
Матеріалознавство МБП 

Урок №3 

Асортимент косметичних товарів та їх 

призначення  

Класифікація засобів догляду за шкірою 

 1.Засоби по догляду за шкірою обличчя  

1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя  

1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон  

1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей  

1.4. Засоби по догляду за губами  

1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою  

1.6. Антивікова косметика  

1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та 

декольте  

1.8. Косметичні засоби для чоловіків 

 

 2.Засоби по догляду за тілом  

 2.1. Засоби по догляду за шкірою рук  

 2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг  

 2.3. Засоби для тіла  

 2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури  

 2.5. Засоби для депіляції  

 2.6. Дезодоранти 

 

 3.Засоби по догляду за волоссям і нігтями  

 4.Засоби по догляду за слизовими оболонками  

 5.Дитяча косметика  

 6.Косметичні засоби для здоров'я  

 7.Захисні засоби  

7.1. Сонцезахисні і протиопікові кошти  

7.2. Засоби захисту від комах 

 8.Мила, моючі засоби  

 9.Аромакосметика  

 10.Декоративна косметика  

 11.Засоби для ванни та душу  

 12.Предмети гігієни 

          12.1. Серветки і хустинки  

12.2. Ватні диски  

12.3. Ватні палички  

12.4. Інші предмети гігієни 

 

Асортимент декоративної косметики в залежності від призначення 

підрозділяють на наступні групи: 
1. Засоби для обличчя, призначені для того, щоб зробити шкіру обличчя гладкою, 

рівною, приховати дрібні недоліки: 



 Основа під макіяж, дозволяє зволожити шкіру і створити умови для нанесення 

тонального крему, пудри і рум'ян; 

 Пудра, рум'яна, тональний крем, для додання шкірі кольору і матовості; 

 -Маскуючі олівці, маскують почервоніння і дефекти шкіри. 

2. Декоративна косметика для губ: 

 -Контурний олівець, 

 -Блиск для губ, призначений для захисту губ, догляду за ними, поліпшення їх 

природного кольору; 

 Губні помади, поділяються на стійкі (не залишають слід від дотику) і звичайні 

(м'які, зволожуючі і ін) 

3. Засоби для очей: 

 -Тіні для вік, різні за кольором, відтінків; матові, блискучі і перламутрові; 

 -Олівець і рідка підводка для очей, що дозволяють підкреслити або змінити форму 

очей; 

 Туш для вій: водостійка, що надає об'єм, що подовжують, різних кольорів. 

4. Декоративні засоби для нігтів: лак основа, кольоровий лак, закріплювач лаку, лак 

лікувальний, рідина для зняття лаку, розчинник лаку, засоби для видалення кутикули. 

До засобів для догляду за шкірою відносяться креми і лосьйони. 

Креми і лосьйони забезпечують очищення, живлення, зволоження шкіри, захист від 

шкідливих зовнішніх дій. 

Одним з видів косметичних товарів є косметичні креми – це ароматизовані 

мазеподібні або рідкі речовини, призначені для пом’якшення, живлення, зволоження 

і захисту шкіри. 

 

 

Переглянути відео ролик 

https://youtu.be/1R5xdXRxm2A  Які засоби по догляду за тілом та обличчям 

насправді не потрібні 

https://youtu.be/2XIu74QNWpo  Як це працює | Догляд за волоссям 

 

https://youtu.be/1R5xdXRxm2A
https://youtu.be/2XIu74QNWpo

