушок до неї.  

 

Трохи історії 
Прийнято вважати, що губна помада виникла більше 5000 років тому в 

Стародавньому Єгипті. Підкоряючись моді тієї епохи, вона повинна була візуально 

зменшувати губи і тому була темних кольорів. Склад помади в давнину був 

інгредієнти з кармінно палички, перламутру молюсків або навіть отруйною охри. 

У Стародавній Греції вже вживалася декоративна помада і цінувалася професія 

«космет», який допомагав задекорувати недоліки особи. У середні віки жінки з 

нафарбованими губами вважалася відьмами. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО ОГЛЯД 

https://youtu.be/0_d5sQZ1678 як та з чого виготовляють помаду 

 

З чого роблять помаду 

Помада може відрізнятися своїми складовими компонентами. 

Це визначає якість даного продукту. 

https://loreal-paris.ua/ru/catalogue/makeup/oblichchya/pudri
https://youtu.be/0_d5sQZ1678


Найчастіше на полицях магазинів і сторінках модних журналів можна зіткнутися з 

такими видами помад: 

 зволожуючі , 

 гігієнічні, 

 стійкі і суперстійкі, 

 мерехтливі, 

 крем-помада, 

 атласні і матові, 

 поживні, 

 блиск, 

 бальзам. 

Зволожуючі (або атласні) — включають в себе масла (касторове, кокосове або 

авокадо). У цих помадах найбільший відсоток воску. Вони візуально збільшують і 

пом'якшують губи, а також усувають прояви їх сухості. Цей вид продукту підходить 

для пір року з позитивними температурами, і досить швидко стирається з губ. 

Гігієнічні — підходять для щоденного використання дорослим жінкам, дітям і навіть 

чоловікам. Їх ціль не декорування недоліків, а підтримку здорового стану губ. Цей 

вид містить корисні добавки (вітаміни, емульсії, антисептики, ультрафіолетові 

фільтри, екстракт моркви або прополісу, масло авокадо і т.д.), а іноді колірні і 

смакові добавки. 

Мерехтливі помади дуже ефектні, особливо в напівтемряві. До їх складу входять 

кварц і слюда, здатні подразнювати шкіру. 

Крем-помади містять в собі пом'якшувальні засоби і підходять навіть чутливим 

губах. 

Бальзам — як і гігієнічна помада, призначений для догляду за губами. Містить в собі 

також комплекс декоративних компонентів. 

Стійкі і суперстійкі — здатні залишатися на губах тривалий час (12 -24 години) 

завдяки воску і ефірним оліям, що входять до їх складу. Цей вид помад містить 

багато силіконового масла. При контакті з жирною їжею ця помада здатна стиратися. 

Тому, перед її нанесенням губи треба протерти серветкою для знежирення. Знімають 

з губ ці помади косметичним молоком. 

Матові — прекрасно підкреслюють колір обличчя і свіжість шкіри. В цей вид помад 

входять сполуки вісмуту (оксихлорід або субкарбонат) і близько 10% фарбувального 

пігменту, що не є корисним. Раніше в матові помади входила риб'яча луска. І хоча ця 

речовина не було настільки естетичним, воно не завдавала шкоди здоров'ю. 

Матові помади є еталоном елегантності, але більше підходять для пухких губ. Для 

запобігання сухості губи перед їх нанесенням радять змастити крапелькою масла. 

Живильні — завдяки вмісту жирів і воску створені для захисту губ від атмосферних 



впливів. До недоліків цього виду помад відноситься їх властивість розпливатися на 

губах, тому краю губ при їх нанесенні краще припудривать. 

Блиски — відносяться до модного виду декорування форми і кольору губ. Вони 

містять компоненти у вигляді блискіток або перламутру, їх наносять самостійно або 

поверх помад. Через рідкої консистенції і жирності цей вид декору може 

розпливатися на губах, тому вимагає частого нанесення. 

1. Воски (тверді та напівтверді) в кількості 2-13% . Вони необхідні для зв'язування 

інших компонентів і збереженню твердості помади. Для усунення тьмяності до 

бджолиного воску додають віск, вироблені з листя пальми (карнаубський), з кактусів 

(канделійскій) або троянди (рожевий). Завдяки їм помада набуває стійкість до 

температур, не розмазується, зберігає яскравість кольору. Різні види воску 

відрізняються своїм процентним співвідношенням. Так, кількість бджолиного воску 

зазвичай не перевищує 2-5%, так як він надає помаді тьмяність. Для блиску в помаду 

додають канделійскій віск в кількості до 13%. Карнаубський віск використовують в 

кількості до 5%, інакше помада буде кришитися. Багато компаній замінюють 

натуральні воски на їх синтетичні замінники. 

2.Ланолін і його похідні є речовинами , які отримуються з овечої вовни. У цього 

компонента є недоліки у вигляді неприємного смаку, запаху і високої клейкості. Іноді 

ланолін здатний викликати алергічні реакції у вигляді контактного дерматиту. 

Зазвичай помади містять близько 5% ланоліну, а в блисках його зміст доходить до 

70%. 

Ланолін в складі помад може викликати шкірні алергічні реакції. 

3.Барвники входять в помади для додання їм забарвлення (найчастіше різних 

відтінків червоних, рожевих або багряних тонів). В якості натуральних барвників 

раніше використовувалися овочеві соки (морква, буряк), натуральні трави (куркума), 

пігменти з комах (кармін або кошеніль). Сучасні помади зазвичай містять хімічні 

барвники з категорії D & S (Drugs and Cosmetics list). Це перелік барвників, 

дозволених в фармації, де кожен відтінок має свій порядковий номер. Згідно з цим 

переліком, червоний колір має номер 22, а помаранчевий колір — номер 5. 

Процентне співвідношення барвника говорить про насиченість кольору: 4-

5% барвника типові для пастельних відтінків помад, а при 15 - 20% барвника губи 

будуть яскравими і привабливими. 

4.Масла (синтетичні і натуральні) не дозволяють випадати в осад лаків і 

пігментів. Парфумерні масла є розчинниками компонентів помади і складають до 

30% обсягу помади. Найчастіше в складі помад застосовуються соняшникова, 

рицинова або ромашкове масло. Масляні компоненти допомагають без зусиль 

наносити помаду на губи. Аромамасла додають привабливості помаді, завдяки 

приємному запаху і смаку. Як аромакомпозицій частіше використовуються плодові 

аромати (банан, яблуко, полуниця, малина) і натуральні ефіри (жасмин, лаванда, 

бергамот). 

5.Перламутрові добавки (наприклад, слюда) складають до 25% в складі помад. 



6.Соснова каніфоль (в кількості до 4% ) додається в помади для твердості і 

створення пленкообразного покриття. 

7.Мікросфери є дрібні частинки, які роблять помаду більш насиченою і жирної. 

Вони благотворно впливають на шкіру і включають в себе особливі хімічні сполуки, 

а також вітамін Е і фолієву кислоту. 

8.Мінеральні пігменти у вигляді окису заліза або двоокису титану 

використовуються в помаді для досягнення двох цілей: отримання рожевих відтінків і 

можливості добре наноситися на шкіру. 

9.Борна кислота додає блиск і переливчатость перламутровою помаді. Для цих же 

цілей використовуються мікрочастинки кварцу або слюди. 

10. Антиокислювачі в кількості до 0,8% входять в якості необхідного 

компонента в усі види помад. Саме антиокислювачі перешкоджають негативному 

процесу окислення натуральних компонентів помад. Найчастіше в цій ролі 

застосовується речовина Пропілгалат. 

Крім обов'язкових компонентів, виробники можуть додавати до складу помад 

колаген, алое вера, сонцезахисний крем і інші складові. 

 

 Історія виникнення туші для вій 

Першими фарбою для вій почали користуватися жителі Єгипту. До складу такої туші 

входила сурма і різні добавки (масла, екстракт рослин, зола). Наносили її за 

допомогою кістяний або дерев'яної палички. Аж до 19 століття туш виготовлялася 

виключно в домашніх умовах. Лише в 1917 році компанія Maybelline почала масовий 

випуск подібної декоративної косметики (це була суміш вазеліну і вугільного пилу). 

Її виготовляли у вигляді маленьких спресованих цеглинок, на них капали невелику 

кількість води, і отримати розчин з допомогою щіточки фарбували вії. У 30-х роках 

ХХ століття з'явилася рідка туш у флаконі з кришкою-пензликом. У наші дні 

виробники пропонують величезний вибір туші для вій. Умовно її ділять на кілька 

видів. 

 

Компоненти, що входять до складу туші для вій 

Фарбувальні пігменти - чорного, коричневого, синього та інших кольорів. Чорний 

колір виходить з оксиду заліза. Вода - це основний компонент більшості косметичних 

засобів. Саме через неї у туші такий короткий термін придатності - 3 місяці. Віск - це 

елемент, який дозволяє туші легко наноситися і залишатися на віях, не обсипаючи 

при висиханні. Віск в складі туші може бути тваринного або рослинного походження. 

Як рослинного воску використовується віск рисових висівок, а тварини - вовняний 

або бджолиний віск, необхідно враховувати, що віск тваринного походження може 

викликати алергію. Гліцерин - зволожуючий компонент туші, він може бути, як 

природного походження, так і синтетичного. Цетіл фосфат калію - пом'якшувальний 

інгредієнт туші для вій, завдяки йому туш змивається водою. Спирт - антисептик для 



туші і її розчинник. Також зараз в туш додають вітамін В5 - Пантенол і масла, 

наприклад, касторове або жожоба, які живлять вії.  

Різні компоненти видів туші для вій. Туш, що надає додатковий обсяг віям, в своєму 

складі має збільшену кількість воску, завдяки йому туш має густу консистенцію і 

нашаровується на віях, що і дає їм обсяг. Туш для вій має такий додатковий 

інгредієнт як натуральні або штучні мікроволосків шовку, а також збільшена 

кількість гнучких полімерів і мікрофібри. 

У складі  туші є компоненти, які створюють і підтримують отриманий вигин вій - це 

смоли і кератин. Окрему увагу слід приділити складу водостійкої туші. У ній 

зменшений обсяг води і збільшена кількість різних синтетичних речовин, відразливих 

воду. Так інгредієнти водостійкої туші - це велика кількістьштучного воску 

(парафіну) і полімерів, які поділяють вії і не дають їм склеїтися, а також спеціальні 

розчинники. Варто відзначити, що і змити таку туш можна тільки спеціальними 

засобами для зняття стійкого макіяжу.  

Натуральна органічна туш має зовсім інші інгредієнти. В її складі зазвичай присутні: 

Протеїни зародків пшениці, які зміцнюють вії і прискорюють їх зростання. 

Меланін - захищає вії від шкідливого впливу навколишнього середовища.  

Кератин - природний протеїн, покриває вії тонкої захисною плівкою, захищаючи від 

перепаду температур і покращуючи їх структуру.  

Гель алое вера - натуральний компонент, Що надає віям додаткову довжину.  

Кетамін - забезпечує віям прискорене зростання і зміцнює їх.  

Також туші для вій насичують вітамінами В, С і Е для додаткової сили, оздоровлення 

та захисту від пошкоджень. 

 

Д/З:  

ПРОЧИТАТИ МАТЕРІАЛ ТА ЗАКОНСПЕКТУТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ 

 

 


