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Сировина для виробництва шампуні, ополіскувачей  для волосся 

Шампунь було винайдено в 1903 році, німецьким хіміком Хансом 

Шварцкопфом (нім. Hans Schwarzkopf). Він вперше виготовив фіалковий шампунь 

з логотипом у вигляді чорної голови. Порошковий шампунь Шварцкопфа став 

першим марочним продуктом в області косметики для 

волосся. Асортимент шампунів розширився досить швидко і налічував вже вісім 

видів: жовтковий, ромашковий, кисневий, трав'яний, ланоліновий, березовий, 

сірчаний і з витяжками рослинних смол. У 1919 році виробництво вийшло на якісно 

новий рівень, а продукт отримав назву Schaumpoon. Через декілька років компанія 

Шварцкопф представила новий винахід — рідкий шампунь. У 1931 році був 

створений шампунь з доглядаючими компонентами для волосся. У 1993 році — 

перший безлужний шампунь для волосся, формула якого стала основою багатьох 

сучасних шампунів. Виробництво шампунів та інших засобів, які доглядають за 

волоссям, постійно розширюється. В наш час існує безліч шампунів, бальзамів-

ополіскувачів, масок для різних типів волосся. Також у виробництво впроваджені 

шампуні-тоніки, що забезпечують волоссю тимчасове фарбування, не порушучи 

структуру волосся. 

За основою: 

 Лужні шампуні — шампуні на мильній основі, що мають гарну миючу здатність, але 

через наявність спирту в їх рецептах вони негативно впливають на суху шкіру і 

волосся. 

 Безлужні шампуні рекомендують для волосся з сильно пошкодженою структурою. У 

більшості ці шампуні виготовляються на основі сапонінів, що отримують його з кори і 

коріння різних рослин. Крім сапоніна до складу входять речовини, що 

характеризуються лікувальними властивостями й пом'якшують, подразнюючу 

властивість сапоніна. До них відносять анолін, лецитин, спермацет та інші. 

 Шампуні на основі ПАР досить популярні. Цими шампунями можна користуватися у 

воді будь-якої жорсткості. Це шампуні з корисними добавками, вони не дратують і не 

знежирюють шкіру, добре змиваються з волосся і не залишають по собі нальоту. 

 Натуральні шампуні — шампуні на мильній основі, які не містять спирту, ПАР, а 

також синтетичних консервантів 

 

Допоміжні речовини у складі  шампунів. 

Для надання відповідних споживчих характеристик шампуням  і реалізації вимог, 

що пред’являються до якості шампунів, необхідно підібрати допоміжні компоненти, які б 

забезпечували гарну знежирюючу, миючу дію, добре пінилися і забезпечували б 

розчинність і високу біодоступність БАР, а також стабільність в процесі зберігання. 
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До допоміжних компонентів належать загусники, консерванти, антистатики і речовини, 

що поліпшують стан волосся, захисні, протизапальні, лікувальні і тонізувальні 

компоненти, регулятори рН, запашки, розчинники, гідротропи, емоленти, антиоксиданти, 

комплексоутворювачі, перламутрові добавки, барвники. 

Допоміжні речовини , які входять до складу шампунів класифікують на : 

  Сурфактанти (ПАР) 

  Загущувачі 

 Антистатики 

 Регулятори рН 

 Консерванти 

 Антиоксиданти 

 Гідротропи 

 Речовини, які зменшують знежирювальний ефект ПАР на волосся 

 Речовини для парфумеризації шампунів 

 Барвники 

 

Ополіскувачі, кондиціонери та бальзами дещо відрізняються за своєю дією. 

Опопліскувач полегшує розчісування волосся, покриваючи їх захисною плівкою. 
Рослинні екстракти, які містяться в ополіскувачах, тонізують волосся та шкіру голови, 

збагачуючи їх вітамінами. 

Кондиціонер завдяки спеціальним домішкам забезпечує волоссю швидке та дозоване 

висихання, не віднімаючи необхідну йому вологу, а також знімає статичну електрику 

завдяки катіоно-активним ПАР. 

Кондиціонери та ополіскувачі  наносять на вимите вологе волосся і залишають на 1–3 

хв, після чого їх змивають теплою водою. 

Бальзам проникає безпосередньо під кератинові лусочки волосся, заповнюючи пустоти, 

які там утворились, і вирівнює поверхню волосини. Бальзам діє на волосяну цибулину, 

стимулює ріст волосся і регулює роботу сальних залоз. 

Бальзами також використовують після миття волосся і відрізняються від 

ополіскувачів більш високим вмістом корисних речовин. 

 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ  

 

 

 


