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Н.Е. №13 Вимоги до якості косметичних засобів по догляду  

за шкірою  рук та  нігтями 

Всі косметичні товари повинні проводиться за рецептурами, затвердженими 

відповідними органами Міністерства охорони здоров'я, і відповідати вимогам 

нормативних документів. 

Вимоги до засобів для догляду за шкірою. 

Креми повинні відповідати по консистенції своїй групі, бути однорідними (без 

згустків, грудок, розшарувань), стабільними, що не прогоркать при тривалому 

зберіганні. Розшарування рідких кремів повинно зникати при легкому збовтуванні. 

Колір і запах - властиві виробу даного найменування. 

Креми повинні легко видавлюватися з туб або виливатися з флаконів, легко 

наноситься на поверхню шкіри, розтікатися по її поверхні, швидко вбиратися шкірою і 

не заважати нормальному потовиділенню. Значення РН кремів в межах 5 - 9. Дуже 

кислі або лужні креми негативно впливають на шкіру. 

Вимоги до засобів для догляду за нігтями. 

Лаки, емалі для нігтів повинні відповідати присвоєному номеру кольору, лак - 

прозорий, без муті і осаду; емаль - непрозора, однорідна. Вони повинні лягати на нігті 

рівно і гладко, швидко висихати (не більше 2-5 хвилин), утворюючи рівну блискучу 

плівку, стійку до засобів побутової хімії (миючі засоби та ін.). 

Рідина для зняття лаку і емалі повинна добре розчиняти їх. 

Існують також вимоги, що пред'являються до упаковки, маркування, транспортування 

і зберігання косметичних товарів. 

До засобів  для догляду за нігтями відносяться лаки і емалі для нігтів, рідини для 

зняття лаку, основи під лак, лосьйони і креми для зміцнення нігтів і ін. 

Лаки — безбарвні, безколірні або забарвлені, пофарбовані розчини нітроцелюлози з  

пластифікатором в органічних розчинниках, застосовуються для  надання кольору  і 

блиску нігтям. 

Окрім нітроцелюлози до складу лаку можуть входити природні смоли (бензойна, 

дамара, шелак) і синтетичні. Вони додають  плівці блиск,  діють як диспергатори для 

пігментів і фарбників. 

Як пластифікатори (пом'якшувачів) використовують касторову олію, складні ефіри 

багато основних кислот і ін. Їх вводять для запобігання лущенню плівки, підвищення 

стійкості покриття. 

В даний час ацетон, толуол, формальдегід застосовувати не рекомендується. У якості 

розчинника використовують етилацетат або бутилацетат. Як фарбувальні речовини 

застосовують фарбники і пігменти, у тому числі і перламутрові. 

Емалі для нігтів — в'язкіші, ніж лаки, в їх склад вводять пігменти замість барвників, 

тому вони дають непрозору плівку. Емалі випускають до 14 кольорів і відтінків. 

Асортимент засобів  для догляду за нігтями постійно удосконалюється і 

розширюється. 



Упаковка. 

Упаковку густих косметичних кремів проводять відповідно до вимог ГОСТ 28303. 

упаковку рідких - згідно ГОСТ 27429. 

Креми жирові і емульсійні, засоби для миття волосся, рум'яна і вазелін розфасовують в 

алюмінієві або пластмасові туби, скляні, креолітові, пластмасові або комбіновані 

банки. Банки з кремом закривають кришками або ковпачками з гвинтовою нарізкою. 

Банки з кришками повинні бути заповнені кремом до верху, без повітряних прошарків 

і пустот, а банки з ковпачками - до рівня їх плічок. На поверхні крему в банку повинна 

бути прокладка з пергаментним або парафінованого паперу, або фольги. 

Маркування густих косметичних кремів проводять відповідно до вимог ГОСТ 28303, 

рідких - згідно ГОСТ 27429. 

Косметичні вироби повинні мати такі позначення: найменування вироби, товарний 

знак, дату вироблення і роздрібна ціна (ГОСТ 27429, ГОСТ 7983, ГОСТ 28303). 

Косметичні вироби, крім виробів, найменування яких визначає їх призначення і спосіб 

застосування, повинні супроводжуватися описом призначення і способу застосування, 

чітко нанесеним на етикетці, тубі, футлярі і т.д. або на окремих аркушах, які 

вкладаються в пакувальні коробки або футляри в кількості, що відповідає кількості 

виробів в коробці. 

На кришках ящиків повинні бути написи: «Верх, що не кантувати», «Не кидати», 

«Скло», «Боїться вогкості», «Обережно, крихке» і ін. 

Транспортування і зберігання. 

Косметичні товари транспортують усіма видами транспорту у відповідності з 

правилами перевезень вантажів, що діють на даному його вигляді. 

При зберіганні косметичних товарів повинні дотримуватися вимоги, передбачені по 

ГОСТ 27429. Косметичні вироби зберігають в упаковці виробника при температурі не 

нижче 0о С і не вище 25о С в закритих приміщеннях. Вироби при зберіганні не 

повинні піддаватися безпосередньому впливу сонячного світла і перебувати поблизу 

опалювальних приладів. 

Терміни зберігання косметичних товарів складають від 4 до 18 місяців. Дата випуску 

кремів, паст в тубах проставляється в нижній частині туби, на лосьйонах і кремах у 

флаконах дата проставляється на етикетках. Дати можуть бути проставлені на денцях 

баночок, на листках анотацій, вкладених в упаковку. 

Косметичні креми зберігають в сухих складських приміщеннях з відносною вологістю 

не більше 70%, при температурі не нижче +5 о С і не вище + 25о С. 

Гарантійний термін зберігання косметичних кремів - 12 місяців з моменту 

виготовлення, рідких кремів і біокреми - 6 місяців з моменту виготовлення.  

Вироби, термін зберігання яких закінчився, реалізації не підлягають. Такі косметичні 

товари становлять небезпеку для здоров'я людини. 

 

ДЗ:  ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ. 

 


